LE LIBRO DE MORMON

UN ALTERE TESTAMENTO DE JESUS CHRISTO
HISTORIA SCRIBITE SUPRA PLATTAS PER MANO DE
MORMON EXTRAHITE EX LE PLATTAS DE NEPHI

Il se tracta dunque de un compendio del historia del populo de
Nephi, e anque del Lamanitas - Scribite al Lamanitas, que es un
residuo del Casa de Israel, como tamben al Judeos e al Gentiles Scribite per commandamento, e anque per spirito de prophetia e de
revelation - Scribite, sigillate e occultate pro le Senior a fin de non
esser destruite - Pro comparer al luce e esser interpretate per dono e
poter de Deo - Sigillate per mano de Moroni e occultate pro le
Senior, pro comparer al luce al tempore debite per medio del
Gentiles - Interpretate per dono de Deo.
In ultra un compendio extrahite ex le Libro de Ether, que es le
historia del populo de Jared, dispersate quando le Senior confundeva
le lingua del populo, dum illes construeva un turre pro arrivar al celo
- Que es pro monstrar al resto del Casa de Israel qual grande cosas le
Senior ha facite pro lor patres, e perque illes pote cognoscer le
alliantias del Senior, e que illes non es rejectate pro sempre - E anque
pro convincer le Judeos e le Gentiles que JESUS es le CHRISTO, le
Eternal Deo, que se manifesta a tote le nationes - e ora, si il ha faltas,
il es faltas human; vos ergo non condemna le cosas de Deo, a fin que
vos potera esser sin macula ante le sede del judicio de Christo.
Traducite ex plattas original al anglese per Joseph Smith junior
Prime edition anglese publicate in Palmyra, New York, USA, in
1830.
Publicate per le Ecclesia de Jesus Christo del Sanctos del Ultime
Dies.
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Iste version in interlingua traducite per Jose Soares Da Silva (initiate in septembre
2003 e terminate in martio 2004), non es un version official del Ecclesia de Jesus
Christo del Sanctos del Ultime Dies.

INTRODUCTION
Le Libro de Mormon es un libro de sacre Scripturas comparabile al
Biblia. Il es le historia del relationes inter Deo e le antique habitantes
del America e contine le plenitude del Evangelio eternal.
Le libro esseva scribite per multe antique prophetas per spirito de
prophetia e de revelation, lor parolas, scribite supra plattas de auro,
esseva citate e summarisate per un propheta-historic de nomine
Mormon.
Le narration contine le historia de duo grande civilitates. Un veniva
de Jerusalem in 600 a.C. e posta illo se divideva in duo nationes,
cognoscite como Nephitas e Lamanitas. Le altere veniva multo ante,
quando le Senior confundeva le linguas in le Turre de Babel.
Iste gruppo esseva cognoscite como Jareditas. Post milles de annos
tote illes esseva destruite excepte le Lamanitas, e illes es le principal
ancestrales del Indianos american.
Le advenimento culminante narrate in le Libro de Mormon es le
ministerio personal del Senior Jesus Christo al Nephitas poc post Su
resurrection.
Illo expone le doctrinas del Evangelio, delinea le plano de salvation e
explica al homines lo que illes debe facer pro trovar pace in iste vita
e salvation eternal in le vita a venir.
Post que Mormon habeva portate a termino su scriptos, ille
consignava le narration a su filio Moroni, que addeva alcun parolas
sue e occultava le plattas in le Collina de Cumorah.
In 21 septembre 1823 le mesme Moroni, como un esser glorificate e
resuscitate, appareva al propheta Joseph Smith e le impartiva
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instructiones sur le antique registros e lor final traduction in lingua
anglese.
A tempore debite le plattas esseva consignate a Joseph Smith, que los
traduceva per dono e poter de Deo. iste historia ha essite publicate in
multe linguas como nove e ulterior testimonio que Jesus Christo es le
Filio del Deo vivente, e que tote illes qui veni a ille e obedi le leges e
le ordinantias del Evangelio pote salvar se.
Circa iste narration le propheta Joseph Smith diceva: "Io ha dicite al
fratres que le Libro de Mormon es le libro plus juste de tote le libros
sur le superficie del terra e le clave de volta de nostre religion, e que
un homine se avicina de plus a Deo obediente a su preceptos que a
illos de qualcunque altere libro".
Ultra a Joseph Smith, le Senior provideva que altere dece-un
personas videva personalmente le plattas de auro e illes deveniva
testes special del veritate e del divinitate del Libro de Mormon.
Lor testimonial scribite es hic includite como "le Testimonial de tres
Testes" e "le Testimonial de Octo Testes". Nos invita tote le homines
de omne loco a leger le Libro de Mormon, a meditar in lor corde le
message que illo contine e post demandar a Deo, Patre Eternal, in le
nomine de Christo si le libro proveni o non ab Deo.
Illes qui lo face e pete con fide, illes obtenera un testimonio de su
veritate e divinitate per le poter del Spirito Sancte (vide Moroni 10:35).
Illes qui recipe iste divin testimonio del Sancte Spirito venira anque a
cognoscer per medio del mesme poter que Jesus Christo es le
Salvator del mundo, que Joseph Smith es Su revelator e propheta in
iste ultime dies e que le Ecclesia de Jesus Christo del Sanctos del
Ultime Dies es le regno del Senior novemente stabilite sur le terra in
preparation del secunde venita del Messia.

TESTIMONIAL DE TRES TESTES
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NOS NOTIFICA a tote le nationes, tribos, linguas e populos al qual
arrivara iste opera: que nos, per gratia de Deo patre e de nostre
Senior Jesus Christo, nos vide le plattas que contine iste registros,
que es le historia del populo de Nephi e anque del Lamanitas, lor
fratres, e anque del populo de Jared, qui veniva del turre ja
mentionate.
E nos sape tamben que illos esseva traducite per dono e poter de
Deo, perque Su voce lo ha declarate a nos; ergo nos sape con
certitude que iste opera es ver.
Nos attesta tamben que nos ha vidite le scriptos supra le plattas; e
illos nos esseva monstrate per le poter de Deo e non del homine. E
nos declara con parolas sobrie que un angelo de Deo descendeva del
celo portante le plattas e los poneva ante nostre oculos e nos los
poteva contemplar e vider le scriptos; e nos sape que es per gratia de
Deo patre e de nostre Senior Jesus Christo que nos los videva e nos
rende testimonio del veritate de iste cosas.
E isto es un prodigio a nostre oculos. Nonobstante le voce del Senior
nos ha commandate de dar testimonio; ergo, pro esser obediente al
commandamentos de Deo, nos rende testimonio de iste cosas. E nos
sape que si nos essera fidel a Christo, nos purificara nostre vestes del
sanguine de tote le homines e nos trovara sin macula ante le sede del
judicio de Christo, e nos vivera eternemente con ille in celo. Sia
gloria e honor al Patre, al Filio e al Spirito Sancte, que es un unic
Deo. Amen.

OLIVER COWDERY
DAVID WHITMER
MARTIN HARRIS

TESTIMONIAL DE OCTO TESTES
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NOS NOTIFICA a tote le nationes, tribos, linguas e populos al
quales arrivara iste opera: que Joseph Smith junior, traductor de iste
opera, nos ha monstrate le plattas in question, que illos ha le aspecto
de auro; e nos los ha toccate con nostre manos tote le folios que le
referite Smith ha traducite; e nos ha vidite le scriptos, e toto iste ha le
aspecto de un opera antique, de singular factura.
E nos rende testimonio con parolas sobrie que le referite Smith los ha
monstrate a nos, e que nos los ha vidite e toccate, e nos sape con
securitate que le referite Smith ha recipite le plattas del qual ille nos
ha parlate.
E nos da nostre nomines al mundo, in testimonio que nos los ha
vidite. E nos non mente, Deo es nostre teste.
CHRISTIAN WHITMER.
JACOB WHITMER.

HIRAM PAGE.
JOSEPH SMITH, SEN.

PETER WHITMER, JUN.

HYRUM SMITH.

JOHN WHITMER.

SAMUEL H. SMITH.

TESTIMONIAL DEL PROPHETA JOSEPH SMITH
Parolas del propheta Joseph Smith circa le venita al luce del Libro de
Mormon: "le vespera del... 21 septembre [1823]... io comenciava a
orar e a supplicar Deo omnipotente...
Dum io assi invocava Deo, io constatava que in mi camera
comenciava a apparer un luce que deveniva sempre plus intense,
usque le camera deveniva plus illuminate que al mediedie.
Immediatemente appareva un personage al latere de mi lecto, ille
esseva directe a medio aere e su pedes non toccava terra.
Ille habeva un ample veste del plus exquisite candor, un candor que
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ultrapassava omne altere candor terrestre que io ha jammais vidite; ni
crede io que alco de terrestre pote apparer assi extraordinarimente
blanc e brillante. su manos esseva nude, e anque su bracios supra su
carpos; su pedes tamben esseva nude, assi como le gambas,
legiermente supra le cavilias. Anque su capite e su collo esseva
discoperite.
E io poteva constatar que ille non vestiva necun altere veste a
exception del tunica e, como illo esseva aperite, io poteva vider su
pectore. Non solmente su veste esseva extraordinarimente blanc, ma
tote su persona esseva gloriose ultra omne dicer, e su aspecto esseva
vermente como le fulmine. Le camera esseva extraordinarimente
luminose, ma non tanto splendente como immediatemente circum su
persona.
Dum ille conversava assi con me a proposito del plattas, le vision
appareva in mi mente e io poteva vider le loco ubi se trovava le
plattas, e iste adveniva assi clar e distinctemente, que io
recognosceva immediatemente le loco quando io lo visitava.
Post iste communication io videva que le luce del camera
comenciava a concentrar se circum ille qui me habeva parlate, e assi
continuava usque le camera remaneva de nove in obscuritate, salvo
circum ille; e tosto io videva un passage que se aperiva directemente
in direction del celo, e ille ascendeva usque disparer completemente,
e le camera remaneva de nove como esseva ante que iste luce
celestial faceva su comparition.
Io remaneva a meditar sur le singularitate de tal scena, e
grandemente io me meraviliava de lo que me habeva dicite iste
extraordinari messagero quando, in medio de mi meditation,
improvisemente mi camera recomenciava a illuminar se e, in un
instante, le mesme messagero celestial esseva de nove in mi camera.
Ille recomenciava a narrar exactemente le mesme cosas que ille
habeva dicite in su prime visita, sin le minime variation. post isto,
ille me annunciava que grande castigationes esseva pro colpar le
terra, con grande desolationes per fame, spada e peste; e que iste
grave castigationes haberea de colpar le mundo in iste generation.
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Habente ille assi parlate, ille ascendeva de nove como ille habeva
facite ante.
A iste puncto le impressiones exercitate super mi spirito esseva assi
profunde que io non poteva plus prender somno, e io jaceva
dominate per le stupor de quanto io habeva vidite e audite.
Ma qual non esseva mi surprisa, quando io videva novemente le
mesme messagero al latere de mi lecto e io le audiva repeter ancora
le mesme cosas de antea; ille me allertava, dicente que Satan me
haberea tentate (per causa del conditiones de indigentia del familia
de mi patre) de obtener le plattas con le scopo de inricchir me.
Ille me lo prohibiva, dicente que, pro obtener le plattas, io non
deberea haber in mente necun altere scopo excepte le gloria de Deo,
e de non lassar me influentiar per necun altere motivo excepte lo de
edificar Su regno; alteremente io non los haberea obtenite.
Post iste tertie visita ille ascendeva de nove al celo como antea,
lassante me ancora un vice a reflecter sur le singularitate de lo que io
habeva experimentate; ma quasi immediatemente post que le
messagero celestial habeva partite per le tertie vice, le gallo cantava e
io videva que le jorno esseva imminente; assi que nostre colloquios
habeva durate tote le nocte.
Poc postea io me levava del lecto e, como de solite, io me
incamminava a mi necessari labores quotidian; ma, tentante de
laborar como le altere vices, io constatava que mi fortias esseva assi
dissipate rendente me completemente impotente.
Mi patre, qui laborava con me, al vider que io non stava ben me
diceva de retornar a casa. Alora io me incamminava con iste
intention, ma dum io tentava de saltar le palissada del campo ubi nos
esseva, le fortias me mancava completemente, e io cadeva per terra
impotente e io remaneva per qualque tempore del tote inconsciente
de omne cosa.
Le prime cosa que io rememora esseva un voce que me parlava,
appellante me per nomine. Io altiava le oculos e io videva le mesme
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messagero in pede ultra mi capite, circumferite per le mesme luce.
Ille alora me narrava de nove toto lo que ille me habeva dicite le
nocte precedente, e ille me ordinava de vader a mi patre e de dicer le
del vision e del commandamentos que io habeva recipite. Alora io
retornava a mi patre in le campo e io le narrava toto.
Mi patre me diceva que iste cosas veniva de Deo, e ille me diceva de
vader a facer quanto le messagero me habeva ordinate. Lassante le
campo io me incamminava al loco ubi le messagero me habeva dicite
que se trovava le plattas; e, gratias al claritate del vision que io
habeva habite in merito, io recognosceva le loco tosto io arrivava ibi.
In proximitate del village de Manchester, Contato de Ontario, Stato
de New York, se trova un collina de dimension considerabile, le plus
elevate de tote le circumstantes. Sur le costa occidental de iste
collina, non del culmine, sub un petra de dimensiones notabile, se
trovava le plattas, depositate in un cassa de petra.
Iste petra esseva spisse e arrotundate al centro del summitate, e plus
subtil al bordos, assi que le parte mediana esseva visibile supra le
superficie del terra, ma le bordos esseva, tote circum, coperite de
terra. habente io removite le terra io cercava un levator, que io fixava
sub le bordo del petra, e con un legier pression io le sublevava.
Mirante intro io videva le plattas, le Urim e Thumim e le pectoral,
como habeva declarate le messagero. Le cassa esseva formate de
petras unite insimul con un specie de cemento. In le fundo del cassa
stava duo petras cruciate, e supra iste petras stava le plattas e le altere
objectos que le accompaniava.
Io faceva un tentativa de extraher los, ma le messagero me lo
prohibiva e me informava de nove que le tempore de render los
publico deberea ancora arrivar, e que isto esserea quatro annos plus
tarde; in ultra ille me diceva de retornar in esse loco exactemente un
anno depost, e que ibi ille me haberea incontrate, e que io haberea
debite continuar a visitar esse loco omne anno usque haberea arrivate
le tempore de obtener le plattas.
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Ergo, como me habeva essite ordinate, io vadeva ibi al fin de omne
anno e cata vice io trovava ibi le mesme messagero, e in omne nostre
incontro, io recipeva instructiones e cognoscentia in merito a quanto
le Senior esseva pro facer, e como, e in qual modo Su regno deberea
esser dirigite in le ultime dies.
Finalmente arrivava le momento de obtener le plattas, le Urim e
Thumim e le pectoral. Le 22 septembre 1827, habente io visitate
como al solite, al fin de omne anno, le loco ubi esseva depositate, le
mesme messagero celestial me los confideva con iste admonestation:
io esserea responsabile, e que si io los perdeva per mi negligentia, io
esserea resecate; ma si io haberea facite tote le possibile pro
preservar los usque ille, le messagero, los veniva a exiger, illos
essera protegite.
Immediatemente io comprendeva le motivation de haber recipite
ordines tanto sever pro custodiar los, e perque le messagero me
habeva dicite que, quando io haberea completate lo que ille me
habeva demandate, ille los haberea reclamate de nove. In facto, tosto
que le population sapeva que illos esseva in mi possession, illes
faceva omne tentativa pro prender los de mi manos. De facto veniva
usate omne stratagema pro attinger a iste objectivo.
Le persecution deveniva sempre plus violente e persistente, e le
multitude esseva continuemente in imboscada pro poter me los
subtraher. Ma per le sagessa de Deo illos remaneva secur in mi
manos, usque io completava quanto me habeva essite demandate.
Alora, secundo le accordos, le messagero los reclamava e io los
restitueva, e ille los ha in su custodia usque iste jorno, 2 maio 1838".
Per le narration complete, vider Joseph Smith - Historia in "The
Pearl of Great Price", e "History of the Church of Jesus Christ of
Later-day Saints", volumine 1, capitulos de 1 a 6.
Le antique registros sortite del terra, como le voce de un populo qui
parla del pulvere, e traducite in lingua moderne per dono e poter de
Deo, como ha essite attestate per divina affirmation, esseva publicate
per le prime vice in le mundo in anglese in 1830, sub le titulo de
THE BOOK OF MORMON.
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BREVE ANALYSE DEL LIBRO DE MORMON
Le Libro de Mormon es le sacra historia del populos del antique
America gravate sur plattas de metallo. in le libro mesme se parla de
quatro genere de plattas de metallo:
1. Le plattas de Nephi, que esseva de duo typos: le Parve plattas e le
Grande plattas. Le primas esseva plus particularmente dedicate al
questiones spiritual e al ministerio e al inseniamentos del prophetas,
dum le secundas contineva per le magis parte le historia secular del
populos interessate (1 Nephi 9:2-4). totevia, desde le tempore de
Mosiah, le Grande plattas includeva anque questiones de grande
importantia spiritual.
2. Le plattas de Mormon, que contine un summario facite per
Mormon del Grande plattas de Nephi, con multe commentarios. Iste
plattas contine anque le continuation del historia de Mormon e le
adjuncte de su filio Moroni.
3. Le plattas de Ether, que contine le historia del Jareditas. Iste
registros esseva resumite per Moroni, que addeva anque su
commentarios personal e addeva iste registros al historia general sub
le titulo "Libro de Ether".
4. Le plattas de bronzo, portate per le populo de Lehi ab Jerusalem in
600 a.C. Iste plattas contineva "le cinque libros de Moses... E anque
un historia del Judeos, desde le principio usque al initio del regno de
Zedekiah, rege de Juda. E anque le prophetias del sancte prophetas"
(1 Nephi 5:11-13). Multe partes de iste plattas, que cita Isaia e altere
prophetas biblic e non biblic, compare in le Libro de Mormon.
Le Libro de Mormon comprende dece-cinque partes o divisiones
principal, cognoscite, con un unic exception, como libros, cata un
designate con le nomine de su autor principal.
Le prime parte (le prime sex libros, usque a Omni incluse) es un
traduction del Parve plattas de Nephi. Inter le libros de Omni e de
Mosiah on trova un insertion appellate Parolas de Mormon. Iste
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insertion conjunge le historia scribite sur le plattas con le summario
facite per Moroni del Grande plattas de Nephi.
Le parte plus longe, desde Mosiah usque al capitulo 7 de Mormon
inclusive, es un traduction del summario facite per Mormon del
Grande plattas de Nephi. Le parte conclusive, desde le capitulo 8 de
Mormon usque le fin del volumine, esseva scribite per le filio de
Mormon, Moroni, que, post haber terminate le narration del vita de
su patre, faceva un summario del historia del Jareditas (appellate
Libro de Ether) e pois addeva le partes cognoscite como Libro de
Moroni.
Circa le anno 421 d.C. Moroni, le ultime del prophetas-historic
nephite, sigillava le sacre registros e le celava pro le Senior, pro venir
al luce in le ultime dies, como habeva essite predicite per le voce del
Senior per medio de su antique prophetas. In 1823 d.C. iste mesme
Moroni, que alora esseva un personage resuscitate, appareva al
propheta Joseph Smith e le consignava le plattas gravate.
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PRIME LIBRO DE NEPHI SU REGNO E SU MINISTERIO
Historia de Lehi, su uxor Saria e su quatro filios, appellate
(comenciante del major) Laman, Lemuel, Sam e Nephi. le Senior
adverte Lehi de partir del terra de Jerusalem, perque ille prophetisa
al populo circa lor iniquitate, e illes tenta de occider le.
Ille viagia con su familia per tres jornos in le deserto. Nephi prende
con se su fratres e retorna al terra de Jerusalem pro prender le
historia del Judeos. Le narration de lor suffrentias. Illes prende in
maritage le filias de Ismael. Illes prende con se lor familias e illes
parte pro le deserto.
Lor suffrentias e afflictiones in le deserto. Itinerario de lor viages.
Illes arriva al grande aquas. Le fratres de Nephi se rebella contra
ille. Ille les confunde e construe un nave. Illes appella tal localitate
Abundantia. Illes transversa le grande aquas e illes arriva al terra
promittite, etc. Tote iste secundo le narration de Nephi; o, in altere
parolas, io, Nephi ha scribite iste historia.
1 Nephi Capitulo 1
Nephi comencia le historia de su
populo - Lehi vide in vision un
columna de foco e lege ex un
libro de prophetias - ille lauda
Deo e predice le venita del
Messia e ille prophetisa le
destruction de Jerusalem - Lehi
veni persequite per le Judeos.
Circa 600 a.C.
1 Nephi 1:1 Io, Nephi, habente
nascite de bon familia, io esseva
dunque instruite sur omne
scientia de mi patre; e habente io
patite multe afflictiones in le
curso de mi vita, nonobstante, io
ha essite grandemente favorite

12

per le Senior durante tote mi
jornos e habente recipite un
grande cognoscentia del bonitate
e del mysterios de Deo, io face
dunque un historia de mi actiones
in mi dies.
1 Nephi 1:2 Si, io scribe
historia in le linguage de
patre, que consiste del saper
Judeos e del linguage
Egyptianos.

un
mi
del
del

1 Nephi 1:3 E io sape que le
historia que io scribe es ver; e io
lo scribe de mi ipse mano, e io lo
face secundo mi cognoscentia.
1 Nephi 1:4 Adveniva que al

initio del prime anno del regno
de Zedekiah, rege de Juda
(habente mi patre Lehi vivite tote
su dies in Jerusalem); in le
mesme anno veniva multe
prophetas,
prophetisante
al
populo que illes deberea repentir
se, o le grande citate de
Jerusalem esserea destruite.

1 Nephi 1:9 E adveniva que ille
videva Uno descender ab medio
del celo, e ille videva que su
fulgor esseva superior al illo del
sol a mediedie.

1 Nephi 1:10 E ille videva
tamben altere dece-duo que lo
sequeva, e lor fulgor superava le
1 Nephi 1:5 Adveniva ergo que fulgor del stellas del firmamento.
mi patre Lehi sortiva pro orar al
Senior, con tote su corde, a favor 1 Nephi 1:11 E illes descendeva
de su populo.
e avantiava sur le facie del terra;
e le prime veniva e stava ante mi
1 Nephi 1:6 E adveniva que, dum patre e le dava un libro e le
ille orava al Senior, veniva un exhortava a leger lo.
columna de foco que se posava
supra un rocca avante ille; e ille 1 Nephi 1:12 E adveniva que
videva e audiva multe cosas; e dum legeva ille esseva replenate
per causa del cosas que ille del Spirito del Senior.
videva e audiva, ille tremeva
grandemente.
1 Nephi 1:13 E ille legeva,
dicente: Guai, guai a Jerusalem,
1 Nephi 1:7 E adveniva que ille perque io ha vidite tu
retornava a su casa a Jerusalem e abominationes! Si, e multe cosas
ille se jectava supra su lecto, legeva mi patre circa Jerusalem:
essente dominate per le Spirito e que illo esserea destruite con su
per le cosas que ille habeva vidite habitantes; multe de illes haberea
e audite.
perite per spada e multe esserea
portate sclavos a Babylonia.
1 Nephi 1:8 E essente ille assi
dominate per le Spirito, ille 1 Nephi 1:14 E adveniva que
esseva rapite in vision e ille quando mi patre legeva e videva
videva le celos aperir se e ille iste cosas grande e meraviliose,
credeva de vider Deo sedite supra ille
erumpeva
in
grande
su throno, circumferite per un exclamationes al Senior: Grande
turba innumerabile de angelos e meraviliose es tu operas, oh
cantante e laudante Deo.
Senior Deo Omnipotente! Tu
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throno es alto in celo, Tu poter,
Tu bonitate e Tu misericordia es
supra tote le habitantes del terra;
e perque Tu es misericordiose Tu
non permittera que succumbe
illes que veni a Te!

meraviliose,
si,
circa
al
destruction de Jerusalem, ecce
que ille vadeva inter le populo e
ille comenciava a prophetisar e a
proclamar le cosas que ille
habeva vidite e audite.

1 Nephi 1:15 E in iste maniera se
exprimeva mi patre laudante su
Deo; perque su anima gaudeva e
tote su corde esseva replenate a
motivo del cosas que ille habeva
vidite, si, que le Senior le habeva
monstrate.

1 Nephi 1:19 E adveniva que le
Judeos se burlava de ille, a causa
del cosas que ille attestava
concernente illes; perque ille
attestava
in
veritate
lor
perversitates e lor abominationes;
e ille attestava que le cosas que
ille habeva vidite e audite, e
anque le cosas que ille habeva
legite in le libro, manifestava
clarmente le venita de un Messia
e anque le redemption del
mundo.

1 Nephi 1:16 e ora io, Nephi, non
face un narration complete del
cosas que ha scribite mi patre, in
facto ille ha scribite multe cosas
que ille videva in visiones e in
sonios; e ha ille scribite tamben
multe cosas que prophetisava e 1 Nephi 1:20 E quando le Judeos
diceva a su filios, del qual io non audiva iste cosas, illes se
facera un narration complete.
incholerisava con ille; si, mesme
como con le antique prophetas
1 Nephi 1:17 Ma io facera un que illes habeva expellite,
narration de mi actiones in mi lapidate e occidite; e illes tentava
dies. Ecce, io face un summario tamben de occider le pro liberar
del historia de mi patre, supra se de ille. Ma, io, Nephi, vos
plattas que io ha fabricate con mi monstrara
que
le
tenere
ipse manos; ergo, post haber misericordia del Senior es supra
facite un summario del historia tote illes que ha seligite Ille, a
de mi patre, io facera alora un motivo de lor fide, pro render les
narration de mi vita.
potente, usque al poter de
liberation.
1 Nephi 1:18 Io volerea dunque
que vos sape que, postea que le 1 Nephi Capitulo 2
Senior habeva monstrate a mi
patre
Lehi
tante
cosas Lehi porta su familia in le
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deserto, in direction del Mar
Rubie - illes abandona lor
proprietates - Lehi offere un
sacrificio al Senior e insenia su
filios
a
obedir
al
commandamentos - Laman e
Lemuel murmura contra lor patre
- Nephi es obediente e preca con
fide; le Senior le parla, e ille veni
seligite pro governar su fratres.
Circa 600 a.C.

pro le deserto.

1 Nephi 2:1 Perque, adveniva
que le Senior parlava a mi patre,
si, in sonio, e le diceva:
benedicite es tu, Lehi, a motivo
del cosas que tu ha facite; e
perque tu ha essite fidel e tu ha
proclamate a iste populo le cosas
que io te ha commandate, illes
cerca de occider te.

1 Nephi 2:6 E adveniva que,
quando nos habeva viagiate per
tres jornos in le deserto, ille
fixava su tenta in un valle, presso
le ripa de un fluvio.

1 Nephi 2:5 E ille descendeva
longe le confines presso le ripa
del Mar Rubie; e ille viagiava in
le deserto inter le confines que es
plus vicinos al Mar Rubie; e ille
viagiava con su familia que
consisteva de mi matre Saria e de
mi fratres major, Laman, Lemuel
e Sam.

1 Nephi 2:7 E adveniva que ille
construeva un altar de petras e
ille faceva un offerta al Senior e
ille rendeva gratias al Senior
1 Nephi 2:2 E adveniva que le nostre Deo.
Senior commandava a mi patre,
si, in sonio, de prender su familia 1 Nephi 2:8 E adveniva que ille
e de partir pro le deserto.
appellava celle fluvio con le
nomine de Laman, e le fluvio
1 Nephi 2:3 E adveniva que ille descendeva in direction del Mar
esseva obediente al parola del Rubie; e le valle esseva al
Senior, ergo ille faceva como le confines juxta su estuario.
Senior le commandava.
1 Nephi 2:9 E quando mi patre
1 Nephi 2:4 E adveniva que ille videva que le aquas del fluvio se
partiva verso le deserto lassante jectava in le Mar Rubie, ille
su casa, le terra de su hereditate, parlava a Laman, dicente: Oh, se
su auro, su argento e su cosas tu poterea esser como iste fluvio
preciose e ille non prendeva nil e fluer continuemente in
con se, salvo su familia, direction del fonte de omne
provisiones e tentas, e ille partiva rectitude!
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patre parlava con illes in le valle
de Lemuel, con poter, essente
replenate del Spirito, assi que
illes tremeva completemente in
su presentia. E mi patre les
confundeva, e illes non osava
plus pronunciar parola contra
ille; ergo illes faceva como mi
1 Nephi 2:11 ora, ille diceva iste patre les commandava.
a causa del obstination de Laman
e
Lemuel;
perque,
illes 1 Nephi 2:15 E mi patre habitava
murmurava multo contra nostre in un tenta.
patre, dicente que ille esseva un
visionario e que les habeva 1 Nephi 2:16 E adveniva que io,
conducite foras del terra de Nephi, esseva multe juvene ma
Jerusalem, abandonante le terra totevia io esseva alto de statura, e
de lor hereditate, lor auro, lor habente anque grande desiderio
argento e lor cosas preciose, pro de cognoscer le mysterios de
perir in le deserto. E iste ille Deo, io invocava le Senior; e ille
habeva facite, illes diceva, per le me visitava e ille intenerava mi
absurde imaginationes de su corde, assi que io credeva a tote
corde.
le parolas dicite per mi patre;
ergo io non me rebellava contra
1 Nephi 2:12 E assi Laman e ille como faceva mi fratres.
Lemuel, que esseva le major,
murmurava contra nostre patre. E 1 Nephi 2:17 E io parlava a Sam,
illes murmurava perque illes non facente le cognoscer le cosas que
cognosceva le vias del Deo que le Senior me habeva manifestate
les habeva create.
per medio de su Sancte Spirito. E
adveniva que ille credeva a mi
1 Nephi 2:13 Ni credeva illes que parolas.
Jerusalem, le grande citate,
poterea esser destruite, secundo 1 Nephi 2:18 Ma Laman e
le parolas del prophetas. E illes Lemuel non voleva ascoltar mi
esseva equal al Judeos de parolas; e io, essente attristate per
Jerusalem, que habeva tentate de le duressa de lor cordes, altiava
occider mi patre.
mi voce al Senior in lor favor.
1 Nephi 2:10 E ille parlava anque
a Lemuel: Oh, se tu poterea esser
como
iste
valle,
firme,
perseverante, incraccabile e
obediente al commandamentos
del Senior!

1 Nephi 2:14 E adveniva que mi 1 Nephi 2:19 E adveniva que le
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Senior me parlava, dicente:
benedicite sia tu, Nephi, a motivo
de tu fide, perque tu me ha
cercate
diligentemente, con
humilitate de corde.

Los filios de Lehi retorna a
Jerusalem pro obtener le plattas
de bronzo - Laban refusa de
consignar los - Nephi exhorta e
incoragia su fratres - Laban roba
lor benes e tenta de occider los 1 Nephi 2:20 E dum vos obedira Laman e Lemuel percute Nephi e
mi
commandamentos,
vos Sam e illes es reprochate per un
prosperara e vos essera conducite angelo. Circa 600 - 592 a.C.
a un terra promittite; si, mesme
un terra que io ha preparate pro 1 Nephi 3:1 E adveniva que io,
vos; si, un terra seligite supra tote Nephi, post haber parlate con le
le altere terras.
Senior, io retornava al tenta de
mi patre.
1 Nephi 2:21 E dum tu fratres se
rebellara contra te, illes essera 1 Nephi 3:2 E adveniva que ille
expellite del presentia del Senior. me parlava, dicente: io faceva un
sonio, in le qual le Senior me ha
1 Nephi 2:22 E dum tu obedira commandate que tu e tu fratres
mi commandamentos, tu essera le retorna a Jerusalem.
governator e inseniante de tu
fratres.
1 Nephi 3:3 perque Laban ha le
historia del Judeos e anque un
1 Nephi 2:23 perque le jorno que genealogia de mi ancestrales
illes se rebellara contra me, io les scribite supra plattas de bronzo.
maledicera, si, con un grave
malediction, e illes non habera 1 Nephi 3:4 Ergo le Senior me ha
alcun poter super tu posteritate, commandate que tu e tu fratres
salvo que tu posteritate tamben se vade al casa de Laban, a cercar le
rebellara contra me.
registros e los porta hic in le
deserto.
1 Nephi 2:24 E si advenira que tu
posteritate se rebellara contra me, 1 Nephi 3:5 e ora, tu fratres
illes devenira un flagello pro tu murmura, dicente que il es troppo
posteritate, pro sporonar los sur ardue lo que io ha requirite; ma
cammino del reflexion.
non es un mie requesta, es in vice
un commandamento del Senior.
1 Nephi Capitulo 3
1 Nephi 3:6 Vade dunque, filio
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mie, e tu essera favorito per le 1 Nephi 3:12 E ille peteva a
Senior, perque tu non ha Laban le registros scribite sur le
murmurate.
plattas de bronzo, que contineva
le genealogia de mi patre.
1 Nephi 3:7 E adveniva que io,
Nephi, diceva a mi patre: Io 1 Nephi 3:13 e adveniva que
vadera e facera le cosas que le Laban se incholerisava e lo
Senior ha commandate, perque io expelleva de su presentia non
sape que le Senior non da alcun volente que ille entrava in
commandamento al filios del possession del registros. Ergo
homines sin preparar un via a fin Laban le diceva: tu es un robator,
que illes pote realisar lo que ille e ora io te occidera.
les commanda.
1 Nephi 3:14 Ma Laman fugiva
1 Nephi 3:8 E adveniva que de su presentia, e nos narrava le
quando mi patre audiva iste cosas que Laban habeva facite. E
parolas, ille esseva summemente nos
comenciava
a
esser
gaudiose, perque ille sapeva que summemente attristate, e mi
io habeva essite benedicite per le fratres esseva sur puncto de
Senior.
retornar a mi patre, in le deserto.
1 Nephi 3:9 E io, Nephi, e mi
fratres initiava le viage in le
deserto, con nostre tentas, pro
retornar al terra de Jerusalem.

1 Nephi 3:15 Ma io le diceva:
como le Senior vive e como nos
vive, nos non descendera a nostre
patre, in le deserto, usque nos
non habera complite lo que nos
1 Nephi 3:10 E adveniva que ha commandate le Senior.
quando nos arrivava al terra de
Jerusalem, io e mi fratres nos 1 Nephi 3:16 Ergo nos debe esser
consultava le unes le alteres.
fidel
e
obediente
al
commandamentos del Senior;
1 Nephi 3:11 E nos tirava a sortes vamos dunque al terra de
qui de nos deberea entrar in casa hereditate de nostre
patre,
de Laban. E adveniva que le sorte perque ille ha lassate auro,
cadeva supra Laman; e Laman argento e omne sorta de
entrava in casa de Laban, e le ricchessa. E ille lo ha facite a
parlava dum ille esseva sedite in motivo del commandamentos del
su casa.
Senior.

18

1 Nephi 3:17 perque ille sape que
Jerusalem debe esser destruite, a 1 Nephi 3:23 E post haber
causa del perversitate del populo. recolligite iste cosas, vadeva de
nove a casa de Laban.
1 Nephi 3:18 perque illes ha
rejectate le parolas del prophetas. 1 Nephi 3:24 E adveniva que nos
Ergo, si mi patre remaneva entrava in casa de Laban, e nos le
habitante in le pais post que le peteva le registros scribite sur le
habeva essite commandate de plattas de bronzo, per los qual
fugir, ecce que deberea perir nos haberea date nostre auro,
anque ille. Ergo es necessari que nostre argento e tote nostre cosas
ille fulge foras del pais.
preciose.
1 Nephi 3:19 e toto isto es
secundo le sagessa de Deo, a fin
que nos obtene iste registros, pro
poter preservar pro nostre filios
le linguage de nostre patres.

1 Nephi 3:25 E adveniva que
quando Laban videva que nostre
benes esseva assatis conspicue,
ille los concupisceva a tal puncto
que nos expelleva de su casa e
mandava su servos a occider nos
1 Nephi 3:20 E a fin que pote pro poter se appropriar de nostre
anque preservar pro illes le benes.
parolas que esseva pronunciate
per le bucca de tote le sanctos 1 Nephi 3:26 E adveniva que nos
prophetas, que les esseva fugiva del servos de Laban
communicate per medio del abandonante nostre benes, que
Spirito e poter de Deo, desde assi cadeva in le manos de
quando le mundo habeva initio, Laban.
si, usque al tempore presente.
1 Nephi 3:27 E adveniva que nos
1 Nephi 3:21 E adveniva que assi fugiva verso le deserto, e le
parlante io persuadeva mi fratres servos de Laban non nos
a restar fideles obediente le attingeva perque nos nos
commandamentos de Deo.
occultava in le cavitate de un
rocca.
1 Nephi 3:22 E adveniva que nos
vadeva al terra de nostre 1 Nephi 3:28 E adveniva que
hereditate, e recolligeva nostre Laman se incholerisava contra
auro, rostro argento e nostre me e anque contra mi patre; e
cosas preciose.
assi anque Lemuel, perque ille
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dava ascolta al parolas de Laman.
Ergo Laman e Lemuel diceva
multe parolas dur a nos, lor
fratres minor, e nos percuteva
con un baston.

posta ille se appropria del plattas
de bronzo con un stratagema Zoram selige de unir se al familia
de Lehi in le deserto. Circa 600 592 a. C.

1 Nephi 3:29 E adveniva que,
dum ille nos percuteva con le
baston, ecce que un angelo del
Senior veniva e stava ante illes, e
les parlava dicente: perque
percute vos vostre fratre minor
con un baston? Non sape vos que
le Senior le ha seligite como
governator super vos, a causa de
vostre iniquitates? Vade vos de
nove a Jerusalem, e le Senior
mittera Laban in vostre manos.

1 Nephi 4:1 E adveniva que io
parlava a mi fratres, dicente:
Vamos de nove a Jerusalem e nos
essera fideles e obedientes al
commandamentos del Senior;
perque ille es plus potente de tote
le terra; alora, perque non pote
ille esser plus potente de Laban e
de su cinquanta, si, o anque de su
decenas de milles?

1 Nephi 3:30 E post que le
angelo nos habeva parlate, ille se
retirava.
1 Nephi 3:31 E post que le
angelo se habeva retirate, Laman
e Lemuel comenciava de nove a
murmurar, dicente: como es
possibile que le Senior mitte
Laban in nostre manos? ille es un
homine potente, e ille pote
commandar a cinquanta, si, e ille
pote anque occider cinquanta; e
alora perque non nos?
1 Nephi Capitulo 4

1 Nephi 4:2 Vamos dunque e nos
essera fortes como Moses!
perque in veritate Moses parlava
al aquas del Mar Rubie e illos se
divideva in duo partes, e nostre
patres los transversava, pro exir
del sclavitude, supra le terra sic,
dum le armeas de Pharaon que
les sequeva se necava in le aquas
del Mar Rubie.
1 Nephi 4:3 ora, vos sape que
isto es vero; e sape anque que un
angelo vos ha parlate; e como
pote vos ergo dubitar? Vamos!
perque le Senior pote liberar nos,
como ille ha liberate nostre
patres, e ille pote destruer Laban,
como ille ha destruite le
Egyptianos.

Nephi occide Laban sub le
commandamento del Senior e 1 Nephi 4:4 ora post que io
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habeva dicite iste parolas, illes
esseva ancora incholerisate, e
illes continuava ancora a
murmurar; nonobstante, illes me
sequeva usque nos arrivava sub
le muralia de Jerusalem.

Spirito me pulsava a occider
Laban; ma io diceva in mi corde:
Jammais habe io effundite
sanguine human. E io me
repulsava, e io volerea evitar de
occider le.

1 Nephi 4:5 e esseva nocte; e io
les diceva de occultar se foras del
muralia, e post que illes se
habeva occultate, io, Nephi,
entrava furtivemente in le citate e
io vadeva in direction del casa de
Laban.

1 Nephi 4:11 Ma le Spirito me
diceva de nove: le Senior le ha
mittite in tu manos. Si, e io
sapeva tamben que ille habeva
tentate de occider nos; e que ille
non voleva dar ascolta al
commandamentos del Senior; e
ille habeva anque robate nostre
1 Nephi 4:6 e le Spirito me benes.
guidava, non sapente io in
anticipation lo que haberea facite. 1 Nephi 4:12 E adveniva que le
Spirito me diceva de nove:
1 Nephi 4:7 Nonobstante io Occide le, perque le Senior le ha
avantiava, e quando io arrivava mittite in tu manos;
vicino al casa de Laban io videva
un homine que esseva cadite a 1 Nephi 4:13 le Senior occide le
terra avante me, perque ille inique pro attinger su juste
esseva ebrie de vino.
propositos perque il es preferibile
le perdita de un sol homine, plus
1 Nephi 4:8 E quando io me tosto que un entier nation
approximava, io videva que ille degenera e peri in incredulitate.
esseva Laban.
1 Nephi 4:14 E ora, post que io,
1 Nephi 4:9 E io vidente su Nephi, habeva audite iste parolas,
spada, lo extraheva del fodero; su io recordava le parolas del
impugnatura esseva de auro pur, Senior, que me diceva in le
e de factura summemente deserto: "Dum que tu progenie
raffinate; e io videva que su obedira a mi commandamentos,
lamina esseva del plus preciose illes prosperara in le terra
aciero.
promittite."
1 Nephi 4:15 Si, e alora io videva
1 Nephi 4:10 E adveniva que le que illes non haberea potite
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obedir al commandamentos del esseva su patrono, Laban, perque
Senior secundo le lege de Moses, ille videva su vestimentos e
si illes non habeva le lege.
anque le spada de Laban que io
habeva a mi flanco.
1 Nephi 4:16 E io sapeva anque
que le lege esseva scribite sur le 1 Nephi 4:22 E ille me parlava
plattas de bronzo.
circa le ancianes del Judeos,
sapente ille que su patrono,
1 Nephi 4:17 E alora io sapeva Laban, habeva essite inter illes
que le Senior habeva mittite durante le nocte.
Laban in mi manos per iste
scopo: a fin que io poteva 1 Nephi 4:23 E io parlava con ille
obtener le registros secundo su imitante le voce de Laban.
commandamentos.
1 Nephi 4:24 E io le diceva
1 Nephi 4:18 Io obediva dunque anque que io debeva portar le
al voce del Spirito, e io prendeva plattas de bronzo a mi fratres
Laban per le capillos, e io le major que esseva foras del
taliava le capite con su ipse muralia.
spada.
1 Nephi 4:25 E io le ordinava
1 Nephi 4:19 E post que io le tamben de sequer me.
habeva taliate le capite con su
ipse spada, io prendeva le 1 Nephi 4:26 e ille, credeva que
vestimentos de Laban e io me io esseva vermente Laban e que
vestiva con illos, si, mesme in io parlava del fratres del ecclesia,
cata particular, e io cingeva mi ergo ille me sequeva.
flancos con su armatura.
1 Nephi 4:27 E ille me parlava
1 Nephi 4:20 E post isto io repetitemente circa le ancianes
avantiava in direction del del Judeos, dum io me dirigeva in
thesaureria de Laban. E dum io direction de mi fratres, que
me approximava, ecce que io esseva foras del muralia.
videva le servo de Laban que
habeva le claves del thesaureria. 1 Nephi 4:28 E adveniva que
E io le commandava, imitante le quando Laman me videva ille
voce de Laban, de sequer me.
esseva multo espaventate, como
tamben Lemuel e Sam e illes
1 Nephi 4:21 e ille credeva que io fugiva de mi presentia, perque
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illes credeva de vider Laban, que
forsan ille me habeva occidite e
que ora ille tentava de occider
anque illes.

ha commandate de facer iste
opera; e non deberea forsan nos
obedir
diligentemente
al
commandamentos del Senior? Si
tu dunque venira in le deserto
1 Nephi 4:29 E adveniva que io con nos, tu habera un placia inter
les clamava, e quando illes me nos.
audiva; illes cessava de fugir de
mi presentia.
1 Nephi 4:35 E adveniva que
Zoram prendeva corage del
1 Nephi 4:30 E adveniva que parolas que io le diceva. Ora,
quando le servo de Laban videva Zoram esseva le nomine del
mi fratres, ille comenciava a servo; e ille promitteva que ille
tremer, e esseva sur puncto de venirea in le deserto con nos. Si,
fugir e de retornar al citate de e ille nos faceva anque un
Jerusalem.
juramento que desde celle
momento in pois ille esserea con
1 Nephi 4:31 e ora io, Nephi, nos.
essente alto de statura e habente
anque recipite multe fortia ab le 1 Nephi 4:36 ora, nos desiderava
Senior, io prendeva dunque le que ille restava con nos a fin que
servo de Laban e le reteneva pro le Judeos non discoperiva nostre
non fugir.
fuga in le deserto, per pavor que
illes nos persequeva e nos
1 Nephi 4:32 E adveniva que io destrueva.
le diceva que si ille ascoltava mi
parolas, como le Senior vive e 1 Nephi 4:37 E adveniva que
como io vive, assi, si ille quando Zoram nos habeva facite
ascoltava nostre parolas, nos le iste juramento, nostre timores
haberea salvate le vita.
cessava.
1 Nephi 4:33 E io le faceva
anque un juramento, que ille non
debeva timer; perque ille esserea
un homine libere como nos, si
ille venirea in le deserto con nos.

1 Nephi 4:38 E adveniva que nos
prendeva le plattas de bronzo e le
servo de Laban, e nos partiva per
le deserto viagiante in direction
del tenta de nostre patre.

1 Nephi 4:34 E io le diceva
anque: certemente le Senior nos 1 Nephi Capitulo 5
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Saria se lamenta con Lehi - ambe
gaude per le retorno de lor filios
– illes offere sacrificios - le
plattas de bronzo contine scriptos
de Moses e del prophetas - le
plattas identifica Lehi como
descendente de Joseph - Lehi
prophetisa circa su posteritate e
le preservation del plattas. Circa
600 - 592 a.C.
1 Nephi 5:1 E adveniva post que
nos habeva descendite a nostre
patre in le deserto, ille esseva
replenate de gaudio, e anque mi
matre Saria esseva grandemente
allegre, perque in veritate illa
habeva suffrite a causa nostre.
1 Nephi 5:2 perque illa habeva
credito que nos habeva perite in
le deserto; e illa se habeva anque
lamentate con mi patre, accusante
le de esser un visionario, dicente:
tu nos ha conducite foras del
terra de nostre hereditate, mi
filios non existe plus, e ora nos
perira in le deserto.
1 Nephi 5:3 E con expressiones
de iste typo, mi matre se habeva
lamentate con mi patre.
1 Nephi 5:4 e adveniva que mi
patre la habeva parlate, dicente:
Io admitte de esser un homine
que ha visiones; perque, si io non
habeva vidite in vision le cosas
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de Deo, io non haberea
cognoscite le bonitate de Deo,
ma io haberea restate a
Jerusalem, e io haberea perite
con mi fratres.
1 Nephi 5:5 Ma io ha obtenite un
terra de promissa, de tote iste
cosas io vermente gaude; si, e io
sape que le Senior liberara mi
filios del manos de Laban e ille
les reportara hic pro nos.
1 Nephi 5:6 e con iste parolas mi
patre Lehi consolava mi matre
Saria circa nos, dum nos viagiava
in le deserto in direction del terra
de Jerusalem pro obtener le
registros del Judeos.
1 Nephi 5:7 E quando nos habeva
retornate al tenta de mi patre,
ecce que lor gaudio esseva
complete, e mi matre se
consolava.
1 Nephi 5:8 e illa parlava
dicente: ora io sape con certitude
que le Senior ha commandate a
mi marito de fugir al deserto; si,
e io sape tamben con certitude
que le Senior ha protegite mi
filios, e les ha liberate del manos
de Laban, e ille les ha date poter
per medio del qual illes haberea
potite complir lo que le Senior
les habeva commandate. E in iste
modo se exprimeva mi matre.

1 Nephi 5:9 E adveniva que illes
gaudeva grandemente, e illes
offereva
un
sacrificio
e
holocaustos al Senior; e illes
rendeva gratias al Deo de Israel.
1 Nephi 5:10 E post que illes
habeva date gratias al Deo de
Israel, mi patre Lehi prendeva le
registros scribite sur le plattas de
bronzo e los examinava desde le
initio.

mesme celle Joseph, filio de
Jacob, que habeva essite vendite
in Egypto e que le mano del
Senior le habeva protegite a fin
de poter preservar su patre Jacob
e tote su casa del morte per fame.
1 Nephi 5:15 E ille esseva
tamben conducite foras del
sclavitude e del terra de Egypto
per le mesme Deo que le habeva
preservate.

1 Nephi 5:11 E ille videva que
illos contineva le cinque libros de
Moses, que dava un narration del
creation del mundo e anque de
Adam e Eva nostre prime
genitores.

1 Nephi 5:16 E assi mi patre Lehi
discoperiva le genealogia de su
patres. E anque Laban esseva un
descendente de Joseph, ergo ille
e su patres habeva tenite le
registros.

1 Nephi 5:12 E anque un historia
del Judeos, desde le principio
usque al initio del regno de
Zedekiah, rege de Juda.

1 Nephi 5:17 e ora, quando mi
patre videva tote iste cosas, ille
esseva replenate del Spirito, e
comenciava a prophetisar circa
su posteritate --

1 Nephi 5:13 E anque le
prophetias del sancte prophetas,
desde le principio usque al initio
del regno de Zedekiah; e anque
multe prophetias que esseva
pronunciate per bucca de
Jeremia.
1 Nephi 5:14 E adveniva que mi
patre Lehi trovava tamben supra
le plattas de bronzo un
genealogia de su patres; ergo ille
apprendeva
de
esser
un
descendente de Joseph; si,

1 Nephi 5:18 que iste plattas de
bronzo haberea vadite a tote le
nationes, tribos, linguas e
populos que esseva de su
descendentia.
1 Nephi 5:19 Ergo ille diceva que
iste plattas de bronzo non essera
jammais destruite, ni essera
jammais deteriorate per le action
del tempore, e ille prophetisava
multe cosas circa su posteritate.
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1 Nephi 5:20 E adveniva que
usque alora io e mi patre habeva 1 Nephi 6:2 perque il es
obedite
a
tote
le sufficiente que io dice que nos es
commandamentos que le Senior descendente de Joseph.
nos habeva date.
1 Nephi 6:3 E non me importa de
1 Nephi 5:21 E nos habeva esser minutiose in facer un
obtenite le registros que le Senior narration complete de tote le
nos habeva commandate; e nos le cosas de mi patre, perque illos
habeva examinate e trovate que non pote esser scribite sur iste
illos esseva indispensabiles, si, plattas; perque io desidera haber
mesme de grandissimo valor pro spatio pro poter scriber le cosas
nos, a fin que nos poteva de Deo.
preservar le inseniamentos del
Senior pro nostre filios.
1 Nephi 6:4 perque mi plen
intento es lo de poter persuader le
1 Nephi 5:22 Ergo esseva in le homines a venir al Deo de
sagessa del Senior que nos le Abraham, de Isaac e de Jacob,
portava con nos, in nostre viage pro esser salvate.
in le deserto in direction del terra
promittite.
1 Nephi 6:5 Ergo io non scribe le
cosas que place al mundo, ma le
1 Nephi Capitulo 6
cosas que place a Deo e qui non
face parte del mundo.
Nephi scribe del cosas de Deo le scopo de Nephi es lo de 1 Nephi 6:6 Ergo io dara a mi
persuader le homines a venir al posteritate le commandamento de
Deo de Abraham pro esser non occupar iste plattas con cosas
salvate. Circa 600 - 592 a.C.
que non ha valor per le filios del
homines.
1 Nephi 6:1 E ora io, Nephi, non
describe le genealogia de mi 1 Nephi Capitulo 7
patres in iste parte de mi
registros; ni io le dara nunquam Le filios de Lehi retorna a
in iste plattas que io es scribente; Jerusalem e convince Ismael e su
perque illo essera data in le casa a unir se a illes in le viage registros que esseva scribite per Laman e altere se rebella - Nephi
mi patre; ergo io non lo scribe in exhorta su fratres a haber fide in
iste opera.
le Senior - Le fratres de Nephi le
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liga con cordas e conspira de
occider le - ille es liberate per le
poter del fide - su fratres le
demanda perdono - Lehi e su
gruppo offereva un sacrificio e
holocaustos. Circa 600 - 592 a.C.
1 Nephi 7:1 e ora io volerea que
vos sape que, post que mi patre
Lehi
habeva
cessate
de
prophetisar circa su posteritate,
adveniva que le Senior le parlava
de nove, dicente que non esseva
opportun
que
ille,
Lehi,
conduceva su familia sol in le
deserto; ma que esseva opportun
que su filios prendeva uxor, pro
poter suscitar un stirpe al Senior,
in le terra promittite.
1 Nephi 7:2 E adveniva que le
Senior le commandava que io,
Nephi, e mi fratres retornava al
terra de Jerusalem e conduceva in
le deserto Ismael e su familia.
1 Nephi 7:3 E adveniva que io,
Nephi, vadeva de nove per le
deserto verso le terra de
Jerusalem.
1 Nephi 7:4 E adveniva que nos
vadeva al casa de Ismael, e nos
trovava favor al oculos de
Ismael, e nos le refereva le
parolas del Senior.

Ismael e anque de su casa, tanto
que illes veniva con nos in le
deserto in verso le tenta de nostre
patre.
1 Nephi 7:6 E adveniva que, dum
nos viagiava in le deserto, Laman
e Lemuel, duo del filias de
Ismael e le duo filios de Ismael e
lor familias se rebellava contra
nos; si, contra me, Nephi, e Sam,
contra lor patre Ismael, su uxor e
su altere tres filias.
1 Nephi 7:7 E in lor rebellion,
illes desiderava retornar al terra
de Jerusalem.
1 Nephi 7:8 e ora io, Nephi,
essente affligite per le duressa de
lor corde, les parlava dunque,
dicente, si, mesme a Laman e a
Lemuel: vos que es mi fratres
major, perque es assi dur in
vostre corde e assi cec in vostre
mente de haber besonio que io,
vostre fratre minor, vos debe
parlar, si, e dar anque le
exemplo?
1 Nephi 7:9 perque non da vos
ascolta al parola del Senior?
1 Nephi 7:10 perque ha vos
oblidate de haber vidite un
angelo del Senior?

1 Nephi 7:5 E adveniva que le 1 Nephi 7:11 Si, e perque ha vos
Senior intenerava le corde de oblidate qual grande cosas le
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Senior ha facite per nos, liberante me induce a parlar vos.
nos del manos de Laban, facente
nos obtener le registros?
1 Nephi 7:16 E adveniva que
quando io, Nephi, habeva dicite
1 Nephi 7:12 Si, e perque ha vos iste parolas a mi fratres, illes se
oblidate que le Senior es capace incholerisava contra me. E
de facer omne cosa secundo su adveniva que illes me mitteva lor
voluntate, pro le filios del manos supra, perque illes esseva
homines, si illes exercita fide in summemente incholerisate, e
ille? Nos essera ergo fideles al illes me ligava con cordas e illes
Senior.
tentava de occider me, pro poter
me lassar in le deserto pro esser
1 Nephi 7:13 E advenira que si devorate per le bestias feroce.
nos le essera fidel, nos obtenera
le terra promittite; e un jorno vos 1 Nephi 7:17 Ma adveniva que io
sapera que le parola del Senior orava al Senior, dicente: Oh
essera explite circa le destruction Senior, secundo mi fide que es in
de Jerusalem; perque tote le te, libera me del manos de mi
cosas que le Senior ha dicite fratres; si, da me Senior le fortia
circa le destruction de Jerusalem pro rumper iste ligamines.
se debera expler.
1 Nephi 7:18 E adveniva que
1 Nephi 7:14 perque le Spirito post que io habeva dicite iste
del Senior cessara presto de parolas, ecce que le ligamines se
luctar con illes; perque illes ha disnodava de mi manos e de mi
rejectate le prophetas e illes ha pedes, e io me altiava ante mi
anque claudite Jeremia in prision. fratres e io les parlava de nove.
E illes ha etiam tentate de occider
mi patre, al puncto de expeller le 1 Nephi 7:19 E adveniva que
foras del pais.
illes se incholerisava de nove
contra me e illes cercava de
1 Nephi 7:15 Ora io vos dice que mitter me lor manos supra; sed
si vos tornara a Jerusalem, vos un del filias de Ismael, si, e
tamben perira con illes, e ora, si anque su matre e un del filios de
vos ha decidite de vader, vade Ismael, implorava mi fratres al
vos a Jerusalem, ma memorate le puncto de intenerar lor corde; e
parolas que io vos dice, que si illes cessava de attentar a mi vita.
vos vade vos tamben perira;
perque assi le Spirito del Senior 1 Nephi 7:20 E adveniva que
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illes esseva attristate a causa de
lor perversitate, al puncto que
illes se prostrava avante me
implorante perdono per lo que
illes habeva facite contra me.

1 Nephi 8:1 E adveniva que nos
habeva recolligite omne sorta de
semines de omne specie, de
cereales de omne specie e anque
de semines de fructos de omne
1 Nephi 7:21 E adveniva que io specie.
perdonava sincermente toto lo
que illes habeva facite e io les 1 Nephi 8:2 E adveniva que dum
exhortava a orar al Senior lor mi patre sojornava in le deserto,
Deo pro obtener perdono. E nos parlava, dicente: io faceva un
adveniva que illes lo faceva. E sonio, o, in altere parolas, io
post que illes habeva finite de habeva un vision.
orar al Senior, nos reprendeva le
cammino in direction del tenta de 1 Nephi 8:3 e a causa de lo que io
nostre patre.
videva, io ha ration de gauder in
le Senior a motivo de Nephi, e
1 Nephi 7:22 E adveniva que nos anque de Sam; perque io ha
descendeva al tenta de nostre ration de supponer que illes e
patre. E post que io, mi fratres e anque multe de lor posteritate se
tote le casa de Ismael habeva salvara.
descendite al tenta de mi patre,
illes rendeva gratias al Senior lor 1 Nephi 8:4 Ma Laman e
Deo e illes offereva un sacrificio Lemuel, io time grandemente pro
e holocaustos.
vos; perque il me pareva de vider
in mi sonio un deserto obscur e
desolate.
1 Nephi Capitulo 8
1 Nephi 8:5 E adveniva que io
Lehi ha un vision del arbore del videva un homine, e ille esseva
vita - ille mangia de su fructo e vestite de un veste blanc; e
desidera que su familia face le veniva e stava ante me.
mesmo - ille vide un barra de
ferro, un sentiero stricto e 1 Nephi 8:6 E adveniva que ille
limitate e brumas tenebrose que me parlava e me exhorta a sequer
involve le homines - Saria, Nephi le.
e Sam mangia del fructo, ma
Laman e Lemuel lo refusa. Circa 1 Nephi 8:7 E adveniva que, dum
600 - 592 a.C.
le io sequeva, io videva que io
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me trovava in un landa obscur e
desolate.
1 Nephi 8:13 E dum io mirava
circum, pro vider mi familia, io
1 Nephi 8:8 E post haber viagiate videva un fluvio de aqua que
per le spatio de multe horas in le flueva ibi vicino, e il esseva
tenebras, io comenciava a orar al anque vicino al arbore del qual io
Senior a fin que ille habeva stava mangiante le fructo.
misericordia de me, secundo le
multitude
de
su
tener 1 Nephi 8:14 E io mirava pro
misericordias.
vider de ubi proveniva le fluvio;
e io videva que le fonte esseva
1 Nephi 8:9 E adveniva post que poc distante; e apud al fonte io
io habeva orate al Senior, que io videva vostre matre Saria, Sam e
videva un campo vaste e Nephi; e illes esseva ibi sin saper
spatiose.
ubi vader.
1 Nephi 8:10 E adveniva que io
videva un arbore, cuje fructo
esseva desiderabile pro render
felices.
1 Nephi 8:11 E adveniva que io
avantiava e mangiava de su
fructo, e io videva que illo esseva
dulcissimo plus dulce de omne
altere que io habeva jammais
degustate ante. Si, e io videva
que le fructo esseva blanc,
superante omne candor que io
habeva jammais vidite.

1 Nephi 8:15 E adveniva que io
les faceva signo; e io les critava
de venir, a mangiar del fructo que
esseva le plus desiderabile de
omne altere fructo.
1 Nephi 8:16 E adveniva que
illes veniva e mangiava tamben
del fructo.

1 Nephi 8:17 E adveniva que io
desiderava que anque Laman e
Lemuel veniva a mangiar del
fructo; ergo io gyrava le vista in
direction del fonte del fluvio, pro
1 Nephi 8:12 E dum io mangiava poter les vider.
del fructo, ille replenava mi
anima de un immense gaudio; 1 Nephi 8:18 E adveniva que io
ergo io comenciava a desiderar les videva, ma illes non voleva
que anque mi familia lo venir ni mangiar del fructo.
mangiava; perque io sapeva que
illo esseva le plus desiderabile de 1 Nephi 8:19 E io videva un
omne altere fructo.
barra de fer que se extendeva
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longe le ripa del fluvio, e fructo del arbore.
conduceva al arbore apud ubi io
esseva.
1 Nephi 8:25 E post que illes
habeva mangiate del fructo del
1 Nephi 8:20 E io videva tamben arbore, illes mirava circum, como
un sentiero stricto e limitate, que essente avergoniate.
costeava le barra de fer, usque al
arbore juxta ubi io esseva, 1 Nephi 8:26 E io tamben mirava
passante pois apud al fonte del circum, e io videva in le altere
fluvio, pro arrivar a un campo parte del fluvio, un edificio
large e spatiose, similar a un grande e spatiose que semblava
mundo.
esser in aere, in alto super le
terra.
1 Nephi 8:21 E io videva un
multitude
innumerabile
de 1 Nephi 8:27 e illo esseva plen de
personas, multe del quales se gente, vetulos e juvenes,
effortiava de attinger le sentiero masculos e feminas, e lor
que portava al arbore juxta le vestimentos esseva multo ric;
qual io esseva.
illes esseva in attitude de qui se
burla punctante le digito in
1 Nephi 8:22 E adveniva que direction de qui arrivava e
illes avantiava sur sentiero que mangiava del fructo.
conduceva al arbore.
1 Nephi 8:28 E ille que habeva
1 Nephi 8:23 E adveniva que il mangiate
del
fructo,
se
arrivava un bruma tenebrose, si, avergoniava a causa de illes qui
un dense bruma tan tenebrose se burlava; e ille se disviava sur
que illes que camminava sur camminos prohibite e se perdeva.
sentiero se disviava vagante
lontan e illes se perdeva.
1 Nephi 8:29 e ora io, Nephi, non
scribe tote le parolas de mi patre.
1 Nephi 8:24 E adveniva que io
videva alteres que camminava 1 Nephi 8:30 Sed, pro esser
sur sentiero, e illes avantiava e breve,
ille
videva
altere
prendeva le extremitate del barra multitudes avantiar prendente le
de fer; e illes avantiava trans le extremitate del barra de fer,
bruma tenebrose, appoiate al avantiante
appoiate
barra de fer, si, usque illes constantemente al barra de fer
arrivava al arbore e mangiava del usque illes arrivava e illes se
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prostrava e mangiava del fructo esserea expellite del presentia del
del arbore.
Senior.
1 Nephi 8:31 E ille vide tamben
altere multitudes cercante le
sentiero del edificio grande e
spatiose.

1 Nephi 8:37 E alora, ille les
exhortava con toto le amor de un
tener patre, a dar ascolta a su
parolas, que forsan le Senior
haberea misericordia de illes e
1 Nephi 8:32 E adveniva que non les rejectarea; e assi mi patre
multe de illes necava in le les parlava.
profunditates del aqua; e multe
dispareva de su vista, vagante per 1 Nephi 8:38 E post haber les
camminos incognite.
predicate
e
haber
anque
prophetisate multe cosas, ille les
1 Nephi 8:33 E numerose esseva exhortava
a
obedir
al
le multitude que entrava in celle commandamentos del Senior; e
extranie edificio. E post que illes posta ille cessava de parlar les.
habeva entrate in le edificio, illes
se burlava punctante le digito 1 Nephi Capitulo 9
verso me e de illes que mangiava
del fructo; ma nos non les Nephi face duo series de registros
prestava attention.
- Ambe se appella plattas de
Nephi - le plattas plus grande
1 Nephi 8:34 Iste es le parolas de contine un historia secular; le
mi patre: Tote illes que les plus parve tracta principalmente
prestava attention, se perdeva.
de cosas sacre. Circa 600 - 592
a.C.
1 Nephi 8:35 E Laman e Lemuel
non mangiava del fructo, secundo 1 Nephi 9:1 E tote iste cosas mi
mi patre.
patre videva, audiva e diceva
dum ille habitava in un tenta in le
1 Nephi 8:36 E adveniva post valle de Lemuel, e anque
que mi patre nos habeva narrate multissime altere cosas que non
toto su sonio o vision, que esseva se pote scriber supra iste plattas.
grande, ille nos diceva que, a
causa del cosas que ille habeva 1 Nephi 9:2 e ora que io ha
vidite in vision, ille timeva parlate circa iste plattas, illos non
grandemente per Laman e es le plattas supra le qual io
Lemuel; si, ille timeva que illes scribe un narration complete del
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historia de mi populo; perque le
plattas supra le qual io face un
narration complete de mi populo
io le appella Plattas de Nephi,
ergo illos se appella Grande
Plattas de Nephi, secundo mi
nomine. Sed anque iste plattas se
appella Parve Plattas de Nephi.
1 Nephi 9:3 Nonobstante, le
Senior me commandava de facer
iste parves plattas con le scopo
special de registrar un narration
del ministerio de mi populo.
1 Nephi 9:4 supra le grande
plattas on debera registrar un
narration del regno, le reges, le
guerras e le contentiones de mi
populo. Ergo iste parve plattas
tracta principalmente le parte del
ministerio; e le grande plattas
tracta majormente le historia del
regno, le reges, le guerras e le
contentiones de mi populo.
1 Nephi 9:5 Ergo le Senior me ha
commandate de facer iste parve
plattas per un sage scopo, scopo
que io ignora.
1 Nephi 9:6 Ma le Senior
cognosce tote le cosas desde le
principio; ergo ille prepara un via
pro complir tote su operas inter le
filios del homines; perque ille ha
omne poter de expler tote su
parolas. E assi sia. Amen.

1 Nephi Capitulo 10
Lehi predice le sclavitude
babylonian – Ille parla del venita
inter le Judeos de un Messia, un
Salvator, un Redemptor - Lehi
parla anque del venita de uno qui
haberea baptisate le Agno de Deo
- Lehi parla del morte e del
resurrection del Messia – ille
compara le dispersion e le
reunion de Israel a un olivo Nephi parla del Filio de Deo, del
dono del Spirito Sancte e del
necessitate de rectitude. Circa
600 - 592 a.C.
1 Nephi 10:1 e ora io, Nephi,
procede a dar un narration supra
iste plattas de mi actos, de mi
regno e de mi ministerio; ergo,
pro proceder con mi narration, io
debe parlar un poc del cosas de
mi patre e anque de mi fratres.
1 Nephi 10:2 perque adveniva,
post que mi patre habeva cessate
de parlar les de su sonio e anque
de exhortar les a esser diligentes
in omne cosa, que ille diceva
circa le Judeos -1 Nephi 10:3 que, post que illes
esserea destruite, anque le grande
citate de Jerusalem, e multos
esserea portate sclavos a
Babylonia, secundo le tempore
stabilite per le Senior, illes
retornarea de nove, si, e illes
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essera mesme reportate retro,
foras del sclavitude, e post haber
essite reportate retro, foras del
sclavitude, illes haberea de nove
possedite le terra de lor
hereditate.

plus potente de me, e io non es
digne de disnodar le cordon de su
calceatura. E mi patre parlava
multo circa iste cosas.
1 Nephi 10:9 E mi patre diceva
que ille haberea baptisate a
Betabara, in le altere ripa del
Jordan; e mi patre diceva anque
que ille haberea baptisate in
aqua; e que ille haberea baptisate
mesme le Messia in aqua.

1 Nephi 10:4 Si, mesme sex
cento annos desde quando mi
patre lassava Jerusalem, le Senior
Deo haberea suscitate un
propheta inter le Judeos - si, un
Messia o, in altere parolas, le
Salvator del mundo.
1 Nephi 10:10 E post haber
baptisate le Messia in aqua, ille
1 Nephi 10:5 E ille parlava haberea vidite e date testimonio
tamben circa le prophetas, que in de haber baptisate le Agno de
grande numero habeva attestate Deo, que haberea de remover le
iste cosas, circa iste Messia del peccatos del mundo.
qual ille habeva parlate, o in
altere parolas iste Redemptor del 1 Nephi 10:11 E adveniva, post
mundo.
que mi patre habeva dicite iste
parolas, que ille parlava a mi
1 Nephi 10:6 Ergo tote le genere fratres circa al Evangelio que
human esseva in un stato perdite deberea esser predicate inter le
e decadite e lo esserea pro Judeos, e anque circa le
sempre, a minus que illes degeneration del Judeos in
confideva in iste Redemptor.
incredulitate. E post que illes
haberea occidite le Messia que
1 Nephi 10:7 E ille parlava anque haberea de venir, si, post haber
circa un propheta que haberea de essite occidite, ille resuscitarea
venir ante del Messia, pro del mortos e se manifestarea, per
preparar le via del Senior -medio del Spirito Sancte, al
Gentiles.
1 Nephi 10:8 Si, ille vaderea per
le deserto critante: Preparate le 1 Nephi 10:12 Si, e mi patre
via del Senior, disfalsate su parlava multo circa le Gentiles e
sentieros; perque ha un inter vos anque circa le Casa de Israel, que
que vos non cognosce, e ille es illo esserea comparate a un olivo,

34

cuje ramos essera taliate e que io, Nephi, habeva audite tote
dispersate supra le facie de tote le le parolas de mi patre circa le
terra.
cosas que ille habeva vidite in
vision, e anque le cosas que ille
1 Nephi 10:13 Ergo, ille diceva, habeva dicite per medio del poter
que esseva necessari esser del Spirito Sancte, poter que ille
conducite de commun accordo al habeva recipite per medio del
terra promittite, per expler le fide in le Filio de Deo - e le Filio
parola del Senior, e que nos de Deo esseva le Messia que
esserea dispersate supra le haberea de venir - anque io,
superficie de tote le terra.
Nephi, io esseva desiderose de
poter vider, audir e cognoscer
1 Nephi 10:14 E post que le Casa iste cosas per medio del poter del
de Israel esserea dispersate, illes Spirito Sancte, que es le dono de
deberea esser de nove reunite; o Deo a totos illes que le cerca
in altere parolas, al fin, depost diligentemente, tanto in le
que le Gentiles haberea recipite tempos antique quanto al
le plenitude del Evangelio, le tempore
quando
ille
se
ramos naturales del olivo, o le manifessera al filios del homines.
superviventes del Casa de Israel,
essera insertate, o in altere 1 Nephi 10:18 perque ille es le
parolas illes venirea a cognoscer mesme heri, hodie e pro sempre;
le ver Messia, lor Senior e e le via es preparate pro tote le
Redemptor.
homines desde le fundation del
mundo, si advenira que illes se
1
Nephi
10:15
E
con repenti e veni a ille.
expressiones de iste typo mi patre
prophetisava e parlava a mi 1 Nephi 10:19 perque qui cerca
fratres; e anque multe altere diligentemente, trovara; e le
cosas que io non scribe in iste mysterios de Deo les venira
libro, perque io ha scribite quanto explicate per medio del poter del
esseva opportun in mi altere Spirito Sancte, tanto in iste
libro.
tempores como in le tempores
antique, tanto in le tempores
1 Nephi 10:16 E tote iste cosas antique como in le tempores a
adveniva dum mi patre habitava venir; ergo le curso del Senior es
in un tenta, in le valle de Lemuel. un unic circulo eternal.
1 Nephi 10:17 E adveniva, post 1 Nephi 10:20 Recorda dunque,
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oh homine, que per tote tu actos, altissime montania que io non
tu venira portate al judicio.
habeva jammais vidite ante e
supra le qual io non habeva
1 Nephi 10:21 Ergo, si vos ha jammais mittite pede.
agite perversemente durante le
jornos de vostre proba, vos essera 1 Nephi 11:2 E le Spirito me
alora considerate impur ante le diceva: que es lo tu desidera?
sede del judicio de Deo; e necun
cosa impur pote habitar con Deo; 1 Nephi 11:3 E io le diceva: Io
ergo vos debera esser rejectate desidera vider le cosas que mi
pro sempre!
patre ha vidite.
1 Nephi 10:22 E le Spirito Sancte 1 Nephi 11:4 E le Spirito me
me da autoritate de dicer iste diceva: Crede tu que tu patre
cosas, e de non tacer.
videva le arbore del qual ille ha
parlate?
1 Nephi Capitulo 11
1 Nephi 11:5 E io le diceva: Si,
Nephi videva le Spirito del tu sape que io crede in tote le
Senior e le veniva monstrate in parolas de mi patre.
vision le arbore del vita - videva
le matre del Filio de Deo e illo 1 Nephi 11:6 E quando io habeva
apprendeva le significato del dicite iste parolas, le Spirito
condescendentia de Deo – ille critava a alte voce, dicente:
videva le baptismo, le ministerio Hosanna al Senior, le Altissime
e le crucifixion del Agno de Deo Deo, perque ille es Deo supra
– ille videva anque le vocation e tote le terra. E benedicite es tu,
le ministerio del dece-duo Nephi, perque tu crede in le Filio
Apostolos del Agno. Circa 600 - del Altissime Deo; ergo tu videra
592 a.C.
le cosas que tu habeva desiderate.
1 Nephi 11:1 E adveniva post
que io habeva desiderate
cognoscer le cosas que mi patre
habeva vidite, credente que le
Senior me los poterea revelar,
dum io esseva meditante in mi
corde, io esseva rapite per le
Spirito del Senior, si, supra un
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1 Nephi 11:7 e isto te essera date
como signo, que post haber vidite
le arbore que habeva le fructo
que tu patre habe mangiate, tu
videra tamben un homine
descender del celo e tu dara
testimonio de ille; e post que tu
habera testimoniate de ille, tu

dara testimonio que ille es le 1 Nephi 11:13 E adveniva que io
Filio de Deo.
mirava e io videva le grande
citate de Jerusalem e anque altere
1 Nephi 11:8 E adveniva que le citates: E io videva le citate de
Spirito mi diceva: Mira! E Nazareth; e in le citate de
mirante videva un arbore similar Nazareth io videva un virgine, e
al arbore que habeva vidite mi illa esseva extraordinarimente
patre; e su beltate esseva multo belle e pur.
superior, si, illo superava omne
altere beltate e su candor 1 Nephi 11:14 E adveniva que io
ultrapassava le candor del nive.
videva le celos aperir se; e un
angelo descendeva, e stava ante
1 Nephi 11:9 E adveniva post me, e me diceva: Nephi, que es lo
que io habeva vidite le arbore, io que tu vide?
diceva al Spirito: Io vide que tu
me habe monstrate le arbore que 1 Nephi 11:15 E io le diceva: Io
es plus preciose de omne altere vide un virgine plus belle e
cosa.
gratiose de omne altere virgine.
1 Nephi 11:10 e ille mi diceva: 1 Nephi 11:16 e ille me diceva:
Que es lo tu desidera?
cognosce tu le condescendentia
de Deo?
1 Nephi 11:11 E io le diceva: Io
desidera
cognoscer
su 1 Nephi 11:17 E io le diceva: io
interpretation - perque io le sape que ille ama su filios;
parlava como on parla a un nonobstante io non cognosce le
homine, perque io videva que ille significate de tote le cosas.
habeva le forma de un homine;
totevia io sapeva que se tractava 1 Nephi 11:18 e ille mi diceva: le
del Spirito del Senior; e ille me virgine que tu videva es le matre
parlava como un homine parla a del Filio de Deo, secundo le
un altere homine.
carne.
1 Nephi 11:12 E adveniva que
ille mi diceva: Mira! E io mirava
pro observar le, ma io non le
videva; perque ille se habeva
retirate de mi presentia.

1 Nephi 11:19 E adveniva que io
videva que illa veniva rapite per
le Spirito; e post que illa esseva
rapite per le Spirito durante un
certo spatio de tempore, le angelo
me parlava, dicente: Mira!
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amor de Deo.
1 Nephi 11:20 E io mirava e
videva de nove le virgine que 1 Nephi 11:26 E le angelo me
portava un puero in su bracios.
diceva de nove: Mira e io videva
le condescendentia de Deo!
1 Nephi 11:21 E le angelo me
diceva: Ecce le Agno de Deo, si, 1 Nephi 11:27 E mirante io
mesme le Filio del Patre Eternal! videva le Redemptor del mundo,
cognosce tu le significate del del qual habeva parlate mi patre;
arbore que videva tu patre?
e io videva tamben le propheta
que haberea preparate le
1 Nephi 11:22 E io le replicava, cammino ante ille. E le Agno de
dicente: Si, es le amor de Deo, Deo avantiava e esseva baptisate
que se effunde in le corde del per ille; e post que ille esseva
filios del homines; ergo es le plus baptisate, io videva le celos
desiderabile de tote le cosas.
aperite e le Spirito Sancte
descender del celo e stationar se
1 Nephi 11:23 e ille me parlava, supra ille in forma de columba.
dicente: Si, es le plus gaudiose
per le anima.
1 Nephi 11:28 E io videva que
ille vadeva exercitante su
1 Nephi 11:24 E post que ille ministerio presso le populo, in
habeva dicite iste parolas ille me potentia e grande gloria. E le
diceva ancora: Mira! E io mirava, multitudes se reuniva pro audir
e io videva le Filio de Deo le; e io videva que illes le
avantiar inter le filios del expelleva del lor medio.
homines, e io videva multos
cader a su pedes e adorar le.
1 Nephi 11:29 E io videva
tamben dece-duo altere que le
1 Nephi 11:25 E adveniva que io sequeva. E adveniva que illes
videva que le barra de fer que mi esseva rapite per le Spirito e io
patre habeva vidite esseva le non le videva plus.
parola de Deo, que conduceva al
fonte de aquas vive, o in altere 1 Nephi 11:30 E adveniva que le
parolas al arbore del vita; e le angelo me parlava de nove,
aquas esseva un representation dicente: Mira! E io mirava, e
del amor de Deo; e io videva videva le celos de nove aperite e
tamben que le arbore del vita io videva angelos descender sur
esseva un representation del le filios del homines; e illes
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exercitava lor ministerio presso
le populo.
1 Nephi 11:35 E le multitude del
terra esseva reunite; e io videva
1 Nephi 11:31 e ille me parlava que illes esseva in un edificio
de nove, dicente: Mira! E io ample e spatiose, como le
mirava, e videva le Agno de Deo edificio que mi patre videva in
que vadeva inter le filios del sonio. E le angelo del Senior me
homines. E io videva multitudes parlava de nove, dicente: Ecce le
de personas que esseva infirme, mundo e su sagessa; si, le Casa
essente affligite per omne sorta de Israel reunite pro combatter
de maladia, per demonios, e per contra le dece-duo Apostolos del
spiritos impur; e le angelo me Agno.
parlava e me monstrava tote iste
cosas. E le gente esseva sanate 1 Nephi 11:36 E adveniva que io
per medio del poter del Agno de videva e io da testimonio que le
Deo; e le demonios e le spiritos edificio grande e spatiose esseva
immunde esseva expellite.
le superbia del mundo; e illo
cadeva, e su cadita esseva
1 Nephi 11:32 E adveniva que le grandissime. E le angelo del
angelo me parlava de nove, Senior me parlava de nove,
dicente: Mira! E io mirava, e dicente: assi essera le destruction
videva le Agno de Deo que de tote le nationes, tribos, linguas
esseva portate per le populo; si, e populos que combattera contra
le Filio del Eternal Deo veniva le dece-duo Apostolos del Agno.
judicate per le mundo; e io le
videva e io da testimonio.
1 Nephi Capitulo 12
1 Nephi 11:33 E io, Nephi,
videva que ille esseva altiate
supra le cruce e occidite per le
peccatos del mundo.
1 Nephi 11:34 E post que ille
esseva occidite, io videva le
multitudes del terra que se
reuniva pro combatter contra le
Apostolos del Agno, perque assi
le dece-duo esseva appellate per
le angelo del Senior.

Nephi videva in vision: le terra
promittite, le rectitude, le
iniquitate e le ruina de su
habitantes, le venita del Agno de
Deo inter illes, como le dece-duo
Discipulos e le dece-duo
Apostolos judicara Israel e le
repugnante e immunde condition
de illes que degenera in
incredulitate. Circa 600 - 592
a.C.
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1 Nephi 12:1 E adveniva que le
angelo me diceva: Mira, e io
videva tu posteritate e anque le
posteritate de tu fratres. E
mirante io videva le terra
promittite; e io videva multitudes
de personas, si, tan numerose
quanto le arena del mar.

1 Nephi 12:5 E adveniva post
que io habeva vidite iste cosas,
que io videva un vapor tenebrose
que se dissipava del facie del
terra; e ecce io videva multitudes
que non habeva cadite a causa
del grande e terribile judicios del
Senior.

1 Nephi 12:2 E adveniva que io
videva multitudes reunite pro
combatter unes contra le alteres;
e io videva guerras e rumor de
guerras, e grande massacros per
spada inter mi populo.

1 Nephi 12:6 E io videva le celos
aperite, e le Agno de Deo
descender ab celo; e ille
descendeva e se monstrava a
illes.

1 Nephi 12:3 E adveniva que io
videva morir multe generationes
per le guerras e le contentiones in
le pais; e io videva multe citates,
si, tante que io non los poteva
contar.

1 Nephi 12:7 E io videva anque,
e io da testimonio, que le Spirito
Sancte descendeva supra altere
dece duo; e illos veniva ordinate
e preferite per Deo.

1 Nephi 12:8 E le angelo me
parlava, dicente: Ecce le dece1 Nephi 12:4 E adveniva que io duo discipulos del Agno, que
videva un bruma tenebrose sur le esseva seligite pro exercitar le
facie del terra promittite; e io ministerio apud tu posteritate.
videva fulmines, e audiva
tonitros e seismos e omne sorta 1 Nephi 12:9 E ille me diceva:
de rumores tumultuose; e io Recorda
tu
le
dece-duo
videva le terra e le roccas que se Apostolos del Agno? illes
findeva; io videva montanias judicara le dece-duo tribos de
collaber in fragmentos e io Israel;
ergo,
le
dece-duo
videva le planas del terra que se ministros de tu posteritate venira
findeva e io videva multe citates judicate per illes; perque vos
que profundava, e io videva pertine al Casa de Israel.
multe que veniva ardite per foco,
e io videva multe que collabeva a 1 Nephi 12:10 E iste dece-duo
terra a causa del seismo.
ministros que tu videva judicara
tu posteritate. E illes es juste pro
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sempre; perque a motivo de lor profunditates del inferno.
fide in le Agno de Deo, lor vestes
essera lavate in su sanguine e 1 Nephi 12:17 E le brumas
illos devenira candide.
tenebrose es le tentationes del
diabolo, que ceca le oculos e
1 Nephi 12:11 E le angelo me indura le corde del filios del
diceva: Mira! E io mirava, e homines e le conduce per stratas
videva tres generationes morir in spatiose pro perder se.
rectitude; e lor vestes esseva
candide, mesme como le Agno 1 Nephi 12:18 E le edificio
de Deo. E le angelo me diceva: ample e spatiose que videva tu
iste devenira candide, lavate in le patre es le van imaginationes e le
sanguine del Agno, a motivo de superbia del filios del homines. E
lor fide in ille.
un grande e terribile abysmo le
divide; si, mesme le parola del
1 Nephi 12:12 E io, Nephi, justicia del Eternal Deo, e del
videva tamben multe del quarta Messia, que es le Agno de Deo,
generation morir in rectitude.
del qual le Spirito Sancte da
testimonio, desde le principio del
1 Nephi 12:13 E adveniva que io mundo usque ora e de ora in
videva le multitudes del terra avante e pro sempre.
reunite.
1 Nephi 12:19 E dum le angelo
1 Nephi 12:14 E le angelo me diceva iste parolas, io mirava, e
diceva: Mira tu posteritate e videva que le posteritate de mi
anque le posteritate de tu fratres. fratres luctava contra mi
posteritate, secundo le parola del
1 Nephi 12:15 E adveniva que io angelo; e a causa del superbia de
mirava, e videva le populo de mi mi posteritate, e del tentationes
posteritate reunite in multitudes del diabolo, io videva que le
contra le posteritate de mi fratres; posteritate de mi fratres vinceva
e illes esseva prompte pro le de mi posteritate.
combatter.
1 Nephi 12:20 E adveniva que io
1 Nephi 12:16 E le angelo me mirava e videva le populo del
parlava, dicente: Mira le fonte de posteritate de mi fratres que
aqua impur que videva tu patre; habeva dominate mi posteritate, e
si, le fluvio del qual ille parlava; illes avantiava in multitudes
su
profunditates
es
le supra le facie del pais.
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1 Nephi 12:21 E io les videva
reunite in multitudes, e io videva
guerras e rumor de guerras inter
illes; e in iste guerras io videva
morir multe generationes.

1 Nephi 13:2 E le angelo me
diceva: Que vide tu? E io diceva:
io vide multe nationes e multe
regnos.

1 Nephi 13:3 e ille me diceva:
Istes es le nationes e le regnos del
1 Nephi 12:22 E le angelo me Gentiles.
diceva: istes degenerara in
incredulitate.
1 Nephi 13:4 E adveniva que io
videva inter le nationes del
1 Nephi 12:23 E adveniva que io Gentiles le formation de un
videva que, post que illes habeva grande ecclesia.
degenerate in incredulitate, illes
deveniva un populo obscur, 1 Nephi 13:5 E le angelo me
repugnante e immunde, plen de diceva: Mira le formation de un
pigritia e de omne sorta de ecclesia que es le plus
abominationes.
abominabile de tote le altere
ecclesias, que occide le sanctos
1 Nephi Capitulo 13
de Deo, si, les tortura e les
incatena e les subjecta con un
Nephi videva in vision le ecclesia jugo de fer e les reduce in
del diabolo instituite inter le sclavitude.
Gentiles, le discoperta e le
colonisation de America, le 1 Nephi 13:6 E adveniva que io
perdita de multe partes clar e videva iste ecclesia grande e
preciose
del
Biblia,
le abominabile; e io videva que le
consequente stato de apostasia diabolo esseva su fundator.
del Gentiles, le restauration del
Evangelio, le venita al luce de 1 Nephi 13:7 E io videva tamben
scripturas in le ultime dies e le auro e argento e seta e purpura e
edification de Sion. Circa 600 - lino ricamente texite, e omne
592 a.C.
sorta de preciose vestimentos; e
io videva multe meretrices.
1 Nephi 13:1 E adveniva que le
angelo me parlava, dicente: Mira! 1 Nephi 13:8 E le angelo me
E io mirava e io videva multe parlava, dicente: tu vide que le
nationes e multe regnos.
auro, le argento, le setas, le
purpuras, le lino ricamente texite,

42

le preciose vestimentos e le io videva le ira de Deo que
meretrices es le desiderios de iste esseva super le posteritate de mi
ecclesia grande e abominabile.
fratres; e illes veniva dispersate e
battite per le Gentiles.
1 Nephi 13:9 E per le laudes del
mundo illes destrue le sanctos de 1 Nephi 13:15 E io videva le
Deo e les reduce in sclavitude.
Spirito del Senior que esseva
super le Gentiles; e illes
1 Nephi 13:10 E adveniva que io prosperava e obteneva le pais in
mirava e io videva le grande hereditate; e io videva que illes
aquas que divideva le Gentiles esseva blanc e multo attrahente, e
del posteritate de mi fratres.
belle, como mi populo ante que
illes esseva occidite.
1 Nephi 13:11 E adveniva que le
angelo me diceva: Mira le 1 Nephi 13:16 E adveniva que io,
cholera de Deo super le Nephi, io videva que le Gentiles
posteritate de tu fratres!
que habeva sortite de sclavitude
se humiliava ante al Senior; e le
1 Nephi 13:12 E io mirava e io poter del Senior esseva con illes.
videva un homine inter le
Gentiles, que esseva separate del 1 Nephi 13:17 E io videva que le
posteritate de mi fratres per le matre patrias del Gentiles se
grande aquas; e io videva le habeva reunite supra le aquas e
Spirito de Deo que descendeva tamben supra le terra, pro
supra celle homine, e ille combatter contra illes.
avantiava sur le grande aquas
usque arrivar al posteritate de mi 1 Nephi 13:18 E io videva que le
fratres, que esseva in le terra poter de Deo esseva con illes e
promittite.
que le ira de Deo esseva super
tote illes que esseva reunite pro
1 Nephi 13:13 E adveniva que io combatter les.
videva le Spirito de Deo que
ageva super altere Gentiles; e 1 Nephi 13:19 E io, Nephi,
illes sortiva de sclavitude, trans videva que le Gentiles, que
le grande aquas.
habeva sortite del sclavitude, illes
esseva liberate del manos del
1 Nephi 13:14 E adveniva que io altere nationes per le poter de
videva numerose multitudes de Deo.
Gentiles sur le terra promittite; e
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1 Nephi 13:20 E adveniva que io,
Nephi,
videva
que
illes
prosperava in le pais; e io videva
un libro que se diffundeva inter
illes.

testimonio;
e
illes
porta
testimonio secundo le veritate
que es in le Agno de Deo.

1 Nephi 13:25 Ergo iste cosas
passa in puressa del Judeos al
1 Nephi 13:21 E le angelo me Gentiles, secundo le veritate que
diceva: cognosce tu le significate es in Deo.
del libro?
1 Nephi 13:26 E post haber essite
1 Nephi 13:22 E io le diceva: io transmittite per mano del deceno lo sape.
duo Apostolos del Agno, del
Judeos al Gentiles, io videva le
1 Nephi 13:23 e ille diceva: iste formation del ecclesia grande e
libro sortiva del bucca de un abominabile, que esseva le plus
Judeo. E io, Nephi videva le abominabile de tote le altere
libro; e le angelo me diceva: le ecclesias; perque, illo eliminava
libro que tu vide es un historia del Evangelio del Agno multe
del Judeos e contine le alliantias partes que esseva clar e
que le Senior ha facite con le preciosissime; e illo eliminava
Casa de Israel; e illo contine tamben multe alliantias del
tamben multe del prophetias del Senior.
sancte prophetas; illo contine un
historia similar al registros supra 1 Nephi 13:27 E illo ha facite
le plattas de bronzo, anque si tote iste cosas pro poter perverter
minus numerose; nonobstante le juste vias del Senior, pro cecar
illos contine le alliantias que le le oculos e indurar le corde del
Senior ha facite con le Casa de filios del homines.
Israel; ergo il es de grande valor
per le Gentiles.
1 Nephi 13:28 Ergo tu videva
que, post que le libro habeva
1 Nephi 13:24 E le angelo del passate per le manos del ecclesia
Senior me diceva: tu ha vidite grande e abominabile, multe
que le libro sortiva del bucca de cosas clar e preciose del libro
un Judeo; e quando illo sortiva esseva eliminate, e illo es le libro
del bucca del Judeo, illo del Agno de Deo.
contineva le plenitude del
Evangelio del Senior del qual le 1 Nephi 13:29 E post que iste
dece-duo
Apostolos
porta cosas clar e preciose esseva
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eliminate, le libro se diffundeva
in tote le nationes del Gentiles; e
post que illo se habeva diffundite
inter tote le nationes del Gentiles,
si, anque ultra le grande aquas
que tu habeva vidite, per medio
del Gentiles que habeva sortite de
sclavitude, tu videva que, a causa
del multe cosas clar e preciose
que esseva eliminate del libro,
que esseva clar pro le
comprension del filios del
homines, secundo le claritate que
es in le Agno de Deo - per causa
de iste cosas que esseva eliminate
del
Evangelio
del
Agno,
multissimos cade, si, in modo
que Satan ha grande poter supra
illes.

que le Gentiles destrue
posteritate de tu fratres.

le

1 Nephi 13:32 Ni le Senior Deo
permittera que le Gentiles
permane pro sempre in celle
horribile stato de cecitate in le
qual io videva que illes se
trovava a causa del partes clar e
preciose del Evangelio del Agno
que esseva eliminate per le
ecclesia abominabile del qual io
videva le formation.
1 Nephi 13:33 Ergo dice le Agno
de Deo: Io essera misericordiose
con le Gentiles, e io visitara le
residuo del Casa de Israel con
grande judicios.

1 Nephi 13:30 Nonobstante tu
videva que le Gentiles que
habeva sortite del sclavitude e
que habeva essite elevate per le
poter de Deo supra tote le altere
nationes, supra le facie del terra,
que es seligite supra tote le altere
terras, e que es le terra, circa le
qual le Senior Deo faceva
alliantia con tu patre, que su
posteritate le haberea possedite
como terra de lor hereditate; ergo
io videva que le Senior Deo non
permittera, que le Gentiles
destrue
completemente
le
mixtura de tu posteritate que es
inter tu fratres.

1 Nephi 13:34 E adveniva que le
angelo del Senior me parlava,
dicente: assi dice le Agno de
Deo, post que io habera visitate
le residuo del Casa de Israel - e
iste residuo del qual io parla es le
posteritate de tu patre - ergo, post
que io les habera visitate in
judicio e castigate per mano del
Gentiles, e post que le Gentiles
habera errate grandemente a
causa del partes clar e preciose
del Evangelio del Agno que
esseva eliminate per le ecclesia
abominabile, que es le matre del
meretrices, dice le Agno - in celle
die io essera misericordiose con
le Gentiles, al puncto que io les
1 Nephi 13:31 Ni permittera Deo portara per medio de mi poter,
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grande parte de mi Evangelio, passava ab Gentiles al residuo del
que essera clar e preciose, dice le posteritate de mi fratres.
Agno.
1 Nephi 13:39 E post que illo
1 Nephi 13:35 perque assi dice le habeva passate a illes, io videva
Agno: Io me manifessera a tu altere libros que passava ab
posteritate, e illes scribera multe Gentiles a illes, per le poter del
cosas que io les impartira, que Agno, pro convincer le Gentiles e
essera clar e preciose; e post que le residuo del posteritate de mi
tu posteritate habera essite fratres, e tamben le Judeos que
destruite e habera degenerate in esseva dispersate supra le facie
incredulitate, como tamben le de tote le terra, que le registros
posteritate de tu fratres, iste cosas del prophetas e del dece-duo
essera occultate pro venir al luce Apostolos del Agno es ver.
per medio del Gentiles, per le
dono e poter del Agno.
1 Nephi 13:40 E le angelo me
parlava, dicente: iste ultime
1 Nephi 13:36 E ibi essera registros, que tu ha vidite inter le
scribite mi Evangelio, dice le Gentiles, confirmara le veritate
Agno, mi rocca e mi salvation.
del prime, que es del dece-duo
Apostolos del Agno, e illos
1 Nephi 13:37 E benedicite esse facera cognoscer le cosas clar e
illes que tentara de facer surger preciose que esseva eliminate; e
mi Sion in celle jorno, perque illos facera cognoscer a tote le
illes habera le dono e le poter del tribos, linguas e populos que le
Spirito Sancte; e si illes Agno de Deo es le Filio del Patre
perseverara usque le fin, illes Eternal e le Salvator del mundo;
essera elevate al ultime jorno e e que tote le homines debe venir
illes essera salvate in le regno a ille, alteremente illes non pote
eternal del Agno; e quanto essera esser salvate.
belle supra le montanias illes que
annunciara le pace, si, novas de 1 Nephi 13:41 E illes debe cercar
grande gaudio!
le secundo le parolas pronunciate
per bucca del Agno; e le parolas
1 Nephi 13:38 E adveniva que io del Agno es scribite sur le
videva le residuo del posteritate registros de tu posteritate, assi
de mi fratres, e tamben le libro como sur le registros del decedel Agno de Deo, que habeva duo Apostolos del Agno; ergo
sortite del bucca del Judeo, e que ambes debe esser reunite in un
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unic, perque il ha un sol Deo e un posteritate de tu patre; si, illes
sol pastor super tote le terra.
essera includite in le Casa de
Israel; e illes essera un populo
1 Nephi 13:42 E venira le benedicite in le terra promittite
tempore
quando
ille
se pro sempre; illes non essera
manifessera a tote le nationes, al portate in sclavitude e le Casa de
Judeos e al Gentiles; e post haber Israel non essera confundite de
se manifestate al Judeos e anque nove.
al Gentiles, alora ille se
manifessera al Gentiles, e anque 1 Nephi 14:3 E celle grande
al Judeos, e le ultimes essera le abysmo que ha essite excavate
primes, e le primes essera le pro illes per le ecclesia grande e
ultimes.
abominabile, que esseva fundate
per le diabolo e su filios a fin que
1 Nephi Capitulo 14
ille poterea conducer le animas
del homines in inferno - si, celle
Un angelo parla a Nephi del grande abysmo que ha essite
benedictiones e del maledictiones excavate per le destruction del
que cadera supra le Gentiles – Il homines, essera replenate con
ha solmente duo ecclesias: le illes que lo excavava, pro lor
ecclesia del Agno de Deo e le complete destruction, dice le
ecclesia del diabolo - le sanctos Agno de Deo; non le destruction
de Deo in tote le nationes essera del anima, salvo que nos assi
persequite per le ecclesia grande vole appellar le condemnation a
e abominabile - le apostolo celle inferno que non ha fin.
Johannes scribera circa le fin del
mundo. Circa 600 - 592 a.C.
1 Nephi 14:4 perque isto es
secundo le sclavitude del diabolo
1 Nephi 14:1 E advenira que si le e anque secundo le justicia de
Gentiles dara ascolta al Agno de Deo, pro tote illes que committe
Deo in le jorno que ille se perversitates e abominationes
manifessera a illes in parolas, in ante ille.
poter, e in veritate, removente le
obstaculos in los qual illes 1 Nephi 14:5 E adveniva que le
impinge -angelo me parlava, dicente: ha tu
vidite que si le Gentiles se
1 Nephi 14:2 E illes non indurara repenti, toto vadera ben per illes;
lor corde contra le Agno de Deo, e tu ha tamben cognoscite le
illes essera includite inter le alliantias del Senior con le Casa
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de Israel; e tu ha tamben audite diceva: il ha duo ecclesias
que quicunque non se repenti solmente: un es le ecclesia del
debe perir.
Agno de Deo, e le altere es le
ecclesia del diabolo; ergo
1 Nephi 14:6 Guai dunque al quicunque non appertine al
Gentiles, si advenira que illes ecclesia del Agno de Deo,
indurara lor corde contra le Agno appertine al grande ecclesia,
de Deo.
matre del abominationes e
prostituta de tote le terra.
1 Nephi 14:7 perque venira le
tempore, dice le Agno de Deo, 1 Nephi 14:11 E adveniva que io
quando io completara un opera mirava, e io videva le prostituta
grande e meraviliose inter le de tote le terra; sedite supra le
filios del homines, un opera que grande aquas, e illa habeva
de un maniera o altere devenira dominio supra tote le terra, inter
perpetua, o pro convincer le al tote le nationes, tribos, linguas e
pace e vita eternal, o pro populos.
abandonar le al duressa de lor
corde e al cecitate de lor mente, 1 Nephi 14:12 E adveniva que io
pro esser portate in sclavitude e videva le ecclesia del Agno de
anque al destruction material e Deo, e illo esseva poc numerose,
spiritual, secundo le sclavitude a causa del perversitates e
del diabolo, del qual io ha abominationes del prostituta que
parlate.
sedeva supra le grande aquas;
nonobstante io videva que le
1 Nephi 14:8 E adveniva que ecclesia del Agno e del sanctos
quando le angelo habeva dicite de Deo, esseva tamben supra tote
iste parolas, me diceva: recorda le facie del terra; e su dominios
tu le alliantias del patre con le supra le facie del terra esseva
Casa de Israel? Io le diceva: Si.
modeste a causa del perversitate
del grande prostituta que io
1 Nephi 14:9 E adveniva que ille habeva vidite.
me diceva: Mira!, e io videva
celle
ecclesia
grande
e 1 Nephi 14:13 E adveniva que io
abominabile, que es le matre del videva que le grande matre del
abominationes, cuje fundator es abominationes
reuniva
le
le diabolo.
multitudes supra le facie de tote
le terra, de inter tote le nationes
1 Nephi 14:10 e le angelo me del Gentiles, pro combatter
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contra le Agno de Deo.

su populo le Casa de Israel.

1 Nephi 14:14 E adveniva que io,
Nephi, videva le poter del Agno
de Deo que descendeva supra le
sanctos del ecclesia del Agno e
sur populo del alliantia del
Senior, que esseva dispersate sur
tote le facie del terra; e ille
esseva armate de rectitude e del
poter de Deo, in grande gloria.

1 Nephi 14:18 E adveniva que le
angelo me parlava, dicente: Mira!

1 Nephi 14:15 E adveniva que io
videva que le ira de Deo esseva
effundite sur le ecclesia grande e
abominabile, de tal modo que il
habeva guerras e rumor de
guerras inter tote le nationes e
tribos del terra.
1 Nephi 14:16 E dum
comenciava a haber guerras e
rumor de guerras inter tote le
nationes que pertineva al matre
del abominationes, le angelo me
parlava, dicente: le ira de Deo es
sur le matre del meretrices; ecce
perque tu vide tote iste cosas --

1 Nephi 14:19 E mirante io
videva un homine que esseva
vestite con un veste blanc.
1 Nephi 14:20 E le angelo me
diceva: Ecce un del dece-duo
Apostolos del Agno.
1 Nephi 14:21 ille videra e
scribera le resto de iste cosas; si,
e tamben multe altere cosas que
debera evenir.
1 Nephi 14:22 E ille scribera
tamben circa le fin del mundo.

1 Nephi 14:23 Ergo le cosas que
ille scribera es juste e ver; e illo
es scribite in le libro que tu
videva sortir del bucca del Judeo;
e quando sortiva del bucca del
Judeo, o in altere parolas quando
le libro sortiva del bucca del
Judeo, le cosas que ibi esseva
1 Nephi 14:17 E quando venira le scribite il esseva clar e tamben
jorno quando le ira de Deo essera preciosissime e facile de
effundite sur le matre del comprender pro tote le homines.
meretrices, que es le ecclesia
grande e abominabile de tote le 1 Nephi 14:24 e iste apostolo del
terra, cuje fundator es le diabolo, Agno scribera multe del cosas
alora, in celle jorno, comenciara que tu videra.
le opera del patre pro preparar le
via al complimento de su 1 Nephi 14:25 Ma le cosas que tu
alliantias, que ille ha facite con videra de ora in avante tu non lo
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scribera, perque le Senior Deo ha
ordinate al Apostolo del Agno de 1 Nephi Capitulo 15
Deo de scriber lo.
Le posteritate de Lehi debera
1 Nephi 14:26 E anque a alteres, reciper le Evangelio ab Gentiles
que habeva vivite ante, ille ha in le ultime dies - le reunion de
monstrate tote le cosas; e illes le Israel es comparate a un olivo
ha scribite; e illo es sigillate pro cuje ramos natural essera de nove
venir al luce in lor puressa, insertate - Nephi interpreta le
secundo le veritate que es in le vision del arbore del vita e parla
Agno, al tempore stabilite per le del justicia de Deo que divide le
Senior, al Casa de Israel.
iniques ab justes. Circa 600 - 592
a.C.
1 Nephi 14:27 E io, Nephi,
audiva e io da testimonio, que le 1 Nephi 15:1 E adveniva que io,
nomine del apostolo del Agno Nephi, post haber essite rapite in
esseva Johannes, secundo le spirito e haber vidite tote iste
parolas del angelo.
cosas, io retornava al tenta de mi
patre.
1 Nephi 14:28 e a me, Nephi, ha
essite prohibite de scriber le resto 1 Nephi 15:2 E adveniva que io
del cosas que io habeva vidite e videva mi fratres que disputava le
audite; ergo le cosas que io ha unes con le alteres in merito al
scribite es sufficiente; e io non ha cosas que mi patre les habeva
scribite plus de un parve parte del dicite.
cosas que io ha vidite.
1 Nephi 15:3 perque in veritate
1 Nephi 14:29 E io attesta de ille les habeva dicite multe cosas
haber vidite le cosas que videva grande, que esseva difficile de
mi patre, e le angelo del Senior comprender, a minus que un lo
me los faceva cognoscer.
demandava al Senior; e essente
illes dur de corde, illes non
1 Nephi 14:30 e ora io cessa de demandava al Senior como illes
parlar circa le cosas que io deberea facer.
videva dum io esseva rapite in
spirito; e si tote le cosas que io 1 Nephi 15:4 e ora io, Nephi,
videva non es scribite, le cosas esseva affligite a causa del
que io ha scribite es ver. E assi duressa de lor corde, e tamben
sia. Amen.
per le cosas que io habeva vidite,
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e io sapeva que illos deberea
inevitabilemente advenir a causa 1 Nephi 15:11 Vos non recorda
del grande perversitate del filios le cosas que le Senior ha dicite? del homines.
Si vos non indurara vostre corde
e me demandara con fide,
1 Nephi 15:5 E adveniva que io credente de reciper, obediente
esseva dominate a causa de mi diligentemente
a
mi
afflictiones,
perque
io commandamentos, vos potera
considerava que mi afflictiones certemente cognoscer tote le
esseva grande ultra omne cosa a cosas.
causa del destruction de mi
populo, perque io habeva vidite 1 Nephi 15:12 io vos dice que le
su cadita.
Casa de Israel esseva comparate
a un olivo per le Spirito del
1 Nephi 15:6 E adveniva que, Senior que esseva in nostre
post que io habeva recipite fortia, patres; e non esseva nos
io parlava a mi fratres, pro dismembrate del Casa de Israel, e
cognoscer le motivo de lor non es nos un ramo del Casa de
disputas.
Israel?
1 Nephi 15:7 e illes me diceva:
nos non pote comprender le
parolas que nostre patre ha dicite
circa le ramos natural del olivo, e
tamben circa le Gentiles.
1 Nephi 15:8 E io les diceva: vos
ha demandate al Senior?
1 Nephi 15:9 e illes me diceva:
Nos non ha demandate perque le
Senior non nos da a cognoscer tal
cosas.

1 Nephi 15:13 e ora, lo que
voleva dicer nostre patre, circa le
insertion del ramos natural trans
le plenitude del Gentiles, es que
in le ultime dies, quando nostre
posteritate habera degenerate in
incredulitate, si, per le spatio de
multe
annos,
e
multe
generationes post que le Messia
se habera manifestate in le
corpore al filios del homines,
alora le plenitude del Evangelio
del Messia arrivara al Gentiles, e
per le Gentiles al residuo de
nostre posteritate.

1 Nephi 15:10 e io les diceva:
perque vos non obedi al
commandamentos del Senior? 1 Nephi 15:14 E in celle jorno le
perque vos vole perir a causa del residuos de nostre posteritate
duressa de vostre corde?
sapera de appertiner al Casa de
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Israel e de esser le populo del
alliantia del Senior; e alora illes
sapera e venira al cognoscimento
de lor ancestrales, e anque al
cognoscimento del Evangelio de
lor Redemptor, que ille habeva
impartite a lor patres; ergo illes
venira al cognoscimento de lor
Redemptor e del punctos precise
de su doctrina, a fin que illes pote
saper como venir a ille pro salvar
se.

Israel.

1 Nephi 15:15 E alora, in celle
jorno non gaudera illes e illes
non dara laudes a lor Eternal
Deo, le rocca de lor salvation? Si,
in celle jorno non recipera illes
fortia e nutrimento del ver vite?
Si, non venira illes al ver grege
de Deo?

1 Nephi 15:19 E adveniva que io,
Nephi, les parlava multo circa
iste cosas; si, io les parlava circa
le restauration del Judeos in le
ultime dies.

1 Nephi 15:16 io vos dice, si;
illes essera de nove recordate
inter le Casa de Israel, e essente
un ramo natural del olivo, illes
essera insertate in le ver olivo.
1 Nephi 15:17 Ecce lo que
voleva dicer nostre patre: ille
voleva dicer que isto advenira
solmente post que illes essera
dispersate per le Gentiles; e
voleva dicer que isto advenira per
medio del Gentiles, a fin que le
Senior potera monstrar su poter
al Gentiles, per le facto de haber
ille essite rejectate per le Judeos,
o in altere parolas per le Casa de
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1 Nephi 15:18 Ergo nostre patre
non ha parlate solmente de nostre
posteritate, ma anque de tote le
Casa de Israel, sublineante le
alliantia que se complera in le
ultime dies; alliantia que le
Senior ha facite con nostre patre
Abraham,
dicente:
in
tu
posteritate, tote le tribos del terra
essera benedicte.

1 Nephi 15:20 E io les repeteva
le parolas de Isaia, que ille
habeva
parlate
circa
le
restauration del Judeos, o in
altere parolas, circa le Casa de
Israel; e que post haber essite
recuperate, illo non esserea plus
confundite, ni esserea illo plus
dispersate. E adveniva que io
diceva multe parolas a mi fratres,
e illes se pacificava e se
humiliava ante al Senior.
1 Nephi 15:21 E adveniva que
illes me parlava de nove, dicente:
que significa lo que nostre patre
ha vidite in sonio? que significa
le arbore que ille ha vidite?
1 Nephi 15:22 E io les diceva que

esseva un representation del observate le immundicia del
arbore del vita.
aqua.
1 Nephi 15:23 e illes me
demandava: que significa le barra
de fer que videva nostre patre e
que conduceva al arbore?
1 Nephi 15:24 E io les diceva que
esseva le parola de Deo; e que
quicunque habeva date ascolta al
parola de Deo e se habeva
appoiate a illo, non haberea
jammais perite; ni le tentationes,
ni le sagittas feroce del
adversario haberea potite vincer
les ni cecar les, pro portar les al
destruction.

1 Nephi 15:28 E io les diceva
tamben que illo esseva un
horribile abysmo, que separava le
inique del arbore del vita e anque
del sanctos de Deo.
1 Nephi 15:29 E io les diceva
tamben que illo esseva un
representation de celle horribile
inferno, que le angelo me diceva
que habeva essite preparate per le
perverse.
1 Nephi 15:30 E io les diceva que
nostre patre habeva vidite tamben
que anque le justicia de Deo
divideva le inique del juste; e que
lor fulgor esseva como le fulgor
de un foco flammante que
ascende in direction de Deo pro
sempre e in eternal e illo non ha
fin.

1 Nephi 15:25 Ergo io, Nephi, les
exhortava a prestar attention al
parola del Senior; si, io les
exhortava con tote le energias de
mi anima e con tote le facultates
que io possedeva a prestar
attention al parola de Deo e a
recordar se de obedir sempre a su 1 Nephi 15:31 e illes me diceva:
commandamentos in omne cosa. Esque significa isto le tormento
del corpore in le dies de prova o
1 Nephi 15:26 e illes me significa le stato final del anima
demandava: que significa le post le morte del corpore
fluvio que videva nostre patre?
temporal, o on parla de cosas que
es temporal?
1 Nephi 15:27 E io les diceva que
le aqua que habeva vidite nostre 1 Nephi 15:32 E adveniva que io
patre
representava
le les diceva que esseva un
immundicia; e que su mente representation de cosas material e
esseva assi preoccupate con spiritual; perque veneria le jorno
altere cosas que ille non habeva quando illes essera judicate per
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lor operas, si, mesme le operas
facite per medio del corpore
physic, durante lor jornos de
prova.

1 Nephi 15:36 Ergo le inique
essera separate del juste e anque
del arbore del vita, cuje fructo es
le plus preciose e le plus
desiderabile de tote le altere
1 Nephi 15:33 Ergo, si illes fructos; si, e il es le plus grande
morirea in lor perversitate, illes de tote le donos de Deo. E assi io
tamben deberea esser rejectate parlava a mi fratres. Amen.
quanto al cosas spiritual, que
pertine al rectitude; ergo illes 1 Nephi Capitulo 16
deberea esser portate ante Deo
pro esser judicate per lor operas; Le inique considera dur le
e si lor operas esserea immunde, veritate - le filios de Lehi se
esserea inevitabile que illes sponsa con le filias de Ismael - le
tamben esserea immunde; e si Liahona guida lor percurso in le
illes
esserea
immunde, deserto - de tempore in tempore
inevitabilemente illes non poterea il appare messages del Senior
habitar in le regno de Deo; scribite supra le Liahona - Ismael
alteremente anque le regno de mori; su familia murmura a causa
Deo deberea esser immunde.
del afflictiones. Circa 600 - 592
a.C.
1 Nephi 15:34 Ma io vos dice
que le regno de Deo non es 1 Nephi 16:1 e ora adveniva post
immunde, e necun cosa impur que io, Nephi, habeva cessate de
pote entrar in le regno de Deo; parlar a mi fratres, que illes me
ergo es inevitabile que existe un diceva: tu nos ha declarate cosas
loco immunde preparate per toto dur, plus de quanto nos pote
lo que es immunde.
supportar.
1 Nephi 15:35 E existe un loco
preparate; si, mesme celle
horribile inferno del qual io ha
parlate, e le diabolo es su artifice;
ergo le condition final del animas
del homines es lo de habitar in le
regno de Deo o de esser rejectate
a causa del justicia del qual io ha
parlate.
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1 Nephi 16:2 E adveniva que io
les diceva que io sapeva de haber
pronunciate parolas dur contra le
perverses, secundo le veritate; e
le justes io le s habeva justificate,
e io habeva testimoniate que illes
essera elevate al ultime die; ergo
le culpabiles considera dur le
veritate, perque les penetra in le
profundo.

1 Nephi 16:3 e ora, fratres mie, si
vos esseva juste e disposite a dar
ascolta al veritate e a prestar
attention, pro poter camminar
rectemente ante Deo, alora vos
non murmurava a causa del
veritate, e vos non me diceva: tu
dice cosas dur contra nos.
1 Nephi 16:4 E adveniva que io,
Nephi, exhortava con grande
diligentia mi fratres a obedir al
commandamentos del Senior.
1 Nephi 16:5 E adveniva que
illes se humiliava ante al Senior,
al puncto que io probava gaudio
e grande sperantias per illes, que
forsan illes haberea camminate
sur sentieros de rectitude.

tamben
habeva
essite
grandemente benedicite per le
Senior.
1 Nephi 16:9 E adveniva que le
voce del Senior parlava de nocte
a mi patre e le commandava de
recomenciar su viage in le
deserto le die sequente.
1 Nephi 16:10 E adveniva que,
quando mi patre se levava al
matino e se avicinava al porta del
tenta, con sua grande surprisa ille
videva sur le terra un sphera
rotunda de accurate factura; e illo
esseva de bronzo fin. E al interno
del sphera il habeva duo agulias,
e un de illos indicava le direction
in le qual nos debeva vader in le
deserto.

1 Nephi 16:6 ora tote iste cosas
adveniva dum mi patre habitava
in un tenta in le valle que ille
appellava Lemuel.

1 Nephi 16:11 E adveniva que
nos reuniva tote le cosas que nos
debeva portar in le deserto, e le
resto del provisiones que le
Senior nos habeva date; e nos
1 Nephi 16:7 E adveniva que io, prendeva semines de omne
Nephi, prendeva in uxor un del specie, que nos poteva portar con
filias de Ismael; e anque mi nos.
fratres se sponsava con le filias
de Ismael; e anque Zoram 1 Nephi 16:12 E adveniva que
prendeva in uxor le filia major de nos prendeva nostre tentas e nos
Ismael.
partiva
verso
le
deserto,
transversante le fluvio Laman.
1 Nephi 16:8 E assi mi patre
habeva obedite a tote le 1 Nephi 16:13 E adveniva que
commandamentos del Senior que nos viagiava per le spatio de
ille le habeva date. E io Nephi, quatro dies, in direction sud sud-
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est, e nos installava de nove le arco que esseva facite de bon
tentas; e nos dava le nomine a aciero; e post que io habeva
iste localitate Shazer.
rumpite le arco, mi fratres se
incholerisava contra me a causa
1 Nephi 16:14 E adveniva que del perdita de mi arco, perque
nos prendeva nostre arcos e assi nos non poteva obtener
nostre sagittas e nos procedeva nutrimento.
verso le deserto pro caciar pro
nostre familias; e post haber 1 Nephi 16:19 E adveniva que
caciate, nos retornava de nove a nos retornava sin nutrimento a
nostre familias, al localitate de nostre familias, e istes, essente
Shazer. E nos continuava nostre multo fatigate a causa del viage,
viage sequente le mesme suffreva multo per le absentia de
direction, viagiante sur le partes nutrimento.
plus fertile del deserto, sur le ripa
del Mar Rubie.
1 Nephi 16:20 E adveniva que
Laman e Lemuel e le filios de
1 Nephi 16:15 E adveniva que Ismael comenciava a murmurar
nos viagiava per le spatio de grandemente a causa de lor
multe dies, caciante longe le suffrentias e de lor afflictiones in
cammino con nostre arcos e le deserto; e anque mi patre
sagittas, nostre fundas e petras.
comenciava a murmurar contra le
Senior su Deo; si, e esseva omnes
1 Nephi 16:16 E nos sequeva le grandemente attristate, al puncto
indicationes del sphera, que nos de murmurar contra le Senior.
conduceva sur le partes plus
fertile del deserto.
1 Nephi 16:21 ora adveniva que
io, Nephi, essente affligite, como
1 Nephi 16:17 E post haber mi fratres, a causa del perdita del
viagiate per le spatio de multe mi arco e habente lor arcos
dies, nos installava le tentas per perdite le elasticitate, le cosas
un certo spatio de tempore, pro comenciava a devenir multo
poter nos de nove reposar e difficile, si, tanto que nos non
procurar nutrimento pro nostre poteva trovar nutrimento.
familias.
1 Nephi 16:22 E adveniva que io,
1 Nephi 16:18 E adveniva que Nephi, parlava multo a mi fratres,
dum io, Nephi, habeva sortite a perque illes habeva de nove
caciar, ecce que io rumpeva mi indurate lor corde, lamentante se
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contra le Senior lor Deo.

Nephi, videva que le agulias del
sphera functionava secundo le
1 Nephi 16:23 E adveniva que io, fide, le diligentia e le attention
Nephi, fabricava un arco de que nos lo prestava.
ligno, e con un virga directe io
faceva un sagitta; io me armava 1 Nephi 16:29 E supra le agulias
ergo con un arco e un sagitta, con il habeva anque un nove
un funda e petras. E io diceva a inscription que esseva clar e nos
mi patre: ubi vade io pro procurar dava a cognoscer le vias del
nutrimento?
Senior; e iste inscription
cambiava de tanto in tanto,
1 Nephi 16:24 E adveniva que mi secundo le fide e le diligentia que
patre demandava al Senior, nos lo prestava. E assi nos vide
perque ille se habeva humiliate a que con parve medios le Senior
causa de mi parolas; perque io les pote realisar grande cosas.
habeva dicite multe cosas con
tote le energia de mi anima.
1 Nephi 16:30 E adveniva que io,
Nephi, secundo le indicationes
1 Nephi 16:25 E adveniva que le que esseva sur le sphera, vadeva
voce del Senior veniva a mi supra le summitate del montania.
patre; e ille esseva castigate per
haber murmurate contra le 1 Nephi 16:31 E adveniva que io
Senior, de tal modo que ille occideva animales selvage, tante
suffreva de grande dolor.
que io obteneva nutrimento pro
nostre familias.
1 Nephi 16:26 E adveniva que le
voce del Senior le diceva: Mira le 1 Nephi 16:32 E adveniva que io
sphera, e vide le cosas ibi retornava a nostre tentas, portante
scribite!
le animales que io habeva
occidite; e alora, quando illes
1 Nephi 16:27 E adveniva que videva que io habeva obtenite
quando mi patre videva le cosas nutrimento, quanto esseva grande
que esseva scribite supra le lor gaudio! E adveniva que illes
sphera, ille timeva e tremeva se humiliava ante al Senior e le
grandemente, e anque mi fratres, rendeva gratias.
le filios de Ismael e nostre
uxores.
1 Nephi 16:33 E adveniva que
nos continuava nostre viage,
1 Nephi 16:28 E adveniva que io, movente nos circa in le mesme
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direction que al initio; e post
haber viagiate per le spatio de
multe dies, nos installava de nove
le tentas pro poter stationar per
un certo spatio de tempore.
1 Nephi 16:34 E adveniva que
Ismael moriva, e esseva interrate
in un loco appellate Nahom.
1 Nephi 16:35 E adveniva que le
filias
de
Ismael
lugeva
grandemente a causa del perdita
de lor patre e a causa de lor
afflictiones in le deserto; e illas
murmurava contra mi patre
perque las habeva portate foras
del terra de Jerusalem, dicente:
Nostre patre es morto; si, e nos
ha vagate in le deserto e nos ha
suffrite multe afflictiones, fame,
sete e fatiga; e post tote iste
suffrentias nos debera perir de
fame in le deserto.
1 Nephi 16:36 E assi illas
murmurava contra mi patre e
anque contra me; e illas
desiderava retornar de nove a
Jerusalem.
1 Nephi 16:37 E Laman diceva a
Lemuel e anque al filias de
Ismael: nos va occider nostre
patre e anque nostre fratre Nephi
que ille pretende esser nostre
governator e nostre maestro, e
totevia nos es su fratres major.
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1 Nephi 16:38 Ora, ille dice que
le Senior le ha parlate e anque
que angelos le ha servite. Ma nos
sape que ille nos mente; e ille nos
dice iste cosas, e opera multe
cosas con su artes astute pro
poter fraudar nostre oculos,
credente forsan de poter nos
conducer lontan, in qualque
deserto inexplorate; e post que
nos habera conducite lontan, ille
ha pensate de devenir nostre rege
e governator, pro poter facer de
nos secundo su voler e su placer.
E de iste maniera mi fratre
Laman incitava lor corde al
cholera.
1 Nephi 16:39 E adveniva que le
Senior esseva con nos, si, e le
voce del Senior les diceva multe
parolas,
e
les
castigava
grandemente; e post haber essite
reprochate per le voce del Senior,
illes abandonava lor ira e illes se
repentiva de lor peccatos, al
puncto que le Senior nos
benediceva
de
nove
con
nutrimento, pro non perir.
1 Nephi Capitulo 17
A Nephi veni commandate de
construer un nave - su fratres se
oppone - ille les exhorta narrante
de nove le historia del relation de
Deo con Israel - Nephi veni
replenate del poter de Deo - a su
fratres veni prohibite de toccar le,

pro non comburer como un canna 1 Nephi 17:5 E nos arrivava a un
sic. Circa 592 - 591 a.C.
terra
que
nos
appellava
Abundantia a causa del multe
1 Nephi 17:1 E adveniva que nos fructa e anque del melle silvestre;
continuava nostre viage in le e tote iste cosas esseva preparate
deserto; e desde alora in pois nos per le Senior a fin que nos non
vadeva circa in direction del periva. E nos videva le mar, que
oriente. E nos viagiava in le nos appellava Irreantum, que
deserto e nos transversava multe interpretate significa grande
afflictiones; e nostre feminas aquas.
parturiva filios in le deserto.
1 Nephi 17:6 E adveniva que nos
1 Nephi 17:2 E assi grande installava le tentas apud le plagia;
esseva le benedictiones del e nonobstante nos habeva suffrite
Senior supra nos que, malgrado multe afflictiones e multe
vivente de carne crude in le difficultates, si, tante, que non se
deserto, nostre feminas habeva pote describer tote, e nos esseva
lacte in abundantia pro nostre plen de gaudio quando nos
filios que illes deveniva fortes, si, arrivava al plagia, e nos
mesme como homines; e illes appellava
le
localitate
comenciava a supportar le viage Abundantia a causa de su multe
sin murmurar.
fructa.
1 Nephi 17:3 E assi nos vide que
le commandamentos de Deo debe
esser obedite. E si adveni que le
filios del homines obedi al
commandamentos de Deo, ille les
nutri e les fortifica, e provide le
medios con los qual illes pote
complir lo que ille les
commanda; ergo ille nos
procurava le medios dum nos
habitava in le deserto.

1 Nephi 17:7 E adveniva, post
que io, Nephi, habeva vivite in le
terra de Abundantia per le spatio
de multe dies, que le voce del
Senior me perveniva, dicente:
Leva te e vade sur le montania. E
adveniva que io me altiava e io
vadeva sur le montania e io
clamava al Senior.

1 Nephi 17:8 E adveniva que le
Senior me parlava, dicente: tu
1 Nephi 17:4 E nos viveva construera un nave, secundo le
durante multe annos, si, ben octo modello que io te monstrara, pro
annos in le deserto.
transportar tu populo trans iste
aquas.
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1 Nephi 17:9 E io diceva: Senior,
ubi vadera io pro poter trovar
mineral pro funder, pro fabricar
le utensiles pro construer le nave
secundo le modello que tu me ha
monstrate?

1 Nephi 17:14 Si, e le Senior
diceva tamben: Post que vos
habera arrivate al terra promittite,
vos sapera que io, le Senior, es le
vostre Deo; e que io, le Senior,
vos liberava del destruction; si, e
que vos portava foras del terra de
1 Nephi 17:10 E adveniva que le Jerusalem.
Senior me diceva ubi io deberea
vader pro trovar le mineral pro 1 Nephi 17:15 Ergo io, Nephi,
poter fabricar le utensiles.
me effortiava de obedir al
commandamentos del Senior, e
1 Nephi 17:11 E adveniva que io, io exhortava mi fratres al
Nephi, faceva un suffletto de fidelitate e al diligentia.
pelle de animal, pro revivificar le
foco; e post que io habeva 1 Nephi 17:16 E adveniva que io
producite le suffletto pro fabricava utensiles de metallo
revivificar le foco, io batteva fundite que io habeva extrahite
insimul duo petras pro facer foco. del rocca.
1 Nephi 17:12 perque le Senior
usque alora non nos habeva
permittite de facer multo foco,
dum nos viagiava in le deserto;
perque ille diceva: io facera
agradabile vostre nutrimento, e
vos non habera besonio de cocer
lo.
1 Nephi 17:13 E io essera tamben
le vostre luce in le deserto; e io
preparara le cammino ante vos si
advenira que vos obedira a mi
commandamentos; ergo, dum vos
obedira a mi commandamentos,
vos essera conducite in direction
del terra promittite; e vos sapera
que io es ille qui vos conduce.
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1 Nephi 17:17 E quando mi
fratres videva que io esseva pro
construer
un
nave,
illes
comenciava a murmurar contra
me, dicente: Nostre fratre es un
stupide, perque ille crede de
poter construer un nave; si, e ille
crede anque de poter transversar
iste grande aquas.
1 Nephi 17:18 E assi mi fratres
murmurava contra me, e illes non
voleva laborar, perque illes non
credeva que io poteva construer
un nave, ni voleva illes creder
que io habeva essite instruite per
le Senior.

1 Nephi 17:19 e adveniva que io,
Nephi,
esseva
grandemente
attristate a causa del duressa de
lor cordes; e quando illes videva
que io comenciava a angustiar
me, illes gaudeva usque al puncto
de burlar se de me, dicente: Nos
sapeva que tu non poteva
construer un nave, perque tu ha
poc judicio; ergo tu non poterea
complir un opera assi grande.
1 Nephi 17:20 E tu es
exactemente como nostre patre,
preda del absurde imaginationes
de su corde; si, ille nos ha
conducite foras del terra de
Jerusalem; e nos ha vagate in le
deserto per tote iste annos e
nostre feminas ha tribulate con
lor pregnantias, e illas ha
parturite in le deserto e illas
suffrite omne cosa, salvo le
morte; e forsan haberea essite
melio morir in vice de abandonar
Jerusalem, plus tosto que haber
suffrite iste afflictiones.

judicios del Senior e tote su
commandamentos, secundo le
lege de Moses; ergo nos sape que
illo es un populo juste, e nostre
patre lo ha judicate e nos ha
conducite hic, perque nos ha date
ascolta a su parolas; si, e nostre
fratre es como ille. E con
expressiones de iste typo mi
fratres murmurava contra nos.
1 Nephi 17:23 E adveniva que io,
Nephi, les parlava, dicente: crede
vos que nostre patres, le filios de
Israel, haberea essite liberate del
manos del Egyptianos, si illes
non haberea ascoltate le parolas
del Senior?
1 Nephi 17:24 Si, pensa vos que
illes haberea essite conducite
foras del sclavitude, si le Senior
non habeva commandate a Moses
de liberar les del sclavitude?

1 Nephi 17:21 nos ha suffrite tote
iste annos in le deserto, dum nos
haberea potite gauder con nostre
ricchessas in le terra de nostre
hereditate; si, e nos haberea
potite esser felices.

1 Nephi 17:25 Ora vos sape que
le filios de Israel esseva in
sclavitude; e vos sape que illes
esseva opprimite con cargas que
esseva troppo pesantes de
supportar; vos sape ergo que
necessarimente esseva un bon
cosa pro illes, esser liberate del
sclavitude!

1 Nephi 17:22 E nos sape que le
populo qui es in le terra de
Jerusalem es un populo juste
perque illo obedi al statutos e al

1 Nephi 17:26 Ora, vos sape que
a Moses esseva commandate per
le Senior de complir iste grande
opera; e vos sape tamben que per
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medio de su parola le aquas del
Mar Rubie esseva dividite in duo
partes, e illes passava in medio
sur le terra sic.

1 Nephi 17:32 E post que illes
habeva transversate le fluvio
Jordan, le Senior le s rendeva
potentes, usque a expeller le
filios de celle pais, si, usque a
1 Nephi 17:27 Ma vos sape que dispersar les e destruer les.
le armeas de Pharaon, rege de
Egypto, necava in le Mar Rubie. 1 Nephi 17:33 e ora, pensa vos
que le filios de celle pais, que
1 Nephi 17:28 E vos sape anque habitava in le terra promittite e
que illes esseva nutrite con le que esseva expellite per nostre
mana in le deserto.
patres, pensate vos que illes
esseva juste? io vos dice: No.
1 Nephi 17:29 Si, e vos sape
anque que Moses, per medio de 1 Nephi 17:34 Pensa vos que
su parola, secundo le poter de nostre patres haberea essite
Deo que esseva in ille, percuteva preferite a illes si illes esseva
le rocca e sortiva aqua, e assi le juste? Io vos responde: No.
filios de Israel poteva biber.
1 Nephi 17:35 le Senior estima
1 Nephi 17:30 E nonobstante omne carne de equal modo; qui
illes esseva guidate per le Senior es juste essera favorite per Deo.
lor Deo e Redemptor que le Ma celle populo habeva rejectate
precedeva guidante les de jorno e omne parola de Deo e esseva
dante les luce de nocte e facente matur in iniquitate; e le plenitude
pro illes tote le cosas que illes del ira de Deo esseva supra illes;
necessitava, ma illes indurava lor e le Senior malediceva le pais per
corde e cecava lor mente, illes e lo benediceva per nostre
insultante Moses e le Deo vero e patres; si, lo malediceva per lor
vivente.
destruction, e lo benediceva per
nostre patres a fin que illes lo
1 Nephi 17:31 E adveniva que, poteva obtener.
secundo su parola, ille les
destrueva; e secundo su parola 1 Nephi 17:36 le Senior ha create
ille les conduceva; e secundo su le terra per esser habitate; e ille
parola ille faceva omne cosa pro ha create su filios a fin que lo
illes; e non esseva facite alco possede.
salvo que per medio de su parola.
1 Nephi 17:37 e ille eleva un

62

nation juste e destrue le nationes 1 Nephi 17:42 e illes indurava lor
del perverses.
corde de tempore in tempore e
illes insultava Moses e anque
1 Nephi 17:38 E ille conduce le Deo; ma nonobstante vos sape
justes in terras preciose, e le que illes esseva conducite per su
iniques les destrue maledicente poter
inequabile
al
terra
lor terra.
promittite.
1 Nephi 17:39 ille governa alto in
le celos, perque ibi es su throno,
e iste terra es le scabello de su
pedes.

1 Nephi 17:43 e ora, post tote iste
cosas, illes ha devenite perverse,
si, quasi al culmine; e io ora time
que es pro arrivar le tempore de
lor destruction; perque io sape
que il debe certemente venir le
die in lo qual illes essera
destruite, salvo pocos solmente
que venira portate in sclavitude.

1 Nephi 17:40 e ille ama illes que
vole haber le como lor Deo. Ille
amava nostre patres e ille faceva
alliantia con illes, si, mesme con
Abraham, Isaac e Jacob; e
recordante le alliantias que ille 1 Nephi 17:44 Ergo le Senior
habeva facite, les portava foras commandava a mi patre de partir,
del pais de Egypto.
verso le deserto; e le Judeos ha
tentate de occider le; si, e vos
1 Nephi 17:41 E les confinava in tamben ha tentate de occider le;
le deserto pro instruer les, perque ergo vos es homicidas in vostre
illes
indurava
lor
corde, corde e vos es exactemente como
exactemente como vos; e le illes.
Senior les confinava a causa de
lor iniquitate. Mandante inter 1 Nephi 17:45 Vos es diligentes a
illes le flammante serpentes committer iniquitate ma lente a
volante; e post que illes esseva rememorar le Senior vostre Deo.
mordite, ille preparava un Vos ha vidite un angelo, e ille
maniera pro poter sanar les; e le vos ha parlate; si, vos ha audite
effortio que illes debeva facer, su voce de tempore in tempore; e
esseva solmente lo de mirar; e a ille vos ha parlate con voce
causa del simplicitate de iste calma e submisse; ma vos esseva
modo, o in altere parolas, insensibiles, assi que vos non
nonobstante su facilitate, il poteva audir su parolas; ergo le
habeva multos que periva.
angelo vos ha parlate con voce de
tonitro que faceva tremer le terra,
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como si illo se debeva finder.
1 Nephi 17:46 E vos sape tamben
que, per medio del poter de su
parola omnipotente, ille pote
facer in modo que le terra cessa
de exister; e vos sape que, per
medio de su parola, ille pote
facer que le locos aspere deveni
plan e le locos plan deveni
aspere. Oh, como es possibile
alora que vos es assi dur de
corde?

1 Nephi 17:49 E adveniva que io,
Nephi, les diceva que illes non
debeva plus murmurar contra lor
patre, ni debeva illes refusar se
ancora de laborar con me, perque
Deo me habeva commandate de
construer le nave.

1 Nephi 17:50 E io les diceva: Si
Deo me commanda de complir
qualcunque cosa, io lo pote facer.
Si ille me commanda de dicer a
iste aqua: Converte te in terra,
1 Nephi 17:47 mi anima es illo devenira terra. E si io lo dice,
tormentate de angustia a causa assi advenira.
vostre, e mi corde es in pena; e io
time que vos essera rejectate pro 1 Nephi 17:51 e ora, se le Senior
sempre. Io es plen del Spirito de ha iste grande poter, e ha operate
Deo a tal puncto que mi corpore tante miraculos inter le filios del
non ha plus fortia.
homines, perque non poterea ille
instruer me pro poter construer
1 Nephi 17:48 e ora adveniva un nave?
que,
quando
io
habeva
pronunciate iste parolas, illes se 1 Nephi 17:52 E adveniva que io,
incholerisava contra me e illes Nephi, diceva multe cosas a mi
voleva jectar me in le fratres, tanto que illes esseva
profunditates del mar; e dum illes confundite e illes non poteva
avantiava pro mitter me le manos contender con me, ni osava illes
supra io les parlava, dicente: in le mitter me supra lor manos, ni
nomine del Deo Omnipotente, io toccar me con un digito, e isto,
vos commanda de non toccar me, per le spatio de multe jornos. Ora
perque io es replenate del poter illes non osava facer lo, per timor
de Deo, al puncto que mi carne de comburer ante me, assi
se consume; e quicunque mittera potente esseva le Spirito de Deo
le manos supra me ille comburera que habeva operate in illes.
como un canna sic e essera como
nil ante le poter de Deo, perque 1 Nephi 17:53 E adveniva que le
Deo le colpara.
Senior me diceva: Extende de
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nove tu mano in direction de tu
fratres, e illes non comburera
ante te; ma io les succutera, dice
le Senior, e io lo facera a fin que
illes pote saper que io es le
Senior, lor Deo.
1 Nephi 17:54 E adveniva que io
extendeva le mano in direction de
mi fratres, e illes non combureva
ante me; ma le Senior les
succuteva, mesme secundo le
parolas que habeva dicite.
1 Nephi 17:55 E alora illes
diceva: nos sape con securitate
que le Senior es con te, perque
nos sape que esseva le poter del
Senior que nos ha succutite. E
illes cadeva a terra ante me e illes
esseva pro adorar me; ma io non
lo permitteva, dicente: io es
vostre fratre, e anque, vostre
fratre minor; ergo vos debe
adorar le Senior vostre Deo e
honorate vostre patre e vostre
matre, a fin que vostre jornos
pote esser longe sur le terra que
le Senior, vostre Deo, vos dara.
1 Nephi Capitulo 18

retro per un terribile tempesta Nephi es liberate e gratias a su
oration le tempesta se calma - le
arrivata al terra promittite. Circa
591 - 589 a.C.
1 Nephi 18:1 E adveniva que
illes adorava le Senior, e illes me
auxiliava; e nos laborava le ligno
con singular factura. E le Senior
me monstrava de tanto in tanto in
que modo io debeva laborar le
ligno del nave.
1 Nephi 18:2 ora io, Nephi, non
laborava le ligno in le maniera
del homines, ni construeva io le
nave al maniera del homines, ma
io lo construeva in le maniera
que le Senior me habeva
monstrate; ergo io lo construeva
in maniera diverse del homines.
1 Nephi 18:3 E io, Nephi, vadeva
subinde sur le montania e io
orava sovente al Senior; ergo le
Senior me monstrava grande
cosas.
1 Nephi 18:4 E adveniva post
que io habeva finite le nave,
secundo le parola del Senior, mi
fratres videva que il esseva un
bon opera e de bellissime factura;
ergo illes se humiliava de nove
ante al Senior.

Le nave es completate mentionate le nascentia de Jacob
e Joseph - le gruppo se imbarca
pro le terra promittite - le filios
de Ismael e lor uxores se uni in
grande festa e rebellion - Nephi 1 Nephi 18:5 E adveniva que le
es ligate, e le nave es pulsata voce del Senior perveniva a mi
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patre, dicente que nos debeva multe vulgaritate, si, usque a
altiar nos e entrar in le nave.
oblidar qual poter nos portava; si,
illes deveniva extrememente
1 Nephi 18:6 E adveniva que le vulgar.
die
sequente,
post
haber
preparate omne cosa, multe 1 Nephi 18:10 E io, Nephi,
fructa e carne, melle in comenciava a timer grandemente
abundantia
e
provisiones, que le Senior se indignava con
secundo lo que nos habeva nos e nos castigava per nostre
commandate le Senior, nos iniquitates, e esser ingurgitate in
entrava in le nave con tote nostre le profunditate del mar; ergo io,
carga, nostre semines e toto Nephi, les parlava con multe
quanto nos habeva portate con sobrietate;
ma
illes
se
nos, cata un secundo su etate; nos incholerisava contra me, dicente:
entrava ergo, totos in le nave, con Nos non tolera que nostre fratre
nostre uxores e nostre filios.
minor nos governa.
1 Nephi 18:7 e ora, mi patre
habeva generate duo filios in le
deserto: le major se appellava
Jacob e le minor Joseph.
1 Nephi 18:8 E adveniva que,
post que nos habeva totos entrate
in le nave e habente portate con
nos nostre provisiones e le cosas
que le Senior nos habeva
commandate, nos partiva in
nostre viage per mar pulsate per
le fortia del vento in direction del
terra promittite.

1 Nephi 18:11 E adveniva que
Laman e Lemuel me prendeva,
me ligava con cordas e me
tractava con multe asperitate;
nonobstante
le
Senior
lo
permitteva pro poter monstrar su
poter a fin que le parola que ille
habeva pronunciate circa le
perverses se expleva.

1 Nephi 18:12 E adveniva que,
post que illes me habeva ligate al
puncto que io non poteva mover
me, le bussola que le Senior
habeva preparate pro nos cessava
1 Nephi 18:9 E post multe dies de functionar.
que nos viagiava pulsate per le
fortia del vento, mi fratres e le 1 Nephi 18:13 Ergo illes non
filios de Ismael e anque lor sapeva ubi diriger le nave; e se
uxores comenciava a allegrar se altiava un grande tempesta, si, un
tanto que illes comenciava a grande e terribile tempesta que
dansar, a cantar e a parlar con nos pulsava retro sur le aquas per
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le spatio de tres jornos; e illes
comenciava a esser grandemente
timorose per pavor de necar in le
mar; nonobstante illes non me
disnodava.

debilitate per le etate e habente
illes suffrite multe dolor a causa
de lor filios, illes esseva abattite
al puncto de cader al lecto
malade.

1 Nephi 18:14 E al quarto jorno
que nos esseva pulsate retro, le
tempesta comenciava a esser
extrememente violenta.

1 Nephi 18:18 A causa de lor
affliction e del grande dolor, e
del iniquitate de mi fratres, mi
genitores esseva quasi sur puncto
de esser portate foras de iste
mundo pro incontrar lor Deo; si,
lor capillos gris stava pro esser
consignate al pulvere; si, illes
esseva proxime a esser jectate
con dolor in un tumba de aqua.

1 Nephi 18:15 E adveniva que
nos stava pro esser inglutite in le
profunditates del mar. E post
haber essite pulsate retro sur le
aquas per le spatio de quatro
jornos, mi fratres comenciava a
vider que le judicios de Deo
esseva supra illes e que illes
riscava de perir, si illes non se
repentiva de lor iniquitates. Ergo,
illes me disnodava le cordas que
me ligava le carpos que se
habeva extrememente inflate; e
mi cavilias esseva tamben assatis
tumescente e multo dolente.

1 Nephi 18:19 E anque Jacob e
Joseph, essente juvenes e habente
besonio de multe curas, esseva
attristate a causa del afflictiones
de lor matre; e ni mi uxor, con su
lacrimas e su orationes, ni mi
filios poteva intenerar le corde de
mi fratres a fin que illes me
disnodava.

1 Nephi 18:16 Nonobstante io
reguardava a mi Deo, e le
laudava toto le die; e io non
murmurava contra le Senior a
causa de mi afflictiones.

1 Nephi 18:20 E nil poteva
intenerar lor corde, salvo le poter
de Deo que les menaciava de
destruction; ergo, quando illes
videva que illes stava pro esser
ingurgitate in le profunditate del
1 Nephi 18:17 ora, mi patre Lehi mar, illes se repentiva de quanto
les diceva multe cosas, e anque al illes habeva facite e illes me
filios de Ismael; ma illes disnodava.
pronunciava grande menacias
contra quicunque parlava in mi 1 Nephi 18:21 E adveniva post
favor; e essente mi genitores que illes me habeva disnodate
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que io prendeva le bussola, e illo
functionava como io desiderava.
E adveniva que io orava al
Senior; e post que io habeva
orate, le ventos e le tempesta
cessava e arrivava un grande
calma.
1 Nephi 18:22 E adveniva que io,
Nephi, guidava le nave, e nos
navigava de nove in direction del
terra promittite.

sorta de animales selvage utile al
homine. E nos trovava omne
sorta de mineral, auro, argento e
cupro.
1 Nephi Capitulo 19
Nephi fabrica plattas de metallo e
registra le historia de su populo le Deo de Israel venira post sex
cento annos desde quando Lehi
lassava Jerusalem - Nephi narra
su suffrentias e su crucifixion - le
Judeos essera minuspreciate e
dispersate usque le ultime dies,
quando illes retornara al Senior.
Circa 588 - 570 a.C.

1 Nephi 18:23 E adveniva que,
post haber navigate per le spatio
de multe dies, nos arrivava al
terra promittite; e nos avantiava
in le pais e nos installava nostre
tentas; e nos lo appellava: terra 1 Nephi 19:1 E adveniva que le
promittite.
Senior me commandava de facer
plattas de metallo pro poter
1 Nephi 18:24 E adveniva que registrar le historia de mi populo.
nos comenciava a laborar le terra E sur le plattas que io faceva io
e nos comenciava a plantar scribeva le historia de mi patre,
semines; si, nos plantava in le nostre viages in le deserto e le
terra tote le semines que nos prophetias de mi patre; e io
habeva portate de Jerusalem. E scribeva tamben multe de mi
adveniva que illos cresceva prophetias.
extraordinarimente; ergo nos
esseva
benedicite
con 1 Nephi 19:2 E quando io faceva
abundantia.
le altere plattas, io non sapeva
que le Senior me haberea
1 Nephi 18:25 E adveniva que, commandate de facer iste plattas;
dum nos viagiava in le deserto, ergo le historia de mi patre, le
nos trovava que in le terra genealogia de su patres e le
promittite viveva bestias de omne major parte de tote nostre
specie in le forestes: si, vaccas e vicissitudes in le deserto esseva
boves, asinos e cavallos, capras e registrate sur le prime plattas del
anque capras selvage e omne qual io ha parlate; ergo, le cosas
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que adveniva ante que io faceva
iste plattas es, in veritate,
mentionate plus particularmente
sur le prime plattas.

scribe sur le plattas solmente lo
que io retene sacro. E ora, si io
erra, tamben le antique errava;
totevia io non vole excusar me
con le errores del alteres; ma io
1 Nephi 19:3 E post haber facite volerea excusar me per mi
iste plattas, io, Nephi, recipeva le debilitate secundo le carne.
commandamento de scriber in
illos le partes plus clar e plus 1 Nephi 19:7 perque le cosas que
preciose del ministerio e le alcunos estima de grande valor,
prophetias, e que le cosas scribite pro le corpore e pro le anima,
essera
conservate
per
le alteres los minusprecia e los
instruction de mi populo, que calca sub le pedes. Si, le homines
haberea de posseder le pais, e calca sub le pedes mesme le Deo
anque pro altere sages scopos de Israel; io dice calca sub le
note al Senior.
pedes, ma io deberea dicer lo con
altere parolas – illes le considera
1 Nephi 19:4 Ergo io, Nephi, nil e illes non ascolta su
faceva un historia minutiose del consilios.
guerras, le contentiones e le
destructiones de mi populo sur le 1 Nephi 19:8 e ille venira,
altere plattas. E io commandava secundo le parolas del angelo,
anque a mi populo de continuar a post sex cento annos desde
facer lo post mi morte perque iste quando
mi
patre
lassava
plattas deberea esser transmittite Jerusalem.
de un generation al altere, o in
altere parolas de un propheta al 1 Nephi 19:9 E le mundo, a causa
altere,
usque
a
ulterior de su iniquitate, le judicara como
commandamentos del Senior.
un cosa sin valor; ergo illes le
flagellara, e ille lo supportara;
1 Nephi 19:5 E un narration de illes le percutera e ille lo
como io faceva iste plattas essera supportara. Illes le sputara supra,
date hic; e ora, io procede e ille lo supportara a motivo de
secundo lo que io ha dicite, e io su amorose bonitate e de su
face iste a fin que le cosas plus longanimitate pro le filios del
sacre pote esser conservate pro homines.
esser cognoscite per mi populo.
1 Nephi 19:10 E le Deo de nostre
1 Nephi 19:6 Nonobstante io patres, que esseva conducite
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foras de Egypto, foras del
sclavitude, e que esseva tamben
preservate per ille in le deserto,
si, le Deo de Abraham, e de
Isaac, e le Deo de Jacob, se
consignara, secundo le parolas
del angelo, como un homine, in
le manos del perverses, pro esser
altiate, secundo le parolas de
Zenock, pro esser crucifigite,
secundo le parolas de Neum, e
pro esser sepelite in un sepulcro,
secundo le parolas de Zenos, que
ille pronunciava circa le tres
jornos de tenebras, que essera un
signo de su morte date a illes qui
habita in le insulas del mar, e
date plus specialmente a illes qui
es del Casa de Israel.

inducite per le Spirito de Deo a
exclamar: le Deo del natura
suffre.
1 Nephi 19:13 E quanto a illes
qui habita a Jerusalem, dice le
propheta, illes essera flagellate
per tote le populos, perque illes
habera crucifigite le Deo de
Israel disviante lor corde de ille,
rejectante le signos e le
prodigios, e le poter e le gloria
del Deo de Israel.

1 Nephi 19:14 E perque illes
disvia de ille lor corde, dice le
propheta, e illes ha minuspreciate
le Sancto de Israel, illes essera
errante in le carne e illes perira, e
devenira un ignominia e objecto
1 Nephi 19:11 perque assi de burla e illes essera odiate per
parlava le propheta: le Senior tote le populos.
Deo visitara certemente tote le
Casa de Israel in celle jorno, 1 Nephi 19:15 Nonobstante, dice
alcunos con su voce, a motivo de le propheta, quando venira le
lor rectitude, pro lor grande jorno in le qual illes non se
gaudio e pro lor salvation, e disviara plus del Sancto de Israel,
alteres con le tonitros e le alora ille se recordara del
fulmines de su poter, con alliantias que ille faceva con lor
tempesta, foco, e vapores patres.
tenebrose, e con seismos, e con
montanias que se altiara.
1 Nephi 19:16 Si, alora ille se
recordara del insulas del mar. Si,
1 Nephi 19:12 E tote iste cosas ille reunira tote le populos que es
debera certemente advenir, dice del Casa de Israel, dice le Senior,
le propheta Zenos. E le roccas del secundo le parolas del propheta
terra debera finder se; e a causa Zenos, ab le quatro angulos del
del gemitos del terra, multe del terra.
reges del insulas del mar essera
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1 Nephi 19:17 Si, e tote le terra
videra le salvation del Senior,
dice le propheta; omne nation,
tribo, lingua e populo essera
benedicite.

Nephi, inseniava iste cosas a mi
fratres, e adveniva que io les
legeva multe cosas que esseva
gravate sur le plattas de bronzo, a
fin que illes poteva cognoscer lo
que le Senior habeva facite in
1 Nephi 19:18 E io, Nephi, ha altere paises, inter le populos
scribite iste cosas pro mi populo, antique.
pro poter lo forsan persuader a
recordar se del Senior, su 1 Nephi 19:23 E io les legeva
Redemptor.
multe cosas que esseva scribite in
le libros de Moses; ma pro poter
1 Nephi 19:19 Ergo io parla a persuader les plus completemente
tote le Casa de Israel, si advenira a creder in le Senior, lor
que illes obtenera iste cosas.
Redemptor, io les legeva lo que
habeva scribite le propheta Isaia;
1 Nephi 19:20 Perque, io sente de facto io applicava a nos tote le
pena, per illes qui es a Jerusalem, Scripturas, a fin que illos nos
un affliction que me debilita poterea esser de profito e de
usque al puncto que tote mi instruction.
juncturas es debiles, perque si le
Senior non habeva essite 1 Nephi 19:24 io les parlava
misericordiose, monstrante me lo ergo, dicente: Audi le parolas del
que stava pro advenir a illes, propheta, vos que es un resto del
mesme como ille faceva con le Casa de Israel, un ramo que
prophetas antique, anque io esseva separate; audi le parolas
haberea perite.
del propheta que esseva scribite
pro tote le Casa de Israel, e
1 Nephi 19:21 E certemente le applica illos a vos mesme, a fin
Senior monstrava al antique que vos pote nutrir sperantia assi
prophetas
tote
le
cosas como vostre fratres del qual vos
concernente illes; e monstrava esseva separate; perque in iste
tamben a multos lo que concerne modo ha scribite le propheta.
nos, ergo il es necessari que nos
cognosce lo que les concerne, 1 Nephi Capitulo 20
perque illo es scribite sur le
plattas de bronzo.
Le Senior revela su propositos a
Israel - Israel es seligite in le
1 Nephi 19:22 E adveniva que io, fornace del affliction e debe
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sortir de Babylonia - confrontar imagine fundite los ha ordinate.
con Isaia 48. Circa 588 - 570 a.C.
1 Nephi 20:6 Tu videva e audiva
1 Nephi 20:1 Da ascolta e audi, toto isto; e tu non lo vole
oh casa de Jacob, que te appella proclamar? E desde alora io te ha
con le nomine de Israel, tu que ha revelate cosas nove, si, cosas
sortite foras del aquas de Juda, o occultate, que tu non cognosceva.
in altere parolas foras del aquas
del baptismo, vos que jura sur le 1 Nephi 20:7 illos esseva create
nomine del Senior e mentiona le ora, e non desde le principio, e
Deo de Israel, nonobstante vos illos te esseva proclamate mesme
non jura in sinceritate ni in ante del jorno quando tu los
rectitude.
ascoltava, per timor que tu
diceva: io lo sapeva.
1 Nephi 20:2 Nonobstante illes
prende lor nomine del citate 1 Nephi 20:8 Si, e tu non
sancte, ma illes non se appoia al ascoltava; si, tu non sapeva, si, in
Deo de Israel, que es le Senior celle tempore tu aures non esseva
del armeas; si, Senior del armeas aperite; perque io sapeva que tu
es su nomine.
esserea multo perfide e que tu
esseva disobediente desde le
1 Nephi 20:3 io ha proclamate le gremio maternal.
cosas de ante desde le principio;
illos procedeva de mi bucca e io 1 Nephi 20:9 Ma nonobstante,
los revelava. Io los revelava per amor de mi nomine, io
immediatemente.
differera mi ira, e per mi gloria io
me refrenara, pro non resecar te.
1 Nephi 20:4 E io lo faceva
perque io sapeva que tu esseva 1 Nephi 20:10 perque, io te ha
obstinate, que tu collo esseva un raffinate e seligite in le fornace
tendine de fer e tu fronte esseva del affliction.
de bronzo.
1 Nephi 20:11 Per amor de me
1 Nephi 20:5 E io te los ha ipse, si, per amor de me mesme
proclamate desde le principio; io facera isto, perque io non
revelante te los ante que illos permittera que mi nomine veni
adveniva; e io los revelava per profanate; e io non dara mi gloria
timor que tu diceva: mi idolo los a un altere.
ha facite e mi sculptura, si, mi
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1 Nephi 20:12 ascolta me, oh
Jacob, e Israel que io clamava,
perque io es; si, io es le prime, e
es anque le ultime.

1 Nephi 20:18 Oh, se tu habeva
date
ascolta
a
mi
commandamentos! tu pace alora
haberea essite como un fluvio e
tu rectitude como le undas del
1 Nephi 20:13 Mi mano ha mar.
fundate le terra, e mi dextra ha
mensurate le celos. Io los clama e 1 Nephi 20:19 tu posteritate
illos se leva insimul.
tamben haberea essite como le
arena, e le progenie de tu
1 Nephi 20:14 vos tote, assembla entranias como granos de arena;
vos e audi: qui inter illes les ha su nomine non haberea essite
proclamate tal cosas? le Senior secate ni destruite de mi
les ha amate, si, e ille explera su presentia.
parola, proclamate per medio de
illes; e ille executara su voluntate 1 Nephi 20:20 Oh vos sorti de
sur Babylonia, e su bracio cadera Babylonia, fugi del Caldeos; e
supra le Caldeos.
con voce de gaudio proclama lo,
publica lo usque le extremitates
1 Nephi 20:15 Dice anque le del terra: le Senior ha redimite su
Senior: Io, le Senior, si, io ha servo Jacob.
parlate; si, io le ha vocate pro
proclamar, io le ha facite venir e 1 Nephi 20:21 e illes non habeva
ille facera prosperar su interprisa. sete: ille les conduceva trans le
desertos, ille faceva emanar pro
1 Nephi 20:16 Veni a me; io non illes aqua del rocca, ille findeva
ha parlate in secreto; desde le le rocca e surgeva aqua.
initio, desde le tempore in le qual
il esseva proclamate, io parlava; 1 Nephi 20:22 E nonobstante
e le Senior Deo e su Spirito me haber ille facite toto isto, e anque
ha mandato.
cosas plus grande, il non habera
pace per le perverses, dice le
1 Nephi 20:17 E assi dice le Senior.
Senior, tu Redemptor, le Sancto
de Israel: Io le ha mandate; le 1 Nephi Capitulo 21
Senior tu Deo, que te insenia pro
tu ben, que te guida per le via que Le Messia essera un luce per le
tu debe percurrer, lo ha facite.
Gentiles e ille liberara le
prisioneros - Israel essera reunite
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con poter in le ultime dies - le
reges essera lor nutritores confrontar con Isaia 49. Circa
588 - 570 a.C.

- que me formava desde le
gremio maternal pro esser su
servo, pro reportar le Jacob malgrado Israel non se reuni,
totevia io essera gloriose al
1 Nephi 21:1 E ancora, ascolta oh oculos del Senior, e mi Deo
vos del Casa de Israel, vos tote essera mi fortia.
vos que esseva secate e expellite
a causa del perversitate del 1 Nephi 21:6 e ille diceva: es
pastores de mi populo; si, vos pauc cosa que tu sia mi servo pro
tote que esseva resecate, vos que altiar le tribos de Jacob e pro
esseva dispersate ubique, vos que recuperar le superviventes de
esseva mi populo, o Casa de Israel. Io te dara tamben como un
Israel. Ascolta me, oh insulas, e luce pro le Gentiles, a fin que tu
da ascolta, vos populos de lontan; potera esser mi salvation usque le
le Senior me ha vocate desde le extremitates del terra.
gremio maternal, desde le
entranias de mi matre ille ha 1 Nephi 21:7 assi dice le Senior,
mentionate mi nomine.
le Redemptor de Israel, su sancto,
ille que le homines minusprecia,
1 Nephi 21:2 E ille ha facite mi ille que le nationes odia, al servo
bucca como un spada affilate; al del governantes: le reges videra e
umbra de su mano ille me ha illes se altiara, e anque le princes
occultate e ille me ha facite como adorara, perque le Senior es fidel.
un sagitta affilate e me ha
occultate in su sagittiera.
1 Nephi 21:8 assi dice le Senior:
in le tempore del benevolentia io
1 Nephi 21:3 E ille me ha dicite: vos audiva, oh insulas del mar, e
Tu es mi servo, oh Israel, in te io in le jorno del salvation io vos
essera glorificate.
adjutava; e io vos preservara, e io
vos dara mi servo como alliantia
1 Nephi 21:4 Alora io diceva: Io del populo, pro stabilir le terra,
me sta a fatigar in van, in van e pro facer hereditar le hereditates
inutilemente io ha dissipate mi desolate.
fortia; certemente mi judicio es
con le Senior e mi opera con mi 1 Nephi 21:9 a fin que tu pote
Deo.
dicer al prisioneros: sorti; e a qui
es sedite in le tenebras: monstra
1 Nephi 21:5 e ora, dice le Senior vos. Illes essera nutrite per le
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stratas, e lor pasturas essera in ma io non te oblidara jammais,
omne loco elevate.
oh Casa de Israel.
1 Nephi 21:10 illes non habera
fame ni sete; ni le calor ni le sol
les colpara; perque ille qui ha
misericordia
de
illes
les
conducera; si, apud fontes de
aqua les guidara.

1 Nephi 21:16 io te ha gravate
sur palmo de mi manos e tu
muros es continuemente ante me.

1 Nephi 21:15 perque, pote
forsan un matre oblidar su filio
que nutri, e non haber
compassion del filio de su
gremio. Si, illa le pote oblidar;

1 Nephi 21:21 Alora tu dicera in
corde tue: qui me ha generate
istes, vidite que io habeva perdite
mi filios e que io esseva desolate,
captive, errante hic e ibi? E qui

1 Nephi 21:17 tu filios se
precipitara contra tu destructores;
e illes qui te ha devastate fugira
1 Nephi 21:11 E de tote mi de te.
montes io facera un sentiero, e mi
stratas essera altiate.
1 Nephi 21:18 Altia tu oculos e
mira: tote istes se reuni e venira a
1 Nephi 21:12 E alora, o Casa de te. E como io vive, dice le
Israel, istes venira de lontan; e Senior, certemente tu te revestira
istes del nord e del occidente e de tote illes, como de un veste, e
istes del terra de Sinim.
te cingera con illes como un
sposa.
1 Nephi 21:13 Canta vos, oh
celos, e gaude, oh terra, perque le 1 Nephi 21:19 perque tu ruinas e
pedes de ille qui es al oriente tu locos desolate e le terra de tu
essera stabilite; e erumpe in destruction essera desde ora
cantos, oh montanias, perque troppo strictos a causa del
illes non essera jammais habitantes; e illes que te devorava
castigate; perque le Senior ha essera lontan.
consolate su populo e ille habera
misericordia de su affligite.
1 Nephi 21:20 le filios que tu
habera, post haber perdite le
1 Nephi 21:14 Ma Sion ha dicite: prime, te dicera ancora al aure:
le Senior me ha abandonate e ille iste loco es troppo stricto pro me;
me ha oblidate - ma ille da me altere loco ubi io potera
monstrara que non es assi.
habitar.
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les ha nutrite? Ecce que io esseva 1 Nephi Capitulo 22
sol; e istes ubi esseva?
Israel essera dispersate sur tote le
1 Nephi 21:22 assi dice le Senior facie del terra - in le ultime dies
Deo: io altiara le mano verso le le Gentiles educara e nutrira
Gentiles, e io altiara mi standardo Israel con le Evangelio - Israel
pro le populos; e illes portara tu essera reunite e salvate, e le
filios in bracios, e tu filias venira inique ardera como stupula - le
portate supra lor spatulas.
regno del diabolo essera destruite
e Satan essera ligate. Circa 588 1 Nephi 21:23 E le reges essera 570 a.C.
tu nutritores e lor reginas tu
nutrices; illes se inclinara ante te 1 Nephi 22:1 e adveniva post que
con le facie a terra, e illes io, Nephi, habeva legite iste
lambera le pulvere de tu pedes; e cosas que esseva registrate sur le
tu sapera que io es le Senior, plattas de bronzo que mi fratres
perque illes qui spera in me non veniva a me e me diceva: Que
se avergoniara.
significa iste cosas que tu ha
legite? On debe intender los
1 Nephi 21:24 perque, il se levara como cosas spiritual, secundo le
forsan al potente su preda, o spirito e non secundo le carne?
essera liberate le prisioneros
legitime?
1 Nephi 22:2 E io, Nephi, les
diceva: illos esseva manifestate
1 Nephi 21:25 Ma assi dice le al propheta per le voce del
Senior, anque le prisioneros del Spirito; perque per medio del
potente essera liberate, e le preda Spirito es communicate al
del tyranno essera liberate, prophetas tote le cosas que
perque io luctara contra qui lucta advenira al filios del homines
contra te e io salvara tu filios.
secundo le carne.
1 Nephi 21:26 E a illes que te
opprime io dara a mangiar lor
ipse carne e illes se inebriara de
lor ipse sanguine como con vino
dulce; e omne carne sapera que
io, le Senior, es tu Salvator e tu
Redemptor, le Potente de Jacob.
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1 Nephi 22:3 Ergo le cosas que io
legeva se refere a cosas temporal
e spiritual; perque es evidente
que le Casa de Israel antea o
depost essera dispersate sur tote
le facie del terra e anque inter
tote le nationes.

1 Nephi 22:4 e il ha ja multe que
es
dispersate
secundo
le
cognoscentia de illes qui vive a
Jerusalem. Si, le major parte de
tote le tribos esseva conducite
foras, e esseva dispersate hic e ibi
sur le insulas del mar; e ubi illos
es, necun de nos lo sape, sape
solmente que illos esseva
conducite foras de Jerusalem.

venira le tempore quando, post
que tote le Casa de Israel habera
essite dispersate e confundite, le
Senior Deo facera surger un
potente nation inter le Gentiles,
si, mesme in iste terra; e nostre
posteritate essera per illes
dispersate.
1 Nephi 22:8 E post que nostre
posteritate
habera
essite
dispersate, le Senior Deo
procedera a complir un opera
meraviliose inter le Gentiles, que
essera de grande valor per nostre
posteritate; ergo isto ha essite
comparate al esser nutrite per le
Gentiles e portate in bracios e
supra le spatulas.

1 Nephi 22:5 E post que illes
esseva conducite foras, iste cosas
esseva prophetisate circa illes, e
anque circa tote illes que de ora
in avante essera dispersate e
confundite, a causa del Sancto de
Israel; perque illes indurara lor
corde contra ille; ergo illes essera
dispersate inter tote le nationes e
illes essera odiate per tote le 1 Nephi 22:9 E il essera tamben
homines.
de valor pro le Gentiles; e non sol
pro le Gentiles, ma pro tote le
1 Nephi 22:6 Nonobstante, post Casa de Israel, usque a render
que illes essera nutrite per le note le alliantias del Patre del
Gentiles e post que le Senior celo con Abraham, que dice: in tu
habera altiate su mano sur posteritate essera benedicite tote
Gentiles ponente les como como le stirpes del terra.
standardo, lor filios essera portate
in bracios e lor filias essera 1 Nephi 22:10 E io volerea,
portate sur le spatulas, iste cosas fratres mie, que vos sape que tote
del qual on parla es temporal; le stirpes del terra non pote esser
perque iste es le alliantias del benedicite a minus que ille pone
Senior con nostre patres, e illos a nude su bracio al oculos del
se refere a nos in dies futur, e nationes.
anque a tote nostre fratres que
pertine al Casa de Israel.
1 Nephi 22:11 Ergo le Senior
Deo procedera a poner a nude su
1 Nephi 22:7 E isto significa que bracio al oculos de tote le
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nationes, facente complir su tempore quando Satan non
alliantias e su Evangelio in favor habera plus poter sur corde del
de illes qui es del Casa de Israel. filios del homines; perque veni
presto le jorno quando tote le
1 Nephi 22:12 Ergo ille les superbes e les operatores de
portara de nove foras de iniquitate essera como stupula; e
sclavitude, e illes essera reunite venira le die quando illes essera
in le terras de lor hereditate, e comburite.
illes essera portate foras del
obscuritate e foras del tenebras; e 1 Nephi 22:16 perque veni presto
illes sapera que le Senior es lor le tempore quando le plenitude
Salvator e lor Redemptor, le del ira de Deo essera discargate
Potente de Israel.
supra tote le filios del homines;
perque ille non permittera que le
1 Nephi 22:13 E le sanguine del iniques destrue le justes.
ecclesia grande e abominabile,
que es le prostituta de tote le 1 Nephi 22:17 Ergo, ille
terra, recadera supra lor capites; preservara le justes per medio de
perque illes luctara inter illes, e le su poter, anque per medio del
spada que illes ha in mano les plenitude de su ira, e le justes
cadera supra le capite, e illes se essera preservate, si, usque al
inebriara con lor ipse sanguine.
destruction de lor inimicos per
foco. Ergo le justes non debe
1 Nephi 22:14 E tote le nationes timer perque, assi dice le
que entrara in guerra contra te, o propheta, illes essera salvate,
Casa de Israel, illos luctara unes anque per medio del foco.
contra le alteres, e illos cadera in
le fossa que illos habeva excavate 1 Nephi 22:18 fratres mie, io vos
pro insidiar le populo del Senior. dice que iste cosas debe advenir
E tote illes qui combatte contra presto; si, habera sanguine, foco
Sion essera destruite, e le grande e vapor de fumo, e es necessari
prostituta, que ha pervertite le que isto adveni sur le facie de iste
directe vias del Senior, si, le terra; e isto venira supra le
ecclesia grande e abominabile, homines secundo le carne, si
collabera in le pulvere, e grande advenira que illes indurara lor
essera su ruina.
corde contra le Sancto de Israel.
1 Nephi 22:15 perque dice le 1 Nephi 22:19 perque le justes
propheta, venira presto le non
perira;
perque
debe
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certemente venir le tempore concupiscentias del carne e le
quando tote illes qui combatte cosas del mundo que committe
contra Sion essera resecate.
omne sorta de iniquitate, si, tote
illos que pertine al regno del
1 Nephi 22:20 E le Senior diabolo, es illos que debe timer,
preparara securmente un via pro tremer e horripilar se; es illos que
su populo, pro expler le parolas debe esser abattite in le pulvere;
de Moses, que ille pronunciava es illos que debe esser consumite
dicente: le Senior vostre Deo vos como stupula; e isto se realisara
suscitara un propheta similar a secundo le parolas del propheta.
me; ascoltate le in toto,
qualcunque cosa ille vos dicera. 1 Nephi 22:24 E venira presto le
E advenira que tote illes qui non tempore quando le justes debera
dara ascolta a celle propheta illes esser conducite como vitellos al
venira resecate de inter le populo. stabulo, e le Sancto de Israel
debera regnar in dominio, in
1 Nephi 22:21 e ora io, Nephi, fortia, in potentia e grande gloria.
vos declara que iste propheta del
qual parlava Moses es le Sancto 1 Nephi 22:25 e ille reunira su
de Israel; ergo ille exercitara le filios del quatro angulos del terra,
judicio in rectitude.
e contara su oves, e illes le
cognosce; e habera un sol grege e
1 Nephi 22:22 E le justes non un sol pastor; e ille pascera su
debe timer, perque illes non oves e illes trovara pastura in ille.
essera confundite. Ma lo essera le
regno del diabolo, que essera 1 Nephi 22:26 E per le rectitude
edificate inter le filios del de su populo, Satan non habera
homines, regno que es stabilite necun poter; ergo ille non essera
inter illes qui vive secundo le disnodate per le spatio de multe
carne -annos; ergo ille non habera necun
poter supra le cordes del populo,
1 Nephi 22:23 perque venira perque illes habitara in rectitude,
presto le tempore quando tote le e le Sancto de Israel regnara.
ecclesias que es edificate pro
obtener lucro, tote illos que es 1 Nephi 22:27 e ora io, Nephi,
edificate pro obtener poter sur le dice que tote iste cosas debe
carne, que es edificate pro evenir secundo le carne.
devenir popular al oculos del
mundo e illos que cerca le 1 Nephi 22:28 Ma tote le
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nationes, tribos, linguas e
populos habitara in securitate in
le Sancto de Israel, si advenira
que illes se repentira.
1 Nephi 22:29 e ora io, Nephi,
termina mi parolas perque io non
osa parlar ultra per ora circa iste
cosas.

le plattas de bronzo es ver; e illos
attesta que le homine debe esser
obediente al commandamentos
de Deo.

1 Nephi 22:31 Ergo, vos non
debe supponer que io e mi patre
es le unic a haber los attestate e
inseniate. Ergo, si vos essera
obedientes al commandamentos e
1 Nephi 22:30 Ergo, fratres mie, perseverara usque le fin, vos
io volerea que vos considera que essera salvate al ultime jorno. E
le cosas que esseva scribite supra assi sia. Amen.
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SECUNDE LIBRO DE NEPHI
Narration del morte de Lehi. Le fratres de Nephi se rebella contra
ille. Le Senior adverte Nephi de partir verso le deserto. Su viages in
le deserto, etc.
2 Nephi Capitulo 1

le
Senior
habeva
essite
misericordiose advertente nos de
Lehi prophetisa de un terra de fugir ab le terra de Jerusalem.
libertate - Su posteritate essera
dispersate e castigate si refutara 2 Nephi 1:4 perque diceva ille, io
le Sancto de Israel - ille exhorta habeva un vision ubi io videva
su filios a revestir se del armatura que Jerusalem esseva destruite; e
del rectitude. Circa 588 - 570 si nos remaneva a Jerusalem nos
a.C.
haberea perite tamben.
2 Nephi 1:1 e post que io, Nephi,
habeva cessate de instruer mi
fratres, anque nostre patre Lehi
les diceva multe cosas, e les
repeteva qual grande cosas le
Senior habeva facite pro illes al
portar les foras del terra de
Jerusalem.
2 Nephi 1:2 E les parlava circa
lor rebellion sur le nave e anque
del misericordia de Deo que les
sparniava le vita, pro non esser
inglutite in le profunditates del
mar.

2 Nephi 1:5 Ma, diceva ille,
nonobstante nostre afflictiones,
nos ha obtenite un terra
promittite, un terra que esseva
seligite supra tote le altere terras;
un terra que le Senior Deo ha
convenite con me que esserea un
terra de hereditate pro mi
posteritate. Si, le Senior ha date
con alliantia iste terra a me e a mi
filios pro sempre, e anque a tote
illes que essera conducite ab
altere nationes per le mano del
Senior.

2 Nephi 1:6 Ergo io, Lehi,
2 Nephi 1:3 e ille les parlava prophetisava secundo le influxo
anque circa le terra promittite, del Spirito que esseva in me, que
que illes habeva obtenite - como necun venira in iste terra salvo si
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veni portate per le mano del terra de lor hereditate; e illes
Senior.
habitara hic pro sempre in
securitate.
2 Nephi 1:7 Ergo iste terra venira
consacrate pro illes qui le Senior 2 Nephi 1:10 Ma quando venira
portara hic. E si advenira que le
tempore
quando
illes
illes servira le Senior secundo le degenerara in incredulitate, post
commandamentos que ille les ha haber recipite assi grande
date, illo essera pro illes un terra benedictiones per le mano del
de libertate, ergo illes non essera Senior - habente cognoscentia del
jammais reducite in sclavitude creation del terra e de tote le
salvo a causa de lor iniquitate; homines, cognoscente le grande e
perque, si le iniquitate abundara, meraviliose operas del Senior
le pais essera maledicite per lor desde le creation del mundo;
causa; ma pro le justes le pais habente les essite date le poter de
essera benedicite pro sempre.
complir omne cosa per medio del
fide;
habente
tote
le
2 Nephi 1:8 e il es sage que iste commandamentos
desde
le
terra veni per ora celate al principio, e habente essite portate
cognoscimento
de
altere per su bonitate infinite a iste
nationes; pro evitar que multe preciose terra promittite - io dice,
nationes invade le pais, assi que si venira le jorno quando illes
non remanerea plus placia pro un rejectara le Sancto de Israel, le
hereditate.
ver Messia, lor Redemptor e lor
Deo, le judicios de ille que es
2 Nephi 1:9 Ergo io, Lehi, ha juste cadera supra lor capite.
obtenite un promissa, que si illes
que le Senior Deo portara foras 2 Nephi 1:11 Si, ille portara
del terra de Jerusalem obedira a altere nationes hic e dara a illes
su
commandamentos,
illes poter, e ille castigara e dispersara
prosperara sur le facie de iste tu posteritate retirante les su
terra; e illes essera celate a tote le terras e possessiones.
altere nationes, a fin que illes
pote posseder iste terra pro illes 2 Nephi 1:12 Si, e de un
mesme. E si advenira que illes generation a altere habera inter
obedira a su commandamentos, illes effusion de sanguine e
illes essera benedicite sur le facie grande calamitates; ergo, filios
de iste terra e necuno les mie, io volerea que vos
molessera, ni les subtrahera le recordate; si, io volerea que vos
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date ascolta a mi parolas.

vos in le plenitude de su ira, pro
resecar vos e destruer vos pro
2 Nephi 1:13 Oh, si vos evelia! sempre;
evelia vos ab le somno profundo,
si, ab le somno del inferno e 2 Nephi 1:18 io time anque que
succute vos de dorso le horribiles un malediction recadera supra
catenas que vos liga, que es le vos per le spatio de multe
catenas que liga le filios del generationes; e que vos venira
homines pro esser portate sclavos visitate per le spada e le fame, e
in basso in le eternal abysmo de que vos essera odiate e conducite
infelicitate e de disgratia.
secundo le voluntate e le
sclavitude del diabolo.
2 Nephi 1:14 evelia vos! Altia
vos del pulvere e audi le parolas 2 Nephi 1:19 Oh filios mie, io
de un patre tremente, cuje volerea que iste cosas non veni
membros vos debera presto supra vos, ma que vos pote esser
deponer a jacer in le frigida e un populo seligite e favorito per
silentiose tumba, de ubi necun le Senior. totevia, que sia facite
viagiator pote retornar; ancora su voluntate; perque su vias es
pauc jornos e io vadera per le via recte pro sempre.
de tote le terra.
2 Nephi 1:20 e ille ha dicite: dum
2 Nephi 1:15 Ma le Senior ha vos
obedira
a
mi
redimite mi anima del inferno; io commandamentos,
vos
ha contemplate su gloria e io es prosperara in le pais; ma si vos
eternemente circumferite per le non
obedira
a
mi
bracios de su amor.
commandamentos, vos essera
resecate de mi presentia.
2 Nephi 1:16 E io desidera que
vos recordate de observar le 2 Nephi 1:21 e ora, a fin que mi
statutos e le judicios del Senior; anima pote haber gaudio in vos e
iste es le anxietate de mi anima a fin que mi corde pote lassar iste
desde le principio.
mundo in allegressa per vos, a fin
que io non veni bassate in le
2 Nephi 1:17 mi corde ha essite tumba in tristessa e dolor, altia
frequentemente opprimite per le vos del pulvere, filios mie, e sia
dolor, perque io ha timite que le vos homines decidite con un sol
Senior vostre Deo, per le duressa mente e un sol corde, unite in
de vostre cordes, sortira contra tote le cosas, pro non esser
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reducite in sclavitude;

non ha cercate poter ni autoritate
super vos, ma ille ha cercate le
2 Nephi 1:22 a fin que vos non es gloria de Deo e vostre benesser
maledicite
de
un
grave eternal.
malediction; e anque a fin que
vos
non
incurre
in
le 2 Nephi 1:26 E vos ha
disapprobation de un Deo juste, murmurate perque ille ha essite
usque le destruction, si, le clar con vos. Vos dice que ille ha
destruction eternal del anima e usate severitate; vos dice que ille
del corpore.
se ha incholerisate con vos; ma
su severitate esseva le severitate
2 Nephi 1:23 evelia vos, filios del poter del parola de Deo que
mie; vesti vos del armatura del esseva in ille; e lo que vos
rectitude. succute vos de dorso le appella ira esseva le veritate,
catenas con le qual vos es ligate, secundo le veritate que es in Deo,
e sorti foras del obscuritate, e que ille non poteva continer,
altia vos del pulvere.
denunciante
coragiosemente
vostre iniquitates.
2 Nephi 1:24 Non vos rebella
plus contra vostre fratre, cuje 2 Nephi 1:27 e es necessari que
visiones esseva gloriose, e que ha le poter de Deo sia con ille, si
obedite al commandamentos que ille vos commanda e vos
desde quando nos lassava debe obedir. Ma non esseva ille,
Jerusalem; e que ha essite un ma le Spirito del Senior que
instrumento in le manos de Deo esseva in ille, que le aperiva le
pro portar nos in le terra bucca pro parlar, e ille non
promittite; perque, si non esseva poteva tacer.
per ille, nos haberea perite de
fame in le deserto; nonobstante 2 Nephi 1:28 e ora, Laman, filio
vos ha tentate de occider le; si, e mie, e vos tamben, Lemuel e
ille ha suffrite multo dolor per Sam, e vos tamben filios mie qui
vostre causa.
es filios de Ismael, si vos dara
ascolta al voce de Nephi vos non
2 Nephi 1:25 E io time perira. E si vos le dara ascolta io
grandemente e treme a causa vos lassa un benediction, si, mi
vostre, que ille non ha de suffrer prime benediction.
ancora; perque vos le ha accusate
de haber cercate poter e autoritate 2 Nephi 1:29 Ma si vos non le
supra vos; ma io sape que ille dara ascolta, io vos retira mi

84

prime benediction, si, e illo se
posara supra ille.
2 Nephi 2:1 e ora, Jacob, io parla
a te: Tu es mi primogenite in le
2 Nephi 1:30 e ora, Zoram, io dies de mi tribulation in le
parla a te: tu esseva le servo de deserto. E in tu infantia tu ha
Laban; nonobstante tu ha essite suffrite afflictiones e multe dolor
conducite foras del terra de a causa del duressa de tu fratres.
Jerusalem, e io sape que tu essera
pro sempre un ver amico de mi 2 Nephi 2:2 Nonobstante, Jacob,
filio Nephi.
mi primogenite in le deserto, tu
cognosce le grandiositate de Deo,
2 Nephi 1:31 Ergo, perque tu ha e ille consacrara tu afflictiones
essite fidel, tu posteritate essera pro tu profito.
benedicite insimul con su
posteritate, e illes habitara a 2 Nephi 2:3 Ergo tu anima essera
longe in prosperitate supra le benedicite e tu habitara in
facie de iste terra; e a minus que securitate con tu fratre Nephi; e
inter illes non se practicara le tu jornos essera expendite al
iniquitate, nil potera guastar o servicio de tu Deo. Ergo io sape
turbar lor prosperitate sur le facie que tu essera redimite, per le
de iste terra pro sempre.
justicia de tu Redemptor; perque
io ha vidite que ille venira in le
2 Nephi 1:32 Ergo, si illes obedi plenitude del tempore pro portar
al commandamentos del Senior, le salvation al homines.
le Senior ha consacrate iste terra
pro le securitate de tu posteritate 2 Nephi 2:4 E tu ha vidite su
con le posteritate de mi filio.
gloria in tu juventute; ergo tu es
benedicite como illes apud le
2 Nephi Capitulo 2
quales ille disveloppara su
ministerio in le carne; perque le
Le redemption veni per medio Spirito es le mesme, heri, hodie e
del Sancte Messia - le libertate de pro sempre. E le via es preparate
seliger (libere arbitrio) es desde le cadita del homine, e le
indispensabile pro le existentia e salvation es gratuite.
le progresso - Adam cadeva a fin
que le homines poteva esser - le 2 Nephi 2:5 E le homines es
homines es libere de seliger le instruite sufficientemente pro
libertate e le vita eternal. Circa distinguer le ben e le mal. E le
588 - 570 a.C.
lege es date al homines. E necun
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carne es justificate per le lege; o
in altere parolas, a causa del lege
le homines essera resecate. Si,
per medio del lege temporal illes
essera resecate; e anque, per
medio del lege spiritual illes
perira pro le justicia deveniente
infelices pro sempre.
2 Nephi 2:6 Ergo le redemption
veni per medio del sancte
Messia; perque ille es plen de
gratia e veritate.
2 Nephi 2:7 ille offere se mesme
como sacrificio per le peccato,
pro responder al lege, pro tote
illes qui ha un corde rumpite e un
spirito contrite; e per necun altere
il es possibile responder al fin del
lege.

intercession per tote le filios del
homines; e illes que crede in ille
essera salvate.
2 Nephi 2:10 E a motivo del
intercession per totos, tote le
homines venira a Deo; ergo illes
essera in su presentia, pro poter
esser judicate per ille secundo le
veritate e le sanctitate que es in
ille. Ergo, le scopo del lege que
le sancto ha date, pro infliger le
punition que es prescribite e que
es in opposition al felicitate que
es prescribite, responde al scopo
del expiation -2 Nephi 2:11 perque il es
necessari
que
existe
un
opposition in tote le cosas. Si non
esseva assi, mi primogenite in le
deserto, non poterea realisar se le
rectitude, ni le perversitate, ni le
sanctitate ni le infelicitate, ni le
ben, ni le mal. Ergo tote le cosas
deberea necessarimente esser un
unic; ergo, e si il esseva un unic
corpore,
il
deberea
necessarimente permaner como
morto, non habente ni vita ni
morte,
ni
corruption
ni
incorruptibilitate, ni felicitate ni
infelicitate, ni sensibilitate ni
insensibilitate.

2 Nephi 2:8 Ergo, quanto es
importante facer cognoscer iste
cosas al habitantes del terra, a fin
que illes pote saper que non
existe necun carne que pote
habitar al presentia de Deo,
excepte per medio del meritos e
le misericordia e le gratia del
sancte Messia, que ille depone su
vita secundo le carne e lo
reprende per le poter del Spirito,
pro poter facer averar le
resurrection del mortos. Essente
ille le prime a resuscitar.
2 Nephi 2:12 Ergo il esserea
inevitabilemente create pro nil;
2 Nephi 2:9 Ergo ille es le ergo il non haberea alcuno scopo
primitia de Deo, e facera in su creation. Ergo isto haberea
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necessarimente
destruite
le
sagessa de Deo e su eternal
propositos, e anque le poter, le
misericordia e le justicia de Deo.

opposition; o in altere parolas, le
fructo prohibite in opposition al
arbore del vita; un dulce e le
altere amar.

2 Nephi 2:13 E si vos dicera que
il non ha lege, vos dicera anque
que il non ha peccato. E si vos
dicera que il non ha peccato, vos
dicera tamben que il non ha
rectitude. E si non ha rectitude
non ha felicitate. E si non ha
rectitude ni felicitate, il non
haberea punition ni infelicitate. E
si iste cosas non existe, alora non
existe Deo. E si non existe Deo,
anque nos non existe, ni le terra;
perque il non existerea alcun
creation de cosas, ni pro ager, ni
pro subjacer; ergo tote le cosas
deberea disparer.

2 Nephi 2:16 Ergo le Senior Deo
concedeva al homine de ager
autonomemente. Ergo le homine
non
haberea
potite
ager
autonomemente, salvo si esseva
attrahite o per un o per altere.
2 Nephi 2:17 E io, Lehi, debe
necessarimente
supponer,
secundo quanto io ha legite, que
un angelo de Deo, secundo lo que
es scribite, ha cadite ab le celo;
ergo ille deveniva un diabolo,
habente cercate lo que esseva mal
al oculos de Deo.

2 Nephi 2:18 E perque ille
habeva cadite ab le celo ille
habeva devenite infelice pro
sempre, ergo que ille cercava de
render infelice anque tote le
humanitate. Ergo ille diceva a
Eva, si, mesme celle vetere
serpente que es le diabolo, que es
le patre de tote le mendacios,
ergo ille diceva: mangia del
2 Nephi 2:15 E pro portar a fructo prohibite que vos non
complimento su scopos eternal morira, ma vos devenira como
circa le homines, post que ille Deo, cognoscente le ben e le mal.
habeva create nostre prime
patres, e le bestias del campos e 2 Nephi 2:19 E post que Adam e
le aves del aere, e in fin tote le Eva habeva mangiate del fructo
cosas que es create, il esseva prohibite, illes esseva expellite
necessari que existeva un del jardin de Eden, pro laborar le
2 Nephi 2:14 e ora, filios mie, io
vos dice tote iste cosas pro vostre
profito e instruction; perque il ha
un Deo e ille ha create tote le
cosas, in le celos e in le terra e
omne cosa que es in illos, le
cosas pro ager e le cosas pro
subjacer.
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terra.

perque illes non cognosceva le
peccato.

2 Nephi 2:20 e illes ha generate
filios; si, mesme le familia de 2 Nephi 2:24 Ma tote le cosas
tote le terra.
esseva facite secundo le sagessa
de ille que cognosce tote le cosas.
2 Nephi 2:21 E le dies del filios
del homines esseva prolongate, 2 Nephi 2:25 Adam cadeva a fin
secundo le voluntate de Deo, a que le homines poterea exister; e
fin que illes poterea repentir se le homines existe a fin que illes
dum illes esseva in le carne; ergo pote haber le felicitate.
lor stato deveniva un stato de
proba e lor tempore esseva 2 Nephi 2:26 E le Messia venira
prolongate,
secundo
le in le plenitude del tempore, pro
commandamentos que le Senior poter redimer le filios del
Deo dava al filios del homines. homines ab le cadita. E perque
perque
ille
dava
le illes ha essite redimite ab le
commandamento que tote le cadita, illes deveniva pro sempre
homines debe repentir se; e ille libere, distinguente le ben ab le
monstrava a tote le homines que mal; pro ager autonomemente e
illes esseva perdite, a causa del non pro subjacer, e pro evitar le
transgression de lor patres.
punition del lege in le grande e
ultime
jorno,
secundo
le
2 Nephi 2:22 e ora si Adam non commandamentos que Deo ha
habeva transgredite, ille non date.
haberea cadite, ma ille haberea
restate in le jardin de Eden. E 2 Nephi 2:27 Ergo le homines es
tote le cosas que esseva create libere secundo le carne; e illes ha
haberea permanite in le mesme recipite tote le cosas que
stato de como illos habeva essite necessari. E illes es libere de
create; e illos haberea permanite seliger le libertate e le vita
pro sempre assi, sin haber fin.
eternal, per medio del grande
Mediator de tote le homines, o de
2 Nephi 2:23 e illes non haberea seliger le sclavitude e le morte,
potite haber filios; ergo illes secundo le sclavitude e le poter
haberea permanite in un state de del diabolo; perque ille cerca de
innocentia, sin probar gaudio, render tote le homines infelices
perque illes non cognosceva le como ille.
infelicitate; sin facer le ben,
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2 Nephi 2:28 e ora, filios mie, io
volerea que vos mira al grande
Mediator, e que vos da ascolta a
su grande commandamentos; e
que vos es fideles a su parolas e
que vos selige le vita eternal,
secundo le voluntate de su Sancte
Spirito;

nasceva in le deserto de mi
afflictiones; si, tu matre te
parturiva in le dies del mi plus
grande dolor.
2 Nephi 3:2 Que le Senior te
consacra iste terra, que es un
terra preciose, pro tu hereditate e
pro tu posteritate con tu fratres,
pro vostre securitate pro sempre,
si advenira que illes obedira al
commandamentos del Sancte de
Israel.

2 Nephi 2:29 E que vos non
selige le morte eternal, secundo
le voluntate del carne e del mal
que es in illo, e vos non da al
spirito del diabolo le poter de
facer vos sclavos e de trainar vos 2 Nephi 3:3 e ora, Joseph, mi
in basso in inferno, pro poter ultime nascite, que io ha portate
governar super vos in su regno.
foras del deserto de mi
afflictiones, que le Senior te
2 Nephi 2:30 io ha dicite iste benedice pro sempre, perque tu
pauc parolas a tote vos, filios posteritate non essera totalmente
mie, in le ultime dies de mi destruite.
proba; e io ha seligite le parte
melior, secundo le parolas del 2 Nephi 3:4 perque tu es le fructo
propheta. E io non ha altere de mi lumbos; e io es un
intento salvo le benesser eternal descendente de Joseph que
de vostre animas. Amen.
esseva portate sclavo in Egypto.
E grande esseva le alliantias que
2 Nephi Capitulo 3
le Senior faceva con Joseph.
Joseph in Egypto videva in vision
le Nephitas – ille prophetisava
circa Joseph Smith, le vidente del
ultime dies e de Moses, que
haberea liberate Israel; e del
venita al luce del Libro de
Mormon. Circa 588 - 570 a.C.

2 Nephi 3:5 Ergo Joseph videva
in veritate nostre jornos. E ille
obteneva le promissa del Senior,
que trans le fructo de su lumbos
le Senior Deo haberea facite
nascer un ramo juste al Casa de
Israel; non le Messia, ma un
ramo que debeva esser rumpite,
2 Nephi 3:1 e ora io parla a te ma nonobstante illo debeva esser
Joseph, mi ultime nascite. Tu rememorate in le alliantias del
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Senior: que le Messia se haberea
manifestate a illes in le ultime
dies, con spirito de poter, usque a
portar les foras del tenebras al
luce - si, foras del tenebras e
foras del sclavitude al libertate.

Israel.
2 Nephi 3:10 E io suscitara
Moses, pro liberar tu populo ab le
pais de Egypto.

2 Nephi 3:11 Ma io suscitara un
vidente pro le fructo de tu
lumbos; e a ille io dara le poter
de portar al luce mi parola pro le
posteritate de tu lumbos - e non
solmente de portar al luce mi
parola, dice le Senior, ma de
convincer les de mi parola, que
2 Nephi 3:7 Si, Joseph diceva in se habera ja diffundite inter illes.
veritate: assi me dice le Senior:
io facera nascer un vidente 2 Nephi 3:12 Ergo le fructo de tu
seligite pro le fructo de tu lumbos scribera, e le fructo del
lumbos; e ille essera multo lumbos de Juda scribera tamben;
estimate inter le fructo de tu e lo que essera scribite per le
lumbos. E a ille io dara le fructo de tu lumbos, e anque lo
commandamento de complir un que essera scribite per le fructo
opera pro le fructo de tu lumbos, del lumbos de Juda, crescera
su fratres, que essera de grande insimul pro confunder le false
valor pro illes, si, pro portar les al doctrinas, planar le contentiones,
cognoscimento del alliantias que stabilir le pace inter le fructo de
io ha facite con tu patres.
tu lumbos e portar les al
cognoscimento de lor patres in le
2 Nephi 3:8 E io le dara le ultime dies, e anque al
commandamento de non complir cognoscimento de mi alliantias,
alcun altere opera, salvo le opera dice le Senior.
que io le commandara. E io le
rendera grande a mi oculos; 2 Nephi 3:13 E su debilitate
perque ille complira mi opera.
devenira fortia, in le jorno que mi
opera comenciara inter mi
2 Nephi 3:9 e ille essera grande populo, pro restaurar te, oh Casa
quanto Moses, que io ha dicite de Israel, dice le Senior.
que haberea suscitate pro vos,
pro liberar mi populo, oh Casa de 2 Nephi 3:14 E assi prophetisava
2 Nephi 3:6 perque Joseph
testimoniava in veritate, dicente:
le Senior mi Deo suscitara un
vidente, per le fructo de mi
lumbos, que essera un vidente de
valor.
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Joseph, dicente: le Senior
benedicera celle vidente; e qui
tentara de destruer le essera
confundite; perque iste promissa
que io ha obtenite ab le Senior,
circa le fructo de mi lumbos,
essera complite. Ecce, io es secur
del
complimento
de
iste
promissa;

fructo de tu lumbos un portavoce
pro ille. E io, le commandara de
scriber los scriptos del fructo de
tu lumbos, pro le fructo de tu
lumbos, e le portavoce de tu
lumbos lo proclamara!
2 Nephi 3:19 E le parolas que ille
scribera essera le parolas que es
opportun, in mi sagessa, que
perveni al fructo de tu lumbos. E
essera como si le fructo de tu
lumbos critara ab le pulvere;
perque io cognosce lor fide.

2 Nephi 3:15 E su nomine essera
equal a mi nomine; e essera equal
al nomine de su patre. E ille
essera como io; perque lo que le
Senior portara al luce per su
mano, per medio del poter del 2 Nephi 3:20 e illes critara ab le
Senior portara mi populo al pulvere le penitentia, a lor fratres,
salvation.
post que multe generationes
essera passate. E advenira que lor
2
Nephi
3:16
Si,
assi critos se levara, mesme secundo
prophetisava Joseph: io es secur le simplicitate de lor parolas.
de iste, mesme como io es secur
del promissa de Moses; perque le 2 Nephi 3:21 A motivo de lor
Senior me ha dicite: Io preservara fide, lor parolas exira de mi
tu posteritate pro sempre.
bucca pro arrivar a lor fratres que
es le fructo de tu lumbos; e le
2 Nephi 3:17 E le Senior ha debilitate de lor parolas devenira
dicite: Io les suscitara Moses e io fortes gratias a lor fide, perque
le dara poter in un baston, e le illes se rememorara de mi
dara capabilitate in le scriptura. alliantia que io faceva con tu
Sed io non le disnodara le lingua, patres.
assi que ille non parlara multo,
perque io non le facera potente in 2 Nephi 3:22 e ora mi filio
parolas. Ma io le scribera mi lege Joseph,
in
tal
maniera
con le digito de mi ipse mano, e prophetisava mi avo.
io vocara un portavoce pro ille.
2 Nephi 3:23 Ergo benedicite es
2 Nephi 3:18 E le Senior me tu, a motivo de tal alliantia;
diceva tamben: Io suscitara pro le perque tu posteritate non essera
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destruite, perque illo dara ascolta prophetias plus grande del que
al parolas del libro.
ille scribeva. E ille prophetisava
circa nos e nostre generation
2 Nephi 3:24 E surgera inter illes futur; e illos es scribite sur le
un potente, que facera multo ben, plattas de bronzo.
in parolas e in actos que essera
un instrumento in le manos de 2 Nephi 4:3 Ergo, post que mi
Deo, con un fide extraordinari, patre habeva cessate de parlar
pro operar potente prodigios e circa le prophetias de Joseph, ille
pro facer lo que es grande al clamava le filios de Laman, lor
oculos de Deo, usque a realisar filios e filias, e les diceva: filios
un grande restauration pro le mie e filias mie, vos qui es le
Casa de Israel e pro le posteritate filios e le filias de mi
de tu fratres.
primogenite, io volerea que vos
presta aures a mi parolas.
2 Nephi 3:25 e ora, benedicite es
tu, Joseph. Tu es parve: ergo, da 2 Nephi 4:4 perque le Senior Deo
ascolta al parolas de tu fratre ha dicite: Si vos obedira a mi
Nephi, e te essera facite secundo commandamentos,
vos
mi parolas. Recorda te le parolas prosperara in le pais; e quando
de tu patre moribunde. Amen.
vos
non
obedira
a
mi
commandamentos, vos essera
2 Nephi Capitulo 4
resecate de mi presentia.
Lehi consilia e benedice su
posteritate – inhumation de Lehi
- Nephi exulta per le bonitate de
Deo - Nephi pone su fiducia in le
Senior pro sempre. Circa 588 570 a.C.

2 Nephi 4:5 Ma filios mie e filias
mie, io non pote descender in le
tumba sin lassar un benediction
supra vos; perque io sape que, si
vos essera instruite in le modo
como vos debe comportar vos,
vos non vos dimittera.

2 Nephi 4:1 e ora io, Nephi, parla
circa le prophetias del qual ha 2 Nephi 4:6 Ergo, si vos essera
parlate mi patre, circa Joseph, maledicite, io vos lassa mi
que esseva portate in Egypto.
benediction, a fin que le
malediction vos potera esser
2 Nephi 4:2 perque in veritate ille levata e recader sur capo de
prophetisava circa tote su vostre patres.
posteritate.
E
non
existe
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2 Nephi 4:7 Ergo, a motivo de mi
benediction, le Senior Deo non
permittera que vos peri; ergo ille
essera misericordiose con vos e
con le vostre posteritate pro
sempre.
2 Nephi 4:8 E adveniva que, post
que mi patre habeva cessate de
parlar al filios e al filias de
Laman, ille faceva conducer ante
se le filios e le filias de Lemuel.
2 Nephi 4:9 E les parlava,
dicente: filios mie e filias mie,
vos qui es le filios e le filias de
mi secundogenite, io lassa supra
vos le mesme benediction que io
ha lassate al filios e al filias de
Laman; ergo vos non essera
totalmente destruite; ma al fin
vostre
posteritate
essera
benedicite.
2 Nephi 4:10 E adveniva que
quando mi patre habeva cessate
de les parlar, ille parlava al filios
de Ismael, si, e anque a tote su
casa.
2 Nephi 4:11 E post que habeva
cessate de les parlar, parlava
anque a Sam, dicente; benedicite
es tu e tu posteritate; perque tu
hereditara le pais como tu fratre
Nephi. E tu posteritate essera
includite con su posteritate; e tu
essera equal a tu fratre e tu
posteritate como su posteritate; e

tu essera benedicite durante tote
tu jornos.
2 Nephi 4:12 E adveniva, post
que mi patre Lehi habeva parlate
a tote su casa, secundo le
sentimentos de su corde e
secundo le Spirito del Senior que
esseva in ille, e ille deveniva
vetulo. E adveniva que moriva, e
esseva sepelite.
2 Nephi 4:13 E adveniva que,
non multe jornos post su morte,
Laman e Lemuel e le filios de
Ismael se incholerisava con me a
causa del admonitiones del
Senior.
2 Nephi 4:14 perque io, Nephi,
esseva pulsate a parlar les,
secundo le parola del Senior;
perque io les habeva dicite multe
cosas, e anque mi patre ante de
morir; multe de iste parolas es
scribite supra mi altere plattas;
perque le parte plus historic es
scribite supra mi altere plattas.
2 Nephi 4:15 E supra istes io
scribe le cosas de mi anima e
multe del scripturas que es
gravate sur le plattas de bronzo.
Perque mi anima se delecta in le
scripturas e mi corde los medita,
e io los scribe pro le instruction e
le profito de mi filios.
2 Nephi 4:16 mi anima se delecta
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in le cosas del Senior; e mi corde clamores de jorno, e me ha date
medita continuemente sur le cognoscentia per medio de
cosas que io ha vidite e audite.
visiones durante le nocte.
2 Nephi 4:17 Nonobstante le
grande bonitate del Senior in
monstrar me su operas grande e
meraviliose, mi corde exclama:
Oh miserabile homine que io es!
Si, mi corde se attrista a causa de
mi carne; mi anima se afflige a
causa de mi iniquitates.

2 Nephi 4:24 E de jorno io me
faceva hardite ante ille in potente
oration; si, io ha levate in alto mi
voce; e le angelos descendeva e
me ministrava.

2 Nephi 4:25 E sur le alas de su
Spirito mi corpore ha essite
transportate
supra altissime
2 Nephi 4:18 Io me sente montanias. E mi oculos ha vidite
assediate, a causa del tentationes grande cosas, si, anque troppo
e del peccatos que mi assalta assi grande pro le homines; ergo me
facilemente.
esseva dunque ordinate de non
scriber los.
2 Nephi 4:19 E quando io
desidera gauder, mi corde geme a 2 Nephi 4:26 Oh, alora, si io ha
causa
de
mi
peccatos; vidite cosas assi grande, si le
nonobstante io sape in qui io ha Senior in su condescendentia
mittite mi fiducia.
verso le filios del homines ha
visitate le homines con tante
2 Nephi 4:20 mi Deo ha essite mi misericordia, perque mi corde
supporto; ille me ha guidate in mi deberea plorar e mi anima suffrer
afflictiones in le deserto e ille me dolor, e mi carne consumer se, e
ha preservate sur le aquas del mi fortia languer a causa de mi
grande abysmo.
afflictiones?
2 Nephi 4:21 ille me ha plenate 2 Nephi 4:27 E perque deberea io
de su amor, usque a consumer mi ceder al peccato a causa de mi
carne.
carne? Si, perque deberea io dar
spatio al tentationes, a fin que le
2 Nephi 4:22 ille ha confundite maligno pote haber placia in mi
mi inimicos, usque a facer les corde, pro destruer mi pace e
succuter in mi presentia.
affliger mi anima? perque es io
incholerisate a causa de mi
2 Nephi 4:23 ille ha audito mi inimicos?
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2 Nephi 4:28 Evelia te, anima
mie! Non vacillar plus in le
peccato. Gaude, oh corde mie, e
non dar plus placia al inimico de
mi anima.

applana mi sentiero ante me! Non
lassar petras de impedimento in
mi cammino; ma libera mi via
ante me, e non lassar obstruite mi
via, ma le vias de mi inimicos.

2 Nephi 4:34 Oh Senior, in te io
ha confidite, e in te io confidera
pro sempre. Io non ponera mi
fiducia in le bracio de carne,
perque io sape que maledicite es
qui ponera su fiducia in le bracio
de carne. Si, maledicite es qui
2 Nephi 4:30 Gaude, oh corde pone su fiducia in le homine o
mie e clama al Senior, e dice: Oh qui face del carne su bracio.
Senior, io te laudara pro sempre;
si, mi anima gaudera in te, mi 2 Nephi 4:35 Si, io sape que Deo
Deo e rocca de mi salvation.
dara generosemente a qui
demanda. Si, mi Deo me dara si
2 Nephi 4:31 Oh Senior, io non demanda a torto; io altiara
redimera tu mi anima? Me dunque a te mi voce; si, io
liberara tu del manos de mi clamara a te, mi Deo, rocca de mi
inimicos? Me facera tu tremer al rectitude. Mi voce ascendera a te
vista del peccato?
pro sempre, mi rocca e mi
Eternal Deo. Amen.
2 Nephi 4:32 Que le portas del
inferno sia sempre claudite ante 2 Nephi Capitulo 5
me, perque mi corde es rumpite e
mi spirito es contrite! Oh Senior, Le Nephitas se separa del
non clauder le portas de tu Lamanitas, illes obedi al lege de
justicia ante me, a fin que io pote Moses e illes construe un templo
camminar sur sentiero abrupte, a - A causa de lor incredulitate le
fin que io pote esser rigorose sur Lamanitas es resecate del
le strata plan!
presentia del Senior, lor pelle
deveni obscura e illes deveni un
2 Nephi 4:33 Oh Senior, flagello pro le Nephitas. Circa
circumfere me con le veste de tu 588 - 559 a.C.
justicia! Oh Senior, aperi me un
via de salvation ante mi inimicos! 2 Nephi 5:1 Ecce adveniva que
2 Nephi 4:29 Oh corde mie non
te incholerisar de nove a causa de
mi inimicos. Non facer languer
mi fortias a causa de mi
afflictiones.
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io, Nephi, clamava multo al me. E tote illes qui voleva venir
Senior mi Deo, a causa del ira de con me esseva illes que credeva
mi fratres.
in le commandamentos e in le
revelationes de Deo; ergo illes
2 Nephi 5:2 Ma lor ira dava ascolta a mi parolas.
augmentava contra me, tanto que
illes tentava de occider me.
2 Nephi 5:7 E nos prendeva
nostre tentas e toto lo que nos
2 Nephi 5:3 Si, illes murmurava esseva possibile, e nos viagiava
contra me, dicente: nostre fratre in le deserto per le spatio de
minor pensa de governar supra multe jornos. E post haber
nos; e nos habeva multe provas viagiate per le spatio de multe
per su causa; ergo vamos a dies nos installava nostre tentas.
occider le, pro non esser ancora
affligite a causa de su parolas. 2 Nephi 5:8 E mi populo voleva
Perque nos non le vole haber que nos appellava celle loco con
como nostre governator; perque mi nomine; ergo nos lo appellava
il pertine a nos governar iste Nephi.
populo, perque nos es le fratres
major.
2 Nephi 5:9 E tote illes que
esseva con me prendeva le
2 Nephi 5:4 Ora io non scribe decision de appellar se populo de
supra iste plattas tote le parolas Nephi.
que illes murmurava contra me.
Me basta dicer que illes tentava 2 Nephi 5:10 E nos esseva
de occider me.
obedientes al judicios, al statutos
e al commandamentos del Senior
2 Nephi 5:5 E adveniva que le in omne cosa, secundo le lege de
Senior me advertiva de fugir al Moses.
deserto, con tote illes que voleva
venir con me.
2 Nephi 5:11 E le Senior esseva
con nos; e nos prosperava
2 Nephi 5:6 Ergo, adveniva que grandemente perque nos plantava
io, Nephi, prendeva mi familia, e semines e nostre recoltas esseva
anque Zoram e su familia e Sam, abundantes. E nos comenciava a
mi fratre major e su familia, e elevar greges e bestial de omne
Jacob e Joseph, mi fratres specie.
minores, e anque mi sorores e
tote illes qui voleva venir con 2 Nephi 5:12 E io, Nephi, habeva
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portate con me anque le registros
gravate supra le plattas de
bronzo, e anque le sphera o
bussola que le Senior habeva
preparate pro mi patre, secundo
lo que es scribite.

ergo nos non poteva edificar lo
como le Templo de Salomon. Ma
como typo de construction illo
esseva similar al Templo de
Salomon, e illo esseva de factura
extrememente accurate.

2 Nephi 5:13 E adveniva que nos
comenciava
a
prosperar
grandemente e a multiplicar nos
in le pais.

2 Nephi 5:17 E adveniva que io,
Nephi, inseniava mi populo a
esser industriose e a laborar con
su manos.

2 Nephi 5:14 E io, Nephi,
prendeva le spada de Laban
como modello e io fabricava
multe spadas, per timor que in
qualque modo le populo qui
esseva ora appellate Lamanitas
nos attaccava e nos destrueva;
perque io cognosceva lor odio
verso me e mi filios e illes que
esseva appellate mi populo.

2 Nephi 5:18 E adveniva que
illes voleva que io deveniva lor
rege. Ma io, Nephi, desiderava
que illes non habeva alcun rege;
nonobstante io faceva pro illes
quanto esseva in mi poter.
2 Nephi 5:19 e le parolas del
Senior esseva complite pro mi
fratres, perque le Senior habeva
dicite que io esserea lor
governator e lor maestro. Ergo io
habeva essite lor governator e lor
maestro,
secundo
le
commandamentos del Senior,
usque quando illes tentava de
occider me.

2 Nephi 5:15 E io inseniava a mi
populo a edificar constructiones,
e a laborar con omne specie de
ligno, de ferro, de cupro, de
bronzo, de aciero, de auro, de
argento e de metallos preciose
que se trovava in grande
abundantia.
2 Nephi 5:20 Ergo esseva
complite le parola que le Senior
2 Nephi 5:16 E io, Nephi, mi diceva: Si tu fratres non dara
edificava un templo, e lo ascolta a tu parolas, illes essera
construeva secundo le modello resecate del presentia del Senior.
del Templo de Salomon, salvo E illes esseva resecate de su
que illo non esseva edificate con presentia.
assi tante cosas preciose; perque
illos non se trovava in le pais, 2 Nephi 5:21 e le Senior faceva

97

venir supra illes le malediction,
si, mesme un grave malediction,
a causa de lor iniquitates. Perque
illes habeva indurate lor corde
contra ille, assi que illes deveniva
como petra; ergo, como illes
esseva blanc, bellissime e
placentes, pro non esser motivo
de seduction pro mi populo, le
Senior Deo les faceva venir un
pelle obscura.
2 Nephi 5:22 E assi dice le
Senior Deo: Io facera in modo
que illes essera repugnante pro tu
populo, a minus que illes se
repente de lor iniquitates.

le destruction.
2 Nephi 5:26 E adveniva que
Nephi, consacrava Jacob
Joseph como sacerdotes
inseniantes in le terra de
populo.

io,
e
e
mi

2 Nephi 5:27 E assi nos viveva in
maniera felice.
2 Nephi 5:28 E trenta annos
habeva passate desde quando nos
habeva lassate Jerusalem.

2 Nephi 5:29 E io, Nephi, habeva
scribite usque a iste puncto le
registros de mi populo supra le
2 Nephi 5:23 E maledicite essera plattas, que io habeva facite.
le posteritate de qui se miscera
con lor descendentia; perque illes 2 Nephi 5:30 E adveniva que le
essera maledicite con le mesme Senior Deo me diceva: Face
malediction. Le Senior lo diceva altere plattas; e scribe supra illos
e assi adveniva.
multe cosas que es bon a mi
oculos, pro le profito del tu
2 Nephi 5:24 E a causa del populo.
malediction que les habeva
venite, illes deveniva un populo 2 Nephi 5:31 Ergo io, Nephi, pro
indolente, plen de perversitate e esser
obediente
al
de astutia, e illes viveva caciante commandamentos del Senior,
le bestias del deserto.
vadeva e faceva iste plattas,
supra le qual io ha scribite iste
2 Nephi 5:25 E le Senior Deo me cosas.
diceva: illes essera un flagello
pro tu posteritate, pro sporonar 2 Nephi 5:32 E io ha scribite lo
les a recordar se de me; e quando que esseva agradabile a Deo. E si
tu posteritate non se recordara de mi populo se complace del cosas
me e non dara ascolta a mi de Deo, illo se complacera de mi
parolas, illes les flagellara, usque scriptos que es in iste plattas.
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2 Nephi 5:33 E si mi populo
desidera cognoscer le partes plus
detaliate del historia de mi
populo, lo debe cercar in mi
altere plattas.
2 Nephi 5:34 E me basta dicer
que quaranta annos habeva
passate, e nos habeva ja habite
guerras e contentiones con nostre
fratres.
2 Nephi Capitulo 6
Jacob narra le historia del Judeos:
lor captivitate in Babylonia e lor
retorno; ministerio e crucifixion
del Sancto de Israel; le adjuta
recipite ab le Gentiles e le
restauration del Judeos in le
ultime dies, quando illes credera
in le Messia. Circa 559 - 545 a.C.

2 Nephi 6:3 Nonobstante io vos
parlara de nove; perque io
desidera le benesser de vostre
animas. Si, mi anxietate es
grande pro vos, e vos mesme
sape que sempre assi esseva.
Perque io vos exhortava in tote
diligentia e io vos inseniava le
parolas de mi patre; e io vos
parlava circa tote le cosas que es
scribite, desde le creation del
mundo.
2 Nephi 6:4 e ora, io volerea
parlar vos circa le cosas que es e
le cosas que debe venir; ergo io
vos legera le parolas de Isaia. E
illo es le parolas que mi fratre ha
desiderate que io vos diceva. E io
vos parlara pro vostre ben, a fin
que vos pote apprender e
glorificar le nomine de vostre
Deo.

2 Nephi 6:1 Parolas de Jacob, 2 Nephi 6:5 e ora, le parolas que
fratre de Nephi, que ille diceva al io legera es le parolas que Isaia
populo de Nephi:
diceva circa tote le Casa de
Israel; ergo illos se pote applicar
2 Nephi 6:2 mi amate fratres, io, a vos perque vos es del Casa de
Jacob, habente essite vocate per Israel. E multe del cosas que ha
Deo e ordinate secundo su sancte dicite Isaia, se pote applicar a
ordine, e habente io essite vos, perque vos es del Casa de
consacrate per mi fratre Nephi, Israel.
que vos considera como vostre
rege o protector e del qual vos 2 Nephi 6:6 e ora iste es le
depende pro vostre securitate, parolas: assi dice le Senior Deo:
vos sape que io vos ha parlate io altiara mi mano verso le
multissime cosas.
Gentiles, io altiara mi standardo
verso le populo, e illes te
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reportara tu filios in bracios, e tu
filias essera portate supra le 2 Nephi 6:11 Ergo, post haber
spatulas.
essite expellite de hic e de ibi,
perque assi diceva le angelo,
2 Nephi 6:7 E le reges essera tu multos essera affligite in le carne,
nutritores, e le reginas, tu ma illes non perira gratias al
nutrices; illes se prostrara ante te orationes del fideles; illes essera
con le facie a terra, e illes leccara dispersate e castigate e odiate;
le pulvere de tu pedes; e tu sapera nonobstante le Senior essera
que io es le Senior, perque illes misericordiose con illes, e
qui me expecta non essera quando
illes
arrivara
al
avergoniate.
cognoscimento
de
lor
Redemptor, illes essera de nove
2 Nephi 6:8 e ora io, Jacob, reunite in le terras de lor
volerea dicer vos qualcosa circa hereditate.
iste parolas. Perque le Senior me
ha monstrate que les que esseva a 2 Nephi 6:12 E benedicite es le
Jerusalem, de ubi nos veni, illes Gentiles, del qual ha scribite le
ha essite occidite e portate in propheta; perque si advenira que
sclavitude.
illes se repentira e non
combattera contra Sion e non se
2 Nephi 6:9 Nonobstante, le unira al ecclesia grande e
Senior me ha monstrate que illes abominabile, illes essera salvate.
tornara de nove. E ille me ha Perque le Senior Deo complira le
tamben monstrate que le Senior alliantias que ha facite con su
Deo, le Sancto de Israel, se filios; e per iste motivo le
manifessera a illes in le carne; e propheta ha scribite iste cosas.
post que ille se habera
manifestate, illes le flagellara e le 2 Nephi 6:13 Ergo illes qui
crucifigera, secundo le parolas combatte contra Sion e le populo
que le angelo me diceva.
del alliantia del Senior illes
leccara le pulvere de lor pedes; e
2 Nephi 6:10 E post que illes le populo del Senior non essera
habera indurate lor corde e avergoniate. Perque le populo del
indurate lor collo contra le Senior es illes qui le expecta;
Sancto de Israel, le judicios del perque illes expecta ancora le
Sancto de Israel cadera supra venita del Messia.
illes. E venira le jorno quando
illes essera castigate e affligite.
2 Nephi 6:14 e secundo le
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parolas del propheta, le Messia
les restabilira de nove, per le
secunde vice; ergo ille se
manifessera a illes in poter e
grande gloria, usque a destruer
lor inimicos, quando venira le
jorno quando illes credera in ille;
e ille non destruera necuno que
crede in ille.

2 Nephi Capitulo 7
Isaia parla in senso messianic - le
Messia parlara le lingua del
erudites - ille dara le dorso a illes
qui le percutera - ille non essera
confundite - confrontar con Isaia
50. Circa 559 - 545 a. C.

2 Nephi 6:15 E illes qui non
credera in ille essera destruite
con foco e con tempesta, con
seismos, con effusion de
sanguine, con pestilentia e con le
fame. E illes sapera que le Senior
es Deo, le Sancto de Israel.

2 Nephi 7:1 Si, perque assi dice
le Senior: Esque io te ha io
repudiate o te ha rejectate pro
sempre? perque assi dice le
Senior: Ubi es le littera de
divorcio de tu matre? In favor de
qui te ha io repudiate, o a qual de
mi creditores io te ha vendite? Si,
2 Nephi 6:16 perque, se levara a qui te ha io vendite? vos mesme
forsan le preda al potente? o le vos ha vendite per le vostre
legitime
prisioneros
essera iniquitates, e per le vostre
liberate?
transgressiones vostre matre ha
essite repudiate.
2 Nephi 6:17 Ma assi dice le
Senior: anque le prisioneros del 2 Nephi 7:2 Perque quando io
potente essera liberate, e le preda veniva non habeva necun;
del tyranno essera liberate; quando io clamava, necun
perque le potente Deo liberara su respondeva. Oh Casa de Israel, es
populo del alliantia. Perque assi mi mano assi curtate pro non
dice le Senior: Io luctara contra poter redimer o non ha io alcun
illes qui lucta contra te.
poter de liberar? per mi reproche
se sicca le mar, le fluvios deveni
2 Nephi 6:18 E io dara a mangiar desertos e su pisces mori de sete
a illes qui te reprime lor ipse perque illos non ha aqua.
carne; e illes se inebriara de lor
ipse sanguine como con vino 2 Nephi 7:3 Io revesti le celos de
dulce; e omne carne sapera que tenebras e io los coperi con un
io, le Senior, es tu Salvator e tu sacco.
Redemptor, le Potente de Jacob.
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2 Nephi 7:4 le Senior Deo me ha
date un lingua erudite, pro saper
parlar te al momento opportun,
oh Casa de Israel. Quanto es tu
fatigate, velia tu matino post
matino. Aperi Senior mi aures a
fin que io pote audir como le
doctes.

Senior e obedi al voce de su
servo e cammina in tenebras non
habente luce?

2 Nephi 7:11 vos totos qui
ascende le foco e vos circumfere
de scintillas, cammina al luce de
vostre foco e in le scintillas que
vos ha ascendite. Isto vos lo
2 Nephi 7:5 le Senior Deo ha habera de mi mano - vos jacera in
aperite mi aures, e io non mi ha dolor.
rebellate, ni io me ha retirate.
2 Nephi Capitulo 8
2 Nephi 7:6 io ha date mi dorso a
illes qui me percuteva e le genas In le ultime dies le Senior
a illes qui me tirava le barba. Io confortara Sion e reunira Israel non ha occultate mi facie al le redimite venira a Sion con
sputos e al humiliation.
grande gaudio - confrontar con
Isaia 51 e 52:1-2. Circa 559 - 545
2 Nephi 7:7 perque le Senior Deo a.C.
me adjutara, io non essera
dunque confundite; per isto io ha 2 Nephi 8:1 Da me ascolta oh vos
ponite mi facie como un petra, e que seque le rectitude. Reguarda
io sape que non me avergoniara. al rocca de ubi vos esseva
retaliate e le cavo de ubi vos
2 Nephi 7:8 Le Senior es vicino, esseva excavate.
e ille me justifica. Qui luctara
contra me? Vamos a confrontar 2 Nephi 8:2 Reguarda a
nos. Qui es mi adversario? Que Abraham, vostre patre, e a Sara,
ille se approxima a me, e io le que vos ha parturite; perque io ha
colpara con le fortia de mi bucca. appellate sol ille e io le ha
benedicite.
2 Nephi 7:9 perque le Senior Deo
me adjutara. E tote illes qui me 2 Nephi 8:3 perque le Senior
condemnara, illes inveterara confortara Sion, ille confortara
como un veste e le tinea les tote su locos desolate; e ille
devorara.
rendera su desertos similares a
Eden, e su landas similes al
2 Nephi 7:10 qui de vos time le jardin del Senior. In illo se
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trovara gaudio e allegressa, 2 Nephi 8:9 evelia te, evelia te!
rendimento de gratias e voces de revesti te de fortia, oh bracio del
melodia.
Senior; evelia te como in le
jornos antique. Non es tu ille qui
2 Nephi 8:4 da me ascolta, mi ha taliate a fragmentos Rahab e
populo; e aperi tu aures, oh mi ferite le dragon?
nation; perque un lege procedera
de me, e io stabilira mi judicio 2 Nephi 8:10 Non es tu ille qui
como luce per le populos.
ha siccate le mar, le aquas del
grande abysmo; qui ha facite del
2 Nephi 8:5 mi justicia es vicina; profunditate del mar un cammino
mi salvation avantiara, e mi pro facer passar le redimite?
bracio judicara le populo. Le
insulas expectara in me e illos 2 Nephi 8:11 Dunque le redimite
confidera in mi bracio.
del Senior tornara e venira a Sion
cantante; gaudio e sanctitate
2 Nephi 8:6 Leva le oculos al eternal essera supra lor capites; e
celos e mira in basso supra le illes obtenera allegressa e gaudio;
terra; perque le celos disparera dolor e lucto se retirara.
como fumo e le terra inveterara
como un veste; e illes qui in illo 2 Nephi 8:12 es io ille qui vos
habita, similemente morira. Ma consola. Ecce, qui es tu pro haber
mi salvation durara pro sempre, e pavor del homine que mori e del
mi justicia non essera abolite.
filio del homine que es similar al
herba?
2 Nephi 8:7 da me ascolta, vos
que cognosce le rectitude, populo 2 Nephi 8:13 E tu oblida le
in cuje corde io ha scribite mi Senior, tu Creator, que ha
lege; non timer le reproche del extendite le celos e placiate le
homines e non haber pavor de lor bases del terra, e tu ha
ultrages.
continuemente timor del furia del
tyranno, como si ille es preste pro
2 Nephi 8:8 perque le tinea les destruer? Ubi es le furia del
devorara como un veste e le oppressor?
verme les mangiara como le lana.
Ma mi rectitude durara pro 2 Nephi 8:14 le prisionero in
sempre, e mi salvation de exilio se hasta, pro poter esser
generation in generation.
disnodate, e pro non morir in le
fossa, ni mancar de pan.
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2 Nephi 8:21 ascolta dunque, tu
2 Nephi 8:15 Io es le Senior tu affligite e ebrie, ma non de vino:
Deo, cuje undas rugiva; Senior
del armeas es mi nomine.
2 Nephi 8:22 assi dice tu Senior,
le Senior e Deo que defende le
2 Nephi 8:16 E io ha placiate mi causa de su populo; io te ha
parolas in tu bucca e te ha levate de mano le cupa de
coperite con le umbra de mi trepidation, le sedimento del cupa
mano, a fin que io poteva de mi furor; tu non lo bibera
extender le celos e poner le bases jammais.
del terra, e dicer a Sion: tu es mi
populo.
2 Nephi 8:23 Ma io lo mittera in
mano a illes qui te afflige, qui ha
2 Nephi 8:17 evelia te, evelia te, dicite a tu anima: Prostra te, que
altia te o Jerusalem, tu que ha nos te passa supra - e tu habeva
bibite del mano del Senior le extendite tu corpore como un
cupa de su furia - tu ha bibite solo e como un strata al
usque le sedimento le cupa de passantes.
trepidation -2 Nephi 8:24 evelia te, evelia te,
2 Nephi 8:18 E inter tote le filios revesti te de tu fortia, o Sion;
que illa ha parturite non existe porta tu belle vestimentos, oh
alcuno pro guidar la; ni inter tote Jerusalem, citate sancte; perque
le filios que illa ha elevate alcuno de ora in avante non entrara
que la prende per mano.
jammais in te le incircumcise e le
impur.
2 Nephi 8:19 iste duo filios veni
a te, e illes essera attristate per te 2 Nephi 8:25 succute te del
- tu desolation e tu destruction, le pulvere; leva te, sede te, oh
fame e le spada - e con qui te Jerusalem; disnoda te del
consolara io?
ligamines que tu ha al collo, oh
sclava filia de Sion.
2 Nephi 8:20 tu filios ha
evanescite, salvo iste duo; illes 2 Nephi Capitulo 9
jace in le entratas de omne strata;
como un antilope in un rete, illes Le Judeos essera reunite in tote
es plen del furia del Senior, lo lor terras de promissa - le
reproche de tu Deo.
Expiation redime le homine del
cadita - le corpores del mortos
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sortira del tumba, e lor spiritos
vadera al inferno o al paradiso illes essera judicate - le Expiation
salva del morte, del inferno, del
diabolo e del tormento infinito le justes essera salvate in le regno
de Deo - es definite le
castigationes per le peccatos - le
Sancto de Israel es le guardiano
del porta. Circa 559 - 545 a.C.
2 Nephi 9:1 E ora, mi amate
fratres, io vos ha legite iste cosas
perque vos pote cognoscer lo que
concerne le alliantias del Senior
que ille ha stipulate con tote le
Casa de Israel -2 Nephi 9:2 lo que ille ha dicite
al Judeos, per bucca de su
sanctos prophetas desde le
principio, de generation in
generation, usque a que veni le
tempore quando illes essera
restaurate al ver ecclesia e al
grege de Deo; quando illes essera
reunite in patria, in le terras de
lor hereditate, e illes essera
stabilite in tote lor terras de
promissa.

multe de vos ha cercate de
cognoscer le cosas a venir; io
sape ergo que vos ha le
cognoscentia que nostre carne
debe corrumper se e morir;
nonobstante in nostre corpore nos
videra Deo.
2 Nephi 9:5 E vos sape que ille
se monstrara in le corpore a illes
de Jerusalem, de ubi nos veni;
perque es opportun que isto
adveni inter illes; perque il es
necessari que le grande Creator
consenti de submitter se al
homine in le carne, e de morir
pro tote le homines, a fin que tote
le
homines
pote
devenir
subjectate a ille.

2 Nephi 9:6 perque, como le
morte ha venite a tote le homines
pro
expler
le
plano
misericordiose
del
grande
Creator, il es necessari que existe
un poter de resurrection, e le
resurrection es necessari a causa
del Cadita, e le Cadita ha venite a
causa del transgression; e perque
le homine deveniva decadite, ille
esseva secate del presentia del
2 Nephi 9:3 mi amate fratres, io Senior.
vos dice iste cosas perque vos
pote gauder e altiar le capite pro 2 Nephi 9:7 Ergo il es necessari
sempre,
a
motivo
del que existe un expiation infinite benedictiones que le Senior Deo e si non existeva un expiation
effundera supra vostre filios.
infinite, iste corruption non
poteva
revestir
se
de
2 Nephi 9:4 perque io sape que incorruptibilitate. Ergo le prime
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judicio que cadeva supra le
homine deberea necessarimente
restar infinite. E si assi esseva,
iste carne deberea jacer pro
putrefacer se e decomponer se in
le matre terra, pro non resuscitar
jammais.
2 Nephi 9:8 Oh, le sagessa de
Deo, su misericordia e su gratia!
perque si le carne non resuscitava
plus, nostre spirito deberea esser
subjectate a celle angelo que
cadeva del presentia del Eternal
Deo, e deveniva le diabolo, pro
non resuscitar jammais.
2 Nephi 9:9 E nostre spirito
deberea devenir como ille, e nos
devenirea diabolos, angelos de un
diabolo, pro esser excludite del
presentia de nostre Deo, e
permaner con le patre del
mendacios, in infelicitate, como
ille mesme; con celle esser que
fraudava nostre prime patres, que
se transforma quasi in un angelo
de luce e instiga le filios del
homines verso associationes
secretas de homicidios e omne
sorta de tenebrose operas secrete.

spirito.
2 Nephi 9:11 E gratias al via de
liberation de nostre Deo, le
Sancto de Israel, iste morte del
qual io ha parlate, que es le morte
temporal, restituera su mortos. E
iste morte es le tumba.
2 Nephi 9:12 E iste morte del
qual io ha parlate, que es le morte
spiritual, restituera su mortos. E
iste morte spiritual es le inferno;
ergo, le morte e le inferno debe
restituer lor mortos. E le inferno
debe restituer su spiritos captive
e le tumba debe restituer su
corpores captive, e le corpore e le
spirito del homines essera unite
le un al altere per le poter de
resurrection del Sancto de Israel.
2 Nephi 9:13 Oh, quanto es
grande le plano de nostre Deo!
perque, de altere parte, le
paradiso de Deo debera restituer
le spiritos del justes e le tumba
restituer le corpores del justes; e
le spirito e le corpore essera unite
novemente, e tote le homines
devenira
incorruptibiles
e
immortales, animas vivente, que
habera un cognoscentia perfecte
como nos in le carne, salvo que
celle cognoscentia essera alora
perfecte.

2 Nephi 9:10 Oh, como es grande
le bonitate de nostre Deo, que
nos prepara un via pro fugir del
prisa de celle horribile monstro;
si, celle monstro, morte e inferno,
que io appella le morte del 2 Nephi 9:14 Ergo nos habera un
corpore, e anque le morte del perfecte cognoscentia de tote
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nostre
culpas,
de
nostre
impuritates e de nostre nuditate; e
le justes habera un perfecte
cognoscentia de lor felicitate e de
lor rectitude, essente revestite de
puressa, si, mesme de un veste de
rectitude.

2 Nephi 9:18 Ma le justes, les
sanctos del Sancto de Israel, illes
qui ha credite al Sancto de Israel,
illes qui ha supportate le cruces
del mundo e que ha suffrite le
injurias, illes hereditara le regno
de Deo, que es preparate pro illes
desde le fundation del mundo, e
2 Nephi 9:15 E advenira que lor gaudio essera complete pro
quando tote le homines habera sempre.
passate de iste prime morte al
vita, illes devenira immortales e 2 Nephi 9:19 Oh, le grandiositate
illes debera comparer ante le sede del misericordia de nostre Deo, le
del judicio del Sancto de Israel; e Sancto de Israel! perque ille
alora venira le judicio, e alora libera su sanctos de celle
illes debera esser judicate horribile monstro, le diabolo, e
secundo le sancte judicio de Deo. del morte e del inferno, e de celle
laco de foco e de sulfure, que es
2 Nephi 9:16 E certemente, como un tormento infinito.
vive le Senior, perque le Senior
Deo lo ha dicite, e sua parola es 2 Nephi 9:20 Oh, quanto es
eternal e non pote decader, que grande le sanctitate de nostre
illes qui es juste ressera juste, e Deo! perque ille cognosce omne
illes qui es immunde ressera cosa, e non existe nil que ille non
immunde; ergo illes qui es cognosce.
immunde pertine al diabolo e su
angelos; e illes vadera al foco 2 Nephi 9:21 e ille venira al
perpetue, preparate pro illes; e lor mundo pro poter salvar tote le
tormento es como un laco de homines, si illes dara ascolta a su
foco e de sulfure, cuje flammas voce; perque ille suffre le penas
ascende pro sempre e in eternal, e de tote le homines, si, le penas de
non ha fin.
omne creatura vivente, homines,
feminas e infantes, que pertine al
2 Nephi 9:17 Oh, grandiositate e familia de Adam.
justicia de nostre Deo! perque ille
exeque tote su parolas; illos sorti 2 Nephi 9:22 e ille suffre iste
de su bucca, e su lege se debe cosas a fin que le resurrection
expler.
pote venir sur tote le homines, a
fin que tote illes pote esser ante
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ille, in le grande jorno del celle Deo que les ha date le
judicio.
halito, que es le Sancto de Israel.
2 Nephi 9:23 e ille commanda a
tote le homines de repentir se, e
de baptisar se in su nomine,
habente un fide perfecte in le
Sancto de Israel, alteremente illes
non se pote salvar in le regno de
Deo.

2 Nephi 9:27 Ma guai a qui ha
recipite le lege, si, que ha tote le
commandamentos de Deo, como
nos, e que los transgrede, e que
dissipa le jornos de su proba,
perque terribile essera su stato!

2 Nephi 9:28 Oh, le astute plano
del maligno! Oh, vanitate e
fragilitate e stupiditate del
homines! Quando illes es docte
illes crede de esser sages, e illes
non da ascolta al consilios de
Deo, perque los neglige, credente
de haber sagessa, ergo lor
sagessa es nescietate, e non les
2 Nephi 9:25 Ergo ille ha date un serve a nil. E illes perira.
lege; e ubi non existe alcun lege,
non existe punition; e ubi non 2 Nephi 9:29 Ma il es ben esser
existe punition, non existe docte si se ascolta le consilios de
condemnation; e ubi non existe Deo.
condemnation, le misericordias
del Sancto de Israel pote 2 Nephi 9:30 Ma guai al ricco,
reclamar les, a motivo del que es ric del cosas del mundo. E
expiation; perque illes es liberate perque illes es ric, illes
per medio de su poter.
minusprecia le povres e illes
perseque le benigne, e lor corde
2 Nephi 9:26 perque le Expiation es in lor thesauro; ergo lor
satisface le exigentias de su thesauro es lor deo. E anque lor
justicia pro illes qui non ha thesauro perira insimul a illes.
recipite un lege, a fin que illes es
liberate de celle horribile 2 Nephi 9:31 E guai al surdes qui
monstro, le morte e le inferno, e non vole audir; perque illes
le diabolo e le laco de foco e de perira.
sulfure, que es un tormento
infinito; e illes essera restituite a 2 Nephi 9:32 Guai al cecos qui
2 Nephi 9:24 E si illes non se
repentira e non credera in su
nomine, e non essera baptisate in
nomine sue, e non perseverara
usque le fin, illes debera esser
damnate; perque le Senior Deo,
le Sancto de Israel lo ha dicite.
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non vole vider; perque illes eternal.
tamben perira.
2 Nephi 9:40 Oh, mi amate
2
Nephi
9:33
Guai
al fratres, da aures a mi parolas.
incircumcises de corde, perque le Recorda vos le grandiositate del
cognoscentia de lor iniquitates Sancto de Israel. Non pensar que
les colpara al ultime jorno.
io ha dicite cosas dur contra vos;
perque si vos lo face, vos ultragia
2 Nephi 9:34 Guai al mentitor, le veritate; perque io ha dicite le
perque ille essera jectate al parolas de vostre Creator. Io sape
inferno.
que le parolas de veritate es dur
contra le impures; ma le justes
2 Nephi 9:35 Guai al homicida non los time, perque illes ama le
qui occide deliberatemente, veritate e illes non ha pavor.
perque ille morira.
2 Nephi 9:41 Oh, alora, mi amate
2 Nephi 9:36 Guai a illes qui fratres, veni al Senior, le sancto.
committe prostitutiones, perque Recorda vos que su sentieros es
illes essera jectate al inferno.
juste. Ecce, le via pro le homine
es stricte, ma illo se extende
2 Nephi 9:37 Si, guai a illes qui directe ante ille, e le guardiano
adora idolos, perque le diabolo del porta es le Sancto de Israel;
de tote le diabolos se delicia in ille non ha alcuno servitor; e non
illes.
existe altere via, si non trans le
porta; perque ille non pote esser
2 Nephi 9:38 E, in fin, guai a tote fraudate, perque Senior Deo es su
illes qui mori in lor peccatos; nomine.
perque illes tornara a Deo, videra
su facie, e ressera in lor peccatos. 2 Nephi 9:42 E quicunque clama,
ille aperira; e le sages, le docte, e
2 Nephi 9:39 Oh, mi amate le riccos e le superbe de lor saper
fratres, recorda vos quanto es e de lor ricchessas - si, illes es les
terribile transgreder contra celle qui le Senior minusprecia; e a
sancto Deo, e quanto es tamben minus que illes non se libera de
terribile ceder al seductiones de iste cosas e se considera nescie
celle esser astute. Recorda vos ante Deo, e se abassa in profunde
que sequer le inclinationes del humilitate, ille non les aperira.
carne es morte, e sequer le
inclinationes del spirito es vita 2 Nephi 9:43 Ma le cosas del
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sagio e del prudente les essera lege, e mi transgressiones es sol
celate pro sempre - si, le felicitate mie; e le diabolo me ha vincite, e
que es preparate pro le sanctos.
io es preda de su horribile
infelicitate.
2 Nephi 9:44 Oh mi amate
fratres, recorda mi parolas. Ecce, 2 Nephi 9:47 Ma fratres mie, es
io me leva le vestes e los succute forsan necessari que io vos
ante vos; io preca que le Deo de recorda del horribile realitate de
mi salvation me vide con su iste cosas? Vos tormentarea io le
oculos omnividentes; ergo vos anima, si vostre mente esseva
sapera al ultime jorno, quando pur? esserea io clar con vos,
tote le homines essera judicate secundo le claritate del veritate,
per lor operas, que le Deo de si vos esseva libere del peccato?
Israel esseva teste que io
succuteva de mi anima vostre 2 Nephi 9:48 si vos esseva
iniquitates e que io es pur ante sancte, io vos parlarea de
ille e io es libere de vostre sanctitate; ma como vos non es
sanguine.
sancte, e vos me considera como
vostre maestro, il es necessari
2 Nephi 9:45 Oh mi amate que
io
vos
insenia
le
fratres,
abandona
vostre consequentias del peccato.
peccatos; succute vos de dorso le
catenas de ille qui vole ligar vos 2 Nephi 9:49 mi anima odia le
stricte; veni vos a celle Deo que peccato, e mi corde se delicia in
es le rocca de vostre salvation.
le rectitude; e io laudara le sancto
nomine de mi Deo.
2 Nephi 9:46 Prepara vostre
anima pro celle jorno gloriose 2 Nephi 9:50 Veni, fratres mie,
quando venira dispensate le quicunque ha sete, que veni al
justicia al juste, si, le jorno del aquas; e qui non ha moneta que
judicio, a fin que vos non vos veni a comprar e mangiar; si,
debe trovar con terribile pavor; a veni a comprar vino e lacte sin
fin que vos non vos debe moneta e sin precio.
rememorar perfectemente vostre
horribile culpas e esser obligate a 2 Nephi 9:51 Ergo non expender
exclamar: sanctos, sanctos es tu moneta in cosas que non ha alcun
judicios,
o
Senior
Deo valor, ni vostre fatiga in lo que
Omnipotente - ma io recognosce non pote satisfacer. Ascolta me
mi culpa; io ha transgredite tu diligentemente, e recorda le
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parolas que io vos ha dicite; e
veni al Sancto de Israel, e face un
banchetto con lo que non peri, ni
se corrumpe, e delicia vostre
anima con abundantia.

Reconcilia vos con Deo e obtene
le salvation per medio de su
gratia. Circa 559 - 545 a.C.

2 Nephi 10:1 e ora io, Jacob, vos
parlara de nove, mi amate fratres,
2 Nephi 9:52 mi amate fratres, circa celle ramo juste del qual io
recorda le parolas de vostre Deo; ha parlate.
preca continuemente de jorno, e
de nocte rende gratias a su sancte 2 Nephi 10:2 perque le promissas
nomine pro haber gaudio in que nos ha obtenite son
vostre corde.
promissas secundo le carne; ergo,
malgrado me ha essite monstrate
2 Nephi 9:53 E vos vide quanto que multe de nostre filios perira
es grande le alliantias del Senior, in le carne a causa del
e quanto es grande su incredulitate, nonobstante Deo
condescendentia verso le filios essera misericordiose verso
del homines; a motivo de su multos; e nostre filios essera
grandiositate e de su gratia e recuperate a fin que illes pote
misericordia,
ille
nos
ha venir a qui les dara le ver
promittite que nostre posteritate cognoscentia de lor Redemptor.
non essera totalmente destruite,
secundo le carne, ma que ille lo 2 Nephi 10:3 Ergo, como vos
preservara; e in le generationes diceva, es sin dubita necessari
futur ille devenira un ramo juste que Christo - perque le passate
del Casa de Israel.
nocte le angelo me diceva que
assi essera su nomine - veni inter
2 Nephi 9:54 e ora, fratres mie, io le Judeos, inter illes qui es le
volerea parlar vos ancora; ma le parte plus perverse del mundo; e
resto de mi parolas io vos los illes le crucifigera, perque assi es
dicera deman. Amen.
necessari que adveni, e non
existe necun altere nation sur le
2 Nephi Capitulo 10
superficie
del
terra
que
crucifigerea su Deo.
Le Judeos crucifigeva lor Deo illes essera dispersate usque 2 Nephi 10:4 perque, si
comenciara a creder in ille - le miraculos
potentes
esserea
America essera un terra de operate inter altere nationes, illes
libertate ubi necun rege regnara - se repentirea, e recognoscerea
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que ille es lor Deo.
2 Nephi 10:5 Ma a causa del
clericalismo e del iniquitates,
illes de Jerusalem indurara lor
collo contra ille, a fin que ille es
crucifigite.
2 Nephi 10:6 Ergo, a causa de lor
iniquitates,
destructiones,
pestilentias, penuria e effusiones
de sanguine cadera supra illes; e
illes qui non essera destruite
essera dispersate inter tote le
nationes.

ha dicite, e qui pote contradicer
le?
2 Nephi 10:10 Ma iste terra, dice
Deo, essera le terra de tu
hereditate, e le Gentiles essera
benedicite in le pais.
2 Nephi 10:11 E iste terra essera
un terra de libertate pro le
Gentiles, e non habera reges in le
pais que se levara supra le
Gentiles.

2 Nephi 10:12 E io fortificara iste
terra contra tote le altere
2 Nephi 10:7 Ma assi dice le nationes.
Senior Deo: Quando venira le
jorno quando illes credera in me, 2 Nephi 10:13 E qui combatte
que io es le Christo, alora io ha contra Sion perira, dice Deo.
facite alliantia con lor patres que
illes essera restaurate in le carne, 2 Nephi 10:14 perque qui facera
sur le terra, in le terras de lor surger un rege contra me perira,
hereditate.
perque io, le Senior, le rege del
celo, essera lor rege, e io essera
2 Nephi 10:8 E advenira que illes pro sempre un luce pro qui
venira reunite de lor longe ascolta mi parolas.
dispersion, del insulas del mar e
del quatro partes del terra; e le 2 Nephi 10:15 Ergo, per iste
nationes del Gentiles essera motivo, a fin que se pote complir
grande a mi oculos, dice Deo, mi alliantias que ha facite con le
perque les portara al terras de lor filios del homines, que io facera
hereditate.
con illes dum illes es in le carne,
io debe necessarimente destruer
2 Nephi 10:9 Si, le reges del le tenebrose operas secrete e le
Gentiles essera lor nutritores e lor homicidios e le abominationes.
reginas devenira lor nutrices;
ergo le promissas del Senior al 2 Nephi 10:16 Ergo qui combatte
Gentiles es grande, perque ille le contra Sion, Judeo o Gentil,
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sclavo o libere, masculo o
femina, perira; perque illes es le
prostituta de tote le terra; perque
ille qui non es con me es contra
me, dice nostre Deo.

peccatos, e nos non abassa le
capite, perque nos non ha essite
rejectate; nonobstante nos ha
essite portate foras del terra de
nostre hereditate; ma nos ha
essite conducite a un terra melior,
2 Nephi 10:17 perque io complira perque le Senior ha facite del mar
le promissas que ha facite al nostre sentiero e nos es supra un
filios del homines, e lo que io insula del mar.
facera con illes dum illes es in le
carne -2 Nephi 10:21 Ma grande es le
promissas del Senior a qui habita
2 Nephi 10:18 Ergo, mi amate sur le insulas del mar; ergo, si ille
fratres, assi dice nostre Deo: Io dice
insulas,
significa
affligera tu posteritate per mano necessarimente que existe altere
del Gentiles; nonobstante io insulas ultra iste, e illos tamben
intenerara le corde del Gentiles, a es habitate per nostre fratres.
fin que illes essera como un patre
pro tu posteritate; ergo le 2 Nephi 10:22 perque le Senior
Gentiles essera benedicite e Deo ha conducite foras, de
includite inter le Casa de Israel.
tempore in tempore alcunos del
Casa de Israel, secundo su
2 Nephi 10:19 Ergo io consacrara voluntate e su placer. E ora ecce
iste terra a tu posteritate e a qui le Senior se recorda de tote illes
essera
includite
inter
tu qui esseva separate, ergo ille se
posteritate, pro sempre, como recorda anque de nos.
terra de lor hereditate; perque illo
es un terra seligite, dice Deo, 2 Nephi 10:23 Corage dunque,
plus de omne altere terra; ergo io recorda que vos es libere de ager
facera in modo que tote le autonomemente - de seliger le via
homines que hic habitara me del morte perpetue o le via del
adorara, dice Deo.
vita eternal.
2 Nephi 10:20 e ora, mi amate
fratres, vidite que nostre Deo
misericordiose nos ha date un
assi grande cognoscentia circa
iste cosas, nos recorda nos de
ille, e nos abandona nostre

2 Nephi 10:24 Ergo, mi amate
fratres, reconciliate vos con le
voluntate de Deo, e non con le
voluntate del diabolo e del carne;
e recorda, post haber vos
reconciliate con Deo, que es sol
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per gratia de Deo, e per medio de parolas a mi filios pro demonstrar
ille, qui vos essera salvate.
a illes que mi parolas es ver.
Ergo, per medio del parolas de
2 Nephi 10:25 Ergo Deo vos face tres personas, dice Deo, io
resurger del morte per medio del stabilira mi parola. Nonobstante
poter del resurrection, e anque Deo manda plus testes e
del morte perpetue per medio del demonstra tote su parolas.
poter del expiation, a fin que vos
pote esser recipite in le regno 2 Nephi 11:4 mi anima se delecta
eternal de Deo, pro poter le in demonstrar a mi populo le
laudar per gratia divina. Amen.
veritate del venita de Christo;
perque esseva a tal scopo que le
2 Nephi Capitulo 11
lege de Moses esseva date; e tote
le cosas que esseva date per Deo
Jacob videva su Redemptor - le al homine, desde le principio del
lege de Moses symbolisa Christo mundo, es un symbolo de ille.
e demonstra que ille venira. Circa
559 - 545 a.C.
2 Nephi 11:5 E mi anima se
delecta tamben in le alliantias
2 Nephi 11:1 e ora Jacob diceva que le Senior ha facite con nostre
multe altere cosas a mi populo in patres; si, mi anima se delecta in
celle occasion; nonobstante sol su gratia, in su justicia, poter e
iste cosas ha essite scribite, misericordia in le grande e
perque le cosas que io ha scribite eternal plano de liberation del
me basta.
morte.
2 Nephi 11:2 e ora io, Nephi,
scribe altere parolas de Isaia,
perque mi anima se delecta in su
parolas. Perque io applicara su
parolas a mi populo, e le
transmittera a tote mi filios;
perque ille videva in veritate mi
Redemptor, mesmo como io le ha
vidite.

2 Nephi 11:6 E mi anima se
delecta in demonstrar a mi
populo que si Christo non veniva,
tote le homines deberea perir.

2 Nephi 11:7 perque si non
existeva Christo, non existerea
Deo; e si non existeva Deo, nos
non existerea, perque non
existerea necun creation. Ma il ha
2 Nephi 11:3 E anque mi fratre un Deo, e ille es Christo, e ille
Jacob le ha vidite como le ha venira in le plenitude de su ipse
vidite io; ergo io transmittera su tempore.
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2 Nephi 11:8 e ora io scribe alcun
del parolas de Isaia, a fin que
quicunque de mi populo legera
iste parolas potera altiar su corde
e gauder per tote le homines. Ora
iste es le parolas, e vos pote
applicar los a vos mesme e a tote
le homines.

Jerusalem le parola del Senior.
2 Nephi 12:4 e ille judicara inter
le nationes e reprochara multe
populos; e illes convertera lor
spadas in sarculos, e lor lanceas
in falces - nation non altiara plus
le spada contra nation, ni on
facera plus le guerra.

2 Nephi Capitulo 12

2 Nephi 12:5 Oh casa de Jacob,
veni e cammina in le luce del
Isaia videva le tempore in le Senior; si, veni, perque vos vos
ultime dies, le reunion de Israel, ha tote perdite, cata un per su
le judicio e le pace millenari - le cammino inique.
superbe e le inique essera
humiliate al Secunde Venita - 2 Nephi 12:6 ergo tu, o Senior,
confrontar con Isaia 2. Circa 559 habeva abandonate tu populo, le
- 545 a.C.
casa de Jacob, perque illo es plen
de practicas oriental, illes da
2 Nephi 12:1 Parolas que Isaia, ascolta al cartomantes como le
filio de Amos, videva circa Juda Philisteos, e illes trova placer con
e Jerusalem:
le filios del extranieros.
2 Nephi 12:2 E advenira in le
ultime dies, quando le monte del
casa del Senior essera stabilite
supra le culmine del montes, e
essera altiate al de supra del
colles; e tote le nationes affluera
a ille.

2 Nephi 12:7 lor pais es anque
plen de argento e de auro, e non
existe fin a lor thesauros; lor pais
es tamben plen de cavallos, e non
existe fin a lor carros.

2 Nephi 12:8 lor pais es tamben
plen de idolos; illes adora le
2 Nephi 12:3 E multe populos opera de lor manos, lo que lor
vadera dicente: Vamos ascender digitos ha create.
al monte del Senior, al casa del
Deo de Jacob; ille nos instruera 2 Nephi 12:9 E le meschin non se
super su vias, e nos camminara prostra, e le grande non se
supra su sentieros; perque de humilia; dunque tu non le
Sion sortira le lege, e de perdona.
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2 Nephi 12:10 Oh vos perverse,
entra in le rocca e occulta vos sub
le pulvere, perque le timor del
Senior e le gloria de su majestate
vos colpara.
2 Nephi 12:11 E advenira que le
vista arrogante del homine essera
humiliate, e le superbia del
homines essera prostrate, e sol le
Senior essera exaltate in celle
jorno.

placentes.
2 Nephi 12:17 E le arrogantia del
homine essera prostrate, e le
superbia del homines essera
abattite; e sol le Senior venira
exaltate in celle jorno.
2 Nephi 12:18 e ille abolira del
toto le idolos.
2 Nephi 12:19 e illes vadera in le
grottas del rocca, e in le cavernas
del terra, perque le timor del
Senior venira supra illes e le
gloria de su majestate les colpara,
quando ille se levara pro succuter
terribilemente le terra.

2 Nephi 12:12 perque le jorno del
Senior del armeas venira preste
supra tote le nationes, si, supra
totes; si, supra le orgoliose e le
superbe,
e
quicunque
es
arrogante essera humiliate.
2 Nephi 12:20 In celle jorno le
homine jectara al talpas e al
2 Nephi 12:13 Si, e le jorno del vespertiliones su idolos de
Senior venira sur tote le cedros argento e su idolos de auro, que
del Libano, perque illos es alte e ille habeva create pro adorar;
arrogante; e sur tote le quercos de
Basan.
2 Nephi 12:21 E ille entrara in le
fissuras del rocca, e ille vadera al
2 Nephi 12:14 E sur tote le alte culmines del montes, perque le
montes, e sur tote le colles, e sur timor del Senior venira supra
tote le nationes que es arrogante, illes e le majestate de su gloria
e supra tote le populo.
les colpara, quando ille se levara
pro succuter terribilemente le
2 Nephi 12:15 E sur omne alte terra.
turre, e sur omne muro
fortificate;
2 Nephi 12:22 Cessa vos de
confider in le homine, cuje halito
2 Nephi 12:16 E sur tote le naves es in su nares; perque in ille non
del mar, e sur tote le naves de se pote confider.
Tarsis, e sur tote le scenas
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2 Nephi Capitulo 13

ergo tu essera nostre governator,
e non lassar que iste ruina veni
Juda e Jerusalem essera castigate sub tu manos -per lor disobedientia - le Senior
appella in judicio e judica su 2 Nephi 13:7 In celle jorno ille
populo - le filias de Sion essera jurara, dicente: Io non pote esser
maledicite e tormentate per lor un governator; perque in mi casa
mundanitate - confrontar con non ha ni pan ni vestiario; vos
Isaia 3. Circa 559 - 545 a.C.
non me face governator de iste
populo.
2 Nephi 13:1 Perque le Senior
del armeas retira de Jerusalem e 2 Nephi 13:8 perque Jerusalem es
de Juda le ressource e le in ruina e Juda ha cadite, perque
supporto, omne supporto de pan lor lingua e lor actos es contra le
e omne ressource de aqua.
Senior, provocante le vista de su
gloria.
2 Nephi 13:2 le potente e le
guerrero, le judice e le propheta, 2 Nephi 13:9 le aspecto de lor
le sagio e le vetulo;
facie testimonia contra illes, e
declara que lor peccatos es como
2 Nephi 13:3 le capitano de illos de Sodoma, e illes non los
cinquanta e le notabile, le pote occultar. Guai a lor anima,
consiliero, le habile artifice e le perque illes essera recompensate
eloquente orator.
con le mal de lor actiones!
2 Nephi 13:4 E io les dara 2 Nephi 13:10 dice al juste que
infantes como princes, e pueros toto vadera ben pro illes; perque
les governara.
illes mangiara le fructo de lor
actos.
2 Nephi 13:5 E le populo essera
opprimite, le unes con le alteres, 2 Nephi 13:11 Sed guai al
e cata un per su proxime; le perverse, perque illes perira;
infante
se
comportara perque le recompensa de lor
superbemente contra le vetulo e manos essera supra illes!
le vil contra le honorabile.
2 Nephi 13:12 le infantes essera
2 Nephi 13:6 Quando un homine le oppressores de mi populo, e
prendera su fratre de casa de su feminas les governara. Oh mi
patre, e le dicera: Tu ha un veste, populo, illes qui te guida te face
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errar e destrue le via de tu 2 Nephi 13:19 le collares, le
sentieros.
bracialettos e le velos;
2 Nephi 13:13 le Senior se altia 2 Nephi 13:20 le coperi-capite, le
pro appellar vos in judicio e ille ornamentos del gambas, le
es in pede pro judicar le populo. turbanes, le cassettas de perfumo,
le pendentes;
2 Nephi 13:14 le Senior entrara
in judicio con le vetulos de su 2 Nephi 13:21 le anellos e le
populo e con su princes; perque adornamentos per le naso;
vos ha devorate le vinia e le
restos del povre in vostre casas.
2 Nephi 13:22 le vestes luxuose,
le mantellos, le chales, le tenalias
2 Nephi 13:15 que ha vos in de buclas;
mente? vos face in fragmentos mi
populo e tritura le facie del 2 Nephi 13:23 le speculos, le
povres, dice le Senior Deo del subvestimentos fin, le cappucios
armeas.
e le velos.
2 Nephi 13:16 E in ultra dice le
Senior: perque le filias de Sion es
superbe, e cammina con le collo
directe e oculos provocante, e
illas vade camminante a parve
passos, facente tintinnar lor pedes
--

2 Nephi 13:24 E advenira que in
vice de perfumo, vos habera
putor; e in vice de cinctura, un
corda; e in vice de belle
pectinatura, calvicia; e in vice de
fasces, un cinctura de sacco;
ustiones in vice de beltate.

2 Nephi 13:17 ergo le Senior
colpara de scabie le summitate
del capite del filias de Sion, le
Senior mittera a nude lor partes
intime.

2 Nephi 13:25 tu homines cadera
per le spada e tu potentes in
guerra.

2 Nephi 13:26 E su portas se
lamentara e lugera; e illa essera
2 Nephi 13:18 In celle jorno le desolate e sedera per terra.
Senior levara le elegantia de lor
ornamentos tintinnante, e le retes 2 Nephi Capitulo 14
supra le capillos, e le diademas
rotunde a forma de media luna;
Sion e su filias essera redimite e
purificate in le die del Millennio
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- confrontar con Isaia 4. Circa 2 Nephi 14:6 E habera un
559 - 545 a.C.
tabernaculo pro facer umbra de
jorno, e como loco de refugio e
2 Nephi 14:1 E in celle jorno protection del tempesta e del
septe feminas captara un homine, pluvia.
dicente: Nos mangiara de nostre
pan e nos portara vestes nostre; 2 Nephi Capitulo 15
solmente lassa que nos appella
con tu nomine, pro levar nostre Le vinia del Senior (Israel)
vergonia.
devenira desolate e su populo
essera dispersate - penas cadera
2 Nephi 14:2 In celle jorno le supra illo in su stato de apostasia
ramo del Senior essera belle e e de dispersion - le Senior altiara
gloriose; le fructo del terra un insignia e reunira Israel excellente e placente pro le confrontar con Isaia 5. Circa 559
restantes de Israel.
- 545 a.C.
2 Nephi 14:3 E advenira que illes
qui essera lassate a Sion e qui
remanera a Jerusalem essera
appellate sanctos, quicunque
essera inscribite inter le viventes
a Jerusalem -2 Nephi 14:4 Quando le Senior
habera lavate le immundicia del
filias de Sion e habera purgate le
sanguine de Jerusalem, per medio
del spirito de judicio e del spirito
de foco.
2 Nephi 14:5 E le Senior creara
supra omne habitation del Monte
Sion e supra su assembleas un
nube e fumo de jorno e le fulgor
de un foco flammante de nocte;
perque supra totos le gloria de
Sion essera un defensa.

2 Nephi 15:1 E alora io cantara a
mi ben amate un canto de mi
placer, circa su vinia. Mi ben
amate ha un vinia supra un colle
multo fertile.
2 Nephi 15:2 E ille lo cingeva, e
levava via le petras, e plantava le
vites melior, e ille construeva un
turre in medio, e ille faceva
tamben un pressa; e ille
expectava que le vinia produceva
bon uva, ma in vice illo
produceva uva silvatic.
2 Nephi 15:3 e ora, oh habitantes
de Jerusalem e homines de Juda,
judica, io vos preca, inter me e
mi vinia.
2 Nephi 15:4 que se haberea
potite facer de plus pro mi vinia
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que io non ha facite? perque, efa.
dum io expectava que illo
produceva
uva
bon,
illo 2 Nephi 15:11 Guai a illes qui se
produceva uva silvatic.
altia presto al matino pro vader in
cerca de bibitas forte, e que
2 Nephi 15:5 e ora, io vos dicera continua usque al nocte, e le vino
lo que io facera a mi vinia – io les inflamma!
levara via le sepe, e illo essera
devorate; io abattera le muro e 2 Nephi 15:12 E le harpa, le
illo essera calcate;
cithera, le tamburino, le flauta e
le vino es in lor festas; ma illes
2 Nephi 15:6 E lo lassara non se cura del labor del Senior,
desolate; illo non essera plus ni illes considera le opera de su
putate ni sarculate; ma ibi manos.
crescera rubos e spinas; io
commandara anque al nubes de 2 Nephi 15:13 ergo mi populo
non pluver.
vade in captivitate, perque illo
non ha cognoscentia; e lor
2 Nephi 15:7 perque le vinia del honorabiles mori de fame, e le
Senior del armeas es le Casa de multitude es comburite de sete.
Israel, e le homines de Juda su
plantas amate; e ille expectava 2 Nephi 15:14 ergo le inferno se
judicio, e ecce oppression; ha allargate e ha aperite le bucca
justicia, ma ecce un crito.
dismensuratemente; e lor gloria,
lor multitude e lor fasto, e qui se
2 Nephi 15:8 Guai a illes qui allegra ibi descendera.
adde casa a casa, usque il non ha
plus spatio, illes essera lassate sol 2 Nephi 15:15 E le homine vil
in medio al terra!
essera abassate, le potente essera
humiliate e le oculos del
2 Nephi 15:9 a mi aures diceva le arrogante essera humiliate.
Senior del armeas, in veritate
multe casas essera desolate, e 2 Nephi 15:16 Ma le Senior del
grande e belle citates sin armeas venira exaltate in judicio,
habitantes.
e Deo que es sancte essera
sanctificate in rectitude.
2 Nephi 15:10 Si, dece acre de
vinia producera un sol bato, e un 2 Nephi 15:17 Alora le agnos
omer de semine producera un pasturara secundo lor maniera, e
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le extranieros devorara le locos rejectate le lege del Senior del
desolate del opulentes.
armeas, e minuspreciate le parola
del Sancto de Israel.
2 Nephi 15:18 Guai a qui tira le
iniquitate con cordas de vanitate, 2 Nephi 15:25 le ira del Senior se
e le peccatos como con funes de ha dunque inflammate contra su
carros.
populo, e ille ha altiate su mano
contra illes, e les ha castigate; e
2 Nephi 15:19 que dice: face le colles tremeva e su cadaveres
presto oh Senior, hasta tu opera, esseva in fragmentos in medio al
assi que nos lo pote vider; ubique stratas. Nonobstante su ira non se
es le consilio del Sancto de calmava, ma su mano es ancora
Israel, a fin que nos lo pote altiate.
cognoscer.
2 Nephi 15:26 e ille altiara un
2 Nephi 15:20 Guai a qui appella insignia al nationes , e sibilara a
le mal ben e le ben mal, que mitte illes desde le extremitate del
le luce al loco del tenebras, e le terra; e illes venira hastive sin
tenebras al loco del luce, que hesitar; necun inter illes essera
mitte le amar al loco del dulce e fatigate ni cadera.
le dulce al loco del amar!
2 Nephi 15:27 necun habera
2 Nephi 15:21 Guai a qui es somno ni le cinctura de lor
sagio a su proprie oculos e lumbos essera relentate, ni se
prudente a lor vista!
rumpera le cordones de lor
calceaturas.
2 Nephi 15:22 Guai a qui es
vigorose pro biber vino e valente 2 Nephi 15:28 E lor sagittas
pro miscer bibitas forte;
essera acuminate, e tote lor arcos
tendite e le socculos de lor
2 Nephi 15:23 que justifica le cavallos semblara de petra, e lor
iniques, recipente donos e nega le rotas como un turbina, lor rugito
justicia al homine recto!
como un leon.
2 Nephi 15:24 ergo, como le foco
devora le stupula e le flamma
consume le palea, lor radices se
corrumpera e lor flor cadera
como le pulvere; perque illes ha

2 Nephi 15:29 illos rugira como
parve leones; si, illos rugira e
prendera le preda, e lo portara al
secur, e necun lo liberara.
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2 Nephi 15:30 E in celle jorno
illos rugira como le rugito del
mar; e reguardante le pais, ecce
tenebras e dolor, e le luce essera
obscurate in le celo.
2 Nephi Capitulo 16
Isaia videva le Senior - le
peccatos de Isaia es perdonate ille es vocate a prophetisar - ille
prophetisa que le Judeos refusa le
inseniamentos de Christo - Uno
residuo retornara - confrontar con
Isaia 6. Circa 559 - 545 a.C.

Guai a me! Io es perdite; perque
io es un homine de labios impur;
e io habita in medio a un populo
de labios impur; perque mi
oculos ha vidite le Rege, le
Senior del armeas.
2 Nephi 16:6 Alora un del
seraphines volava usque a me,
con un carbon accendite in mano,
que habeva prendite del altar con
le tenalias.

2 Nephi 16:7 E lo poneva in mi
bucca e diceva: iste carbon ha
toccate tu labios; e tu iniquitates
2 Nephi 16:1 Quando moriva es lavate e tu peccatos purificate.
rege Uzia, io videva le Senior
sedite sur un throno, alte e 2 Nephi 16:8 e io audiva tamben
elevate, e su splendor replenava le voce del Senior que diceva:
le templo.
qui mandara io, e qui vadera per
nos? Alora io diceva: Ecce,
2 Nephi 16:2 supra de ille esseva manda me.
le seraphines; cata un habeva sex
alas; con duo illos se coperiva le 2 Nephi 16:9 e ille diceva: Vade
facie, con duo illos se coperiva le e dice a iste populo: audi vos, in
pedes e con duo illos volava.
veritate,
ma
vos
non
comprendera; e vide, in veritate,
2 Nephi 16:3 E un critava a un ma vos non intendera.
altere, e diceva: sancte, sancte,
sancte es le Senior del armeas; le 2 Nephi 16:10 Indura tu le corde
terra integra es plena de su gloria. de iste populo, e face surde su
aures, e claude su oculos - a fin
2 Nephi 16:4 E le jambes del que illes non vide con su oculos,
porta tremeva per le voce de ille e audi con su aures, e comprende
que critava, e le casa esseva plen con su corde, e se converte pro
de fumo.
esser sanate.
2 Nephi 16:5 Alora io diceva: 2 Nephi 16:11 Alora io diceva:
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Senior, usque a quando? e ille
diceva: Usque quando le citates
venira devastate, sin habitantes, e
le casas sin necuno, e usque le
pais
essera
completemente
desolate;

ha alliate con Ephraim. E su
corde esseva succutite e anque lo
de su populo, como le arbores del
bosco esseva succutite per le
vento.

2 Nephi 17:3 diceva alora le
2 Nephi 16:12 E usque le Senior Senior a Isaia: sorti ora incontro
habera conducite le homines, a Acaz, tu e tu filio Sear-Jasub, al
perque habera un grande extremitate del aqueducto del
desolation in le pais.
piscina superior, sur le strata del
campo del fullator.
2 Nephi 16:13 Ma habera un
decima parte de illes que 2 Nephi 17:4 E dice le: Face
retornara e illes essera devorate; attention e sta tranquille; non
como le tilia o le querco, que timer, e que non se abbate tu
quando perde le follias ancora corde per iste duo restos de
conserva su substantia; assi le torcha fumante, per le ira feroce
semine
sancte
essera
tu de Rezin e del Syria, e del filio
substantia.
de Remalia.
2 Nephi Capitulo 17

2 Nephi 17:5 perque le Syria,
Ephraim, e le filio de Remalia, ha
Ephraim e Syria face guerra a conspirate contra te, dicente:
Juda - Christo nascera de un
virgine - confrontar con Isaia 7. 2 Nephi 17:6 vamos contra Juda
Circa 559 - 545 a.C.
pro opprimer les, e facer un
brecha pro nos, e pro mitter un
2 Nephi 17:1 E adveniva in le rege in medio a ille, si, le filio de
jornos de Acaz, filio de Jotham, Tabeal.
filio de Uzia, rege de Juda, que
Rezin, rege de Syria, e Pecas, 2 Nephi 17:7 assi dice le Senior
filio de Remalia, rege de Israel, Deo: iste cosa non consistera ni
ascendeva a Jerusalem pro facer advenira.
lo guerra, ma ille non poteva
expugnar lo.
2 Nephi 17:8 perque Damasco es
le capite del Syria e Rezin le
2 Nephi 17:2 E esseva avisate le capite de Damasco; e inter
casa de David dicente: le Syria se sexanta-cinque annos Ephraim
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essera destruite, assi que non abhorre essera abandonate per
essera plus un populo.
ambe su reges.
2 Nephi 17:9 E le capite de
Ephraim es Samaria, e le capite
de Samaria es le filio de Remalia.
E si vos non habera fide,
certemente vos non subsistera.

2 Nephi 17:17 le Senior facera
venir supra te e supra tu populo e
supra le casa de tu patre per
mano del rege de Assyria, jornos
que non se videva desde quando
Ephraim se ha separate de Juda.

2 Nephi 17:10 E postea, le Senior
parlava novemente a Acaz, 2 Nephi 17:18 E advenira in celle
dicente:
jorno que le Senior sibilara al
musca que es in le extremitate
2 Nephi 17:11 Demanda un signo del Egypto e al ape que es in le
al Senior tu Deo; demanda lo in pais de Assyria.
le profunditates, o in locos
excelse.
2 Nephi 17:19 e illos venira e se
posara totes in le valles desolate
2 Nephi 17:12 Ma Acaz e in le fissuras del roccas, e supra
respondeva: Io non demandara, e tote le spinas e supra tote le
non tentara le Senior.
arbustos.
2 Nephi 17:13 e ille diceva; oh
casa de David; es poc cosa pro
vos enoiar le homines, que vos
vole tamben enoiar Deo?

2 Nephi 17:20 in le mesme jorno
le Senior radera con un rasorio
locate, per medio de ille qui es de
ibi del fluvio, e per medio del
rege de Assyria, le capite e le
2 Nephi 17:14 le Senior mesme pilos del pedes; e taliara anque le
vos dara dunque un signo - un barba.
virgine concipera, e parturira un
filio e le nominara Emmanuel.
2 Nephi 17:21 E advenira in celle
jorno que un homine nutrira un
2 Nephi 17:15 mangiara butyro e juvene vacca e duo oves.
melle, pro poter saper refusar le
mal e seliger le ben.
2 Nephi 17:22 E advenira que per
le abundantia del lacte que illos
2 Nephi 17:16 perque ante que le producera, ille se nutrira de
infante sape refusar le mal e butyro; perque quicunque habera
seliger le ben, le pais que tu restate in le pais mangiara butyro
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e melle.

2 Nephi 18:3 E io vadeva al
prophetessa; e illa concipeva e
2 Nephi 17:23 E advenira in celle parturiva un filio. Alora le Senior
jorno que omne loco ubi esseva me diceva: Nomina le Maer-salamille vites del valor de mille has-baz.
monetas de argento, crescera sol
rubos e spinas.
2 Nephi 18:4 perque ante que le
infante apprendera a dicer patre e
2 Nephi 17:24 le homines ibi matre, le ricchessas de Damasco
entrara con sagittas e con arcos, e e le spolias de Samaria essera
toto le pais essera coperite de portate ante al rege de Assyria.
rubos e spinas.
2 Nephi 18:5 le Senior me
2 Nephi 17:25 E in tote le colles parlava de nove, dicente:
que essera sarculate, non crescera
rubos ni spinas; ma servira pro 2 Nephi 18:6 vidite que iste
pasturar le boves e omne bestial populo refusa le aquas de Siloe
parve.
que flue dulcemente, e se allegra
con Rezin e con le filio de
2 Nephi Capitulo 18
Remalia;
Christo essera como un petra de
obstaculo e un saxo de scandalo Cercate le Senior, non le magos
que susurra - Torna vos al lege e
al testimonio pro haber un guida
- confrontar con Isaia 8. Circa
559 - 545 a.C.

2 Nephi 18:7 Dunque, le Senior
facera ascender supra illes le
aquas del fluvio, forte e
abundante, si, le rege de Assyria
e tote su gloria; e inundara tote su
canales e ultrapassara tote su
ripas.

2 Nephi 18:1 In ultra le parola
del Senior me diceva: Prende un
grande rolo e scribe con un
pluma re Maer-sala-has-baz.

2 Nephi 18:8 e illo transversara
Juda; inundara, passara ultra e
arrivara usque al collo, e le
extension de su alas coperira tote
le amplitude del pais, oh
2 Nephi 18:2 E io prendeva con Emmanuel.
me fidel testes, Uria le sacerdote
e Zacaria filio de Jeberachia, pro 2 Nephi 18:9 Alia vos, oh
testimoniar.
populos, e vos essera fracassate;
e tende vostre aures tote vos de
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paises ; cinge vos e vos essera mi discipulos.
fragmentate; cinge vos, e vos
essera facite in fragmentos.
2 Nephi 18:17 E io expectara le
Senior que occulta su facie al
2 Nephi 18:10 Consultate vos casa de Jacob, e in ille io
insimul, ma isto non habera confidera.
necun valor; parla vos le parola,
ma illo non subsistera, perque 2 Nephi 18:18 io e le filios que le
Deo es con nos.
Senior me ha date nos es como
signos e prodigios in Israel, de
2 Nephi 18:11 perque le Senior parte del Senior del armeas, que
assi me parlava, con mano forte habita sur Monte Sion.
me instrueva de non camminar
sur le via de iste populo, dicente: 2 Nephi 18:19 E quando vos
dicera: Consulta illes qui evoca
2 Nephi 18:12 Non appellar spiritos familiar, e le magos que
confederation toto lo que iste susurra e murmura - un populo
populo appella confederation; e non deberea forsan consultar su
non timer lo que illes time, e non Deo a fin que le vive pote saper
haber pavor.
de su mortos?
2 Nephi 18:13 Sanctifica le 2 Nephi 18:20 le lege e le
Senior del armeas, perque es ille testimonio; e si illes non parla
vostre pavor e vostre timor.
secundo tal parola, alora non
existe luce in illes.
2 Nephi 18:14 e ille essera como
un sanctuario; ma essera anque 2 Nephi 18:21 E lo transversara
como un rocca de obstaculo e un durmente probate e famelic; e
petra de scandalo pro ambe le advenira que quando illes essera
casas de Israel, como un corda e affamate illes se irritara e
un trappa pro le habitantes de maledicera lor rege e lor Deo,
Jerusalem.
reguardante verso le alto.
2 Nephi 18:15 E multe de illes 2 Nephi 18:22 E illes reguardara
impingera e cadera e essera le terra, e ecce affliction, e
frangite, trappate e prendite.
tenebras, e umbras de angustia; e
illes essera portate in tenebras.
2 Nephi 18:16 Tu sigilla le
testimonio, confirma le lege inter 2 Nephi Capitulo 19
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Isaia parla in senso messianic - le
populo in le tenebras sta pro
vider un grande luce - Un infante
nos ha nascite - ille essera le
Prince del Pace e regnara sur
throno de David - confrontar con
Isaia 9. Circa 559 - 545 a.C.
2 Nephi 19:1 Nonobstante le
umbra non essera como il esseva
durante su oppression, quando
ille affligeva legiermente le pais
de Zebulon e le pais de Neftali, e
post
ille
affligeva
plus
gravemente longe le via del Mar
Rubie ultra le Jordan, in le
Galilea del nationes.

battalia de guerreros se face con
grande ruito e tumulto, e
vestimentos revolvite in le
sanguine; ma iste essera de
flammas e ustiones de foco.
2 Nephi 19:6 perque un infante
nos ha nascite, un filio nos ha
essite donate; e le governamento
essera supra su spatulas; e ille se
appellara Admirabile, Consiliero,
Deo Potente, Patre Eternal,
Prince del Pace.

2 Nephi 19:7 sin fin essera le
crescita de su dominio e pace sur
throno de David e supra su regno,
pro mitter ordine e pro stabilir le
con judicio e con justicia desde
2 Nephi 19:2 le populo qui ora e pro sempre. Le zelo del
camminava in le tenebras ha Senior del armeas lo facera.
vidite un grande luce; sur illes
qui habitava le pais del umbra del 2 Nephi 19:8 le Senior ha inviate
morte brillava le luce.
su parola a Jacob, e illo
descendeva supra Israel.
2 Nephi 19:3 Tu habeva
multiplicate
le
nation
e 2 Nephi 19:9 E tote le populo lo
augmentate le gaudio - illes sapera, anque Ephraim e le
gaudeva ante te como quando on habitantes de Samaria, qui dice
face le recolta, e como le con superbia e con harditessa de
homines gaude quando se divide corde:
le butino.
2 Nephi 19:10 le briccas ha
2 Nephi 19:4 perque tu ha cadite, ma nos construera con
rumpite le jugo de su fardello, le petras taliate; le arbores de fico
barra de su spatulas, le baston de silvatic esseva abattite, ma nos
su oppressor.
los substituera con cedros.
2 Nephi 19:5 perque omne 2 Nephi 19:11 ergo le Senior
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altiara le adversarios de Rezin perversitate arde como foco;
contra ille, e reunira su inimicos. devorara le rubos e le spinos, e se
accendera in medio al foresta, e
2 Nephi 19:12 in fronte le Syrios ascendera como se altia le fumo.
e le Philisteos de retro; e illes
devorara Israel con le bucca 2 Nephi 19:19 Per medio del ira
aperite. Nonobstante tote su ira del Senior del armeas le terra
non se ha placate, ma su mano es essera obscurate, e le populo
ancora extendite.
essera como le esca del foco;
necun sparniara lor ipse fratre.
2 Nephi 19:13 perque le populo
non torna verso de qui le colpa, 2 Nephi 19:20 E ille rapinara a
ni cerca le Senior del armeas.
dextra e ancora habera fame; e
mangiara a sinistra e non se
2 Nephi 19:14 ergo le Senior satiara; cata un devorara le carne
resecara de Israel le capite e le de su ipse bracio -cauda, le ramo e le trunco in un
sol die.
2 Nephi
19:21 Manasse,
Ephraim; e Ephraim, Manasse;
2 Nephi 19:15 le vetulo es le insimul illes essera contra Juda.
capite; e le propheta que insenia Nonobstante toto, su ira non se
falsitates es le cauda.
ha placate, ma su mano es ancora
extendite.
2 Nephi 19:16 perque le
conductores de iste populo lo
induce a errar; e illes qui se lassa 2 Nephi Capitulo 20
guidar essera destruite.
le destruction de Assyria como
2 Nephi 19:17 ergo le Senior non symbolo del destruction del
gaudera con lor juvenes, ni iniques al Secunde Venita habera misericordia de lor pocos essera lassate post que le
orphanos e viduas; perque cata Senior habera retornate - le resto
un de illes es un hypocrita e de Jacob retornara in celle jorno malfactor, e omne bucca confrontar con Isaia 10. Circa
pronuncia follia. Nonobstante 559 - 545 a.C.
toto, su ira non se ha placate, ma
su mano es ancora extendite.
2 Nephi 20:1 Guai a qui emana
decretos injuste, e que scribe le
2 Nephi 19:18 perque le vexationes
que
illes
ha
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prescribite;

2 Nephi 20:8 perque ille dice:
nos son forsan reges tote mi
2 Nephi 20:2 Pro dimitter le princes?
justicia ab le indigentes, e privar
del derecto le povres de mi 2 Nephi 20:9 Non es Calno como
populo, pro facer del viduas lor Carquemis? Non es Hamat como
preda e pro poter robar le Arpad? E non es Samaria como
orphanos!
Damasco?
2 Nephi 20:3 E que facera vos in
le jorno del castigation e del
desolation que venira de ? A qui
vadera vos pro demandar adjuta?
E ubi lassara vostre gloria?

2 Nephi 20:10 assi como mi
mano ha fundate le regnos del
idolos, cuje imagines sculpite
ultrapassava los de Jerusalem e
de Samaria,

2 Nephi 20:4 Sin me illes se
abattera inter le prisioneros, e
illes cadera inter le mortos.
Nonobstante toto, su ira non se
ha placate, ma su mano es ancora
extendite.

2 Nephi 20:11 Non potera io,
como ha facite a Samaria e a su
idolos, facer assi a Jerusalem e a
su idolos?

2 Nephi 20:12 Ergo advenira que
quando le Senior habera complite
2 Nephi 20:5 Oh Assyrio, barra su integra opera sur Monte Sion e
de mi cholera, mi indignation es sur Jerusalem, io punira le fructo
un baston in su mano.
del corde defiante del rege de
Assyria, e le gloria de su vista
2 Nephi 20:6 io le mandara arrogante.
contra un nation hypocrite e le
incargara de facer butino contra 2 Nephi 20:13 perque ille dice:
le populo de mi ira, e de sacchear Mediante le fortia de mi mano e
le e de calcar le como le fango per medio de mi sagessa io ha
del strata.
facite isto; perque io es prudente,
e ha dislocate le confines del
2 Nephi 20:7 Ma ille non ha tal populo, e io ha robate lor
intention, ni assi pensa in su thesauros, e ha abattite le
corde; ma ille ha in corde de habitantes como un valente.
destruer e exterminar non poc
nationes.
2 Nephi 20:14 E mi mano ha
trovate le ricchessas del populos

129

como in un nido; e como uno
recollige le ovos abandonate, io
ha recolligite tote le terra; e
necun moveva le alas, aperiva le
becco, o pipava.

illes del casa de Jacob qui habera
fugite non se appoiara de nove
sur qui les habeva colpate, ma
illes se appoiara al Senior, le
Sancto de Israel, in veritate.

2 Nephi 20:15 si vantara le ascia
contra qui lo usa pro taliar? si
glorificara le serra contra qui lo
utilisa? Como si le barra se agita
contra qui lo subleva, o como si
le baston se altia como se ille non
esseva de ligno!

2 Nephi 20:21 le resto retornara,
si, anque le residuo de Jacob, al
Deo potente.

2 Nephi 20:22 perque malgrado
tu populo, Israel, es como le
arena del mar, totevia un residuo
de illo retornara; le consumption
2 Nephi 20:16 ergo le Senior, le decretate disbordara de rectitude.
Senior del armeas, mandara inter
su grasses le magressa; e sub su 2 Nephi 20:23 perque le Senior
gloria ille accendera un flamma, Deo del armeas facera un
como un flamma de foco.
consumption, assi decisive sur le
entier pais.
2 Nephi 20:17 E le luce de Israel
essera como un foco, e su sancto 2 Nephi 20:24 ergo assi dice le
como flamma, e ardera e Senior Deo del armeas: Oh
devorara su rubos e su spinos in populo mie que habita in Sion,
un sol die.
non haber pavor del Assyrio; ille
te battera con un barra e altiara su
2 Nephi 20:18 E illo consumera baston contra te, a la maniera del
le gloria de su foresta e de su Egypto.
fertile campo, anima e corpore, e
illes essera como quando 2 Nephi 20:25 ancora un
evanesce le porta-insignia.
brevissime tempore, e mi
indignation cessara, e mi ira se
2 Nephi 20:19 E le resto del placara con lor destruction.
arbores de su foresta essera assi
poc, que un infante los potera 2 Nephi 20:26 E le Senior del
contar.
armeas les incitara a un flagello,
similar al massacro de Madian
2 Nephi 20:20 E advenira in celle apud le rocca de Horeb; e como
jorno que le residuo de Israel e su barra esseva supra le mar, assi
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ille lo altiara, como ille faceva in spada le densitate del foresta, e
Egypto.
Libano cadera per mano de un
potente.
2 Nephi 20:27 E advenira in celle
jorno que su fardo te essera 2 Nephi Capitulo 21
levate del spatulas, e su jugo del
collo, e le jugo essera destruite a Le trunco de Jesse (Christo)
motivo del unction.
judicara in rectitude - le
cognoscentia de Deo recoperira
2 Nephi 20:28 ille ha venite a le terra durante le Millennio - le
Aiath, ille ha passate per Migron; Senior altiara un insignia e
ille ha lanceate su carros a reunira Israel - confrontar con
Micmas.
Isaia 11. Circa 559 - 545 a.C.
2 Nephi 20:29 ille ha superate le 2 Nephi 21:1 del trunco de Jesse
passage; se ha campate in Gheba; surgera un germine e un ramo
Ramath ha pavor; Geba de Saul crescera de su radices.
ha fugite.
2 Nephi 21:2 E le spirito del
2 Nephi 20:30 altia le voce, o Senior reposara supra ille, spirito
filia de Gallim; face lo audir a de sagessa e de intendimento,
Laish, oh tu povre Anathoth.
spirito de consilio e de potentia,
spirito de cognoscentia e de timor
2 Nephi 20:31 Madmena se del Senior.
retirava; le habitantes de Gebim
se reuni pro fugir.
2 Nephi 21:3 E le rendera de
rapido intendimento in le timor
2 Nephi 20:32 Ma in celle jorno del Senior; e ille non judicara
ille ressera a Nob; agitara le secundo lo que ille vide, ni
mano contra le monte del filia de reprochara secundo lo que ille
Sion, le colle de Jerusalem.
audi.
2 Nephi 20:33 le Senior, le
Senior del armeas secara le
ramos con terror; e los de grande
altessa essera taliate; e le superbe
essera humiliate.
2 Nephi 20:34 E ille taliara con le

2 Nephi 21:4 Ma ille judicara le
povre con justicia e reprochara
con equitate le benignes del terra;
e ille colpara le terra con le barra
de su bucca, e con le sufflo de su
labios ille occidera le perverses.
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2 Nephi 21:5 E le justicia essera Elam, Sinear, Hamat e in le
le cinctura de su lumbos, e le insulas del mar.
fidelitate le cinctura de su renes.
2 Nephi 21:12 E ille altiara un
2 Nephi 21:6 E le lupo habitara insignia pro le nationes, e ille
con le agno, e le leopardo jacera reunira le exiliatos de Israel, e
con le capretto; e le vitello, le reunira le dispersate de Juda del
leonetto e le bestial ingrassiate quatro angulos del terra.
vivera insimul; e un infante los
conducera.
2 Nephi 21:13 anque le zelosia
de Ephraim disparera, e le
2 Nephi 21:7 le vacca e le urso adversarios de Juda essera
pasturara insimul; lor parves resecate; Ephraim non invidiara
jacera juncte; e le leon mangiara Juda, e Juda non opprimera
palea como le bove.
Ephraim.
2 Nephi 21:8 E le puero jocara
sur cavo del vipera, e le ablactate
mittera su mano in le cavitate del
basilisco.

2 Nephi 21:14 Ma illes volara sur
le spatulas del Philisteos verso
occidente, illes saccheara le filios
de oriente e mittera le manos sur
Edom e Moab; e le filios de
2 Nephi 21:9 Non habera damno Ammon les obedira.
ni ruina sur tote mi sancte monte,
perque le terra essera plen del 2 Nephi 21:15 E le Senior
cognoscentia del Senior, como le destruera completemente le
aquas recoperi le mar.
lingua de mar de Egypto; e con
su vento potente ille succutera le
2 Nephi 21:10 E in celle jorno un fluvio e los dividera in septe
radice de Jesse, essera altiate bracios, e facera possibile
como insignia del populo; e a illo transversar los a pede sic.
reguardara le Gentiles; e su
reposo essera gloriose.
2 Nephi 21:16 E habera un strata
principal pro le residuos de su
2 Nephi 21:11 E advenira in celle populo restate in Assyria, como
jorno que le Senior extendera de adveniva a Israel quando exiva
nove su mano, per le secunde del terra de Egypto.
vice, pro recuperar le residuo de
su populo qui habera restate in
Assyria, Egypto, Patros, Cush, 2 Nephi Capitulo 22
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Durante le Millennio tote le
homines laudara le Senior - le
Senior habitara inter illes confrontar con Isaia 12. Circa
559 - 545 a.C.

2 Nephi Capitulo 23

2 Nephi 22:6 altia le voce e crita,
tu habitante de Sion; perque
grande es le Sancto de Israel in
medio a te.

2 Nephi 23:5 illes veni de un pais
distante, del extremitate del celo,
si, le Senior e le armas de su
indignation, pro destruer tote le

Le destruction de Babylonia es
un symbolo del destruction al
Secunde Venita - Essera un jorno
de ira e de vengiantia - Babylonia
2 Nephi 22:1 E in celle jorno tu (le mundo) cadera pro sempre dicera: Oh Senior, io te laudara; confrontar con Isaia 13. Circa
malgrado tu esseva incholerisate 559 - 545 a.C.
con me, tu ira se ha placate, e tu
me ha confortate.
2 Nephi 23:1 le condemnation de
Babylonia que videva Isaia, filio
2 Nephi 22:2 Deo es mi de Amos.
salvation; io habera fiducia e non
habera pavor; perque le Senior 2 Nephi 23:2 altia un vexillo
Jehovah es mi fortia e mi cantico; supra le alte monte, e eleva le
ille ha devenite tamben mi voce verso illes, agita le mano, a
salvation.
fin que illes pote entrar per le
portas del nobiles.
2 Nephi 22:3 con gaudio vos
obtenera le aqua del fontes de 2 Nephi 23:3 Io ha commandate
salvation.
a mi sanctificates, io ha vocate
tamben mi potentes, perque mi
2 Nephi 22:4 E in celle jorno vos ira non es supra illes qui gaudeva
dicera: lauda le Senior, invoca su de mi majestate.
nomine, proclama su operas inter
iste populo, e annuncia que su 2 Nephi 23:4 le rumor del
nomine es excelse.
multitude supra le montes como
de un grande populo, un
2 Nephi 22:5 Canta al Senior; tumultuose ruito del regnos del
perque ille ha facite cosas nationes reunite insimul; le
excellente; isto es cognoscite in Senior del armeas passa in revista
tote le terra.
le armeas pro le battalia.
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terra.
2 Nephi 23:6 Crita vos, perque le
jorno del Senior es al porta e
arrivara como le massacro del
Omnipotente.

2 Nephi 23:13 ergo io succutera
le celos e removera le terra de su
loco, a causa del ira del Senior
del armeas in le jorno de su fer
cholera.

2 Nephi 23:7 ergo tote le manos 2 Nephi 23:14 E essera como un
devenira exhauste, se consumera capreolo que fugi e como un ove
le corde de omne homine.
que necuno recollige; e cata un
retornara a su populo, e cata un
2 Nephi 23:8 E habera pavor; fugira a su pais.
spasmo e dolor les assaltara; illes
essera stupefacite un verso le 2 Nephi 23:15 quicunque es
altere; lor visages essera como superbe essera transfigite, si, e
flammas.
quicunque se unira al iniques
cadera per le spada.
2 Nephi 23:9 arrivara le jorno del
Senior, cruel de ira e de fer 2 Nephi 23:16 anque lor filios
cholera, pro lassar le terra essera facite in pecias ante lor
desolate; e ille exterminara le oculos, lor casas essera saccheate
peccatores.
e lor feminas violentate.
2 Nephi 23:10 perque le stellas
del celo e su constellationes non
dara lor luce; le sol essera
obscurate in su curso, e le luna
non facera resplender su luce.
2 Nephi 23:11 E io punira le
mundo per su mal, e le iniques
per lor iniquitate; io facera cessar
le arrogantia del superbe e io
abattera le superbia del tyrannos.
2 Nephi 23:12 Io rendera le
homine plus preciose del auro
fin; si, plus de un lingoto de auro
de Ofir.
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2 Nephi 23:17 io incitara contra
illes le Medos, que non cercara ni
argento ni auro ni se delectara in
iste cosas.
2 Nephi 23:18 lor arcos facera in
fragmentos le juvenes; e illes non
habera pietate del fructo del
gremio; lor oculos non sparniara
le infantes.
2 Nephi 23:19 E Babylonia, le
gloria del regnos, le beltate del
fulgor del Caldeos, essera como
quando Deo destrueva Sodoma e
Gomorrha.

2 Nephi 23:20 Illo non essera
jammais plus habitate, ni ibi se
edificara plus de generation in
generation; ni le Arabe ibi
installara le tenta; ni le pastores
facera ibi lor oviarios.
2 Nephi 23:21 Ma ibi reposara le
bestias selvage del deserto; e lor
casas se replenara de lugubre
creaturas; e ibi habitara le ulucos
e dansara le satyros.
2 Nephi 23:22 E le bestias
selvage del insulas critara in le
casas desolate, assi como le
dragon in su palatios deliciose; e
su tempore es proximo a venir, e
su jornos non essera prolongate,
perque io le destruera preste; si,
perque io essera misericordiose
verso mi populo, ma le iniques
perira.
2 Nephi Capitulo 24
Israel essera reunite e gaudera de
un reposo millenari - Lucifer
essera expellite foras del celo per
rebellion - Israel triumphara sur
Babylonia
(le
mundo)
confrontar con Isaia 14. Circa
559 - 545 a.C.

remittera in lor pais; e le
extranieros se unira a illes, e
adherera al casa de Jacob.
2 Nephi 24:2 E le populos les
prendera e les conducera a lor
loco, si, desde le extremitates del
terra; e illes retornara a lor terras
promittite. E le Casa de Israel les
possedera e le pais del Senior
essera pro le servos e le servas; e
illes habera como sclavos qui les
habeva in captivitate; e illes
governara supra lor oppressores.
2 Nephi 24:3 E advenira in celle
jorno que le Senior te dara
reposo, a tu dolor e pavor, e al
dura sclavitude que tu habeva
supportate.
2 Nephi 24:4 E advenira in celle
jorno que tu pronunciara iste
dicto contra le rege de Babylonia:
como ha finite le oppressor,
como ha finite le citate aurate!
2 Nephi 24:5 le Senior ha
rumpite le baston del perverses,
le sceptros del governatores.
2 Nephi 24:6 ille qui colpava con
ira le populo con colpos
incessante, ille qui tyrannisava
con cholera le nationes, ora es
persequite, e necuno se oppone.

2 Nephi 24:1 Perque le Senior
habera misericordia de Jacob, e 2 Nephi 24:7 le terra integra es in
seligera ancora Israel, e le reposo e es tranquille; illes
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erumpe in cantos.

extremitate del septentrion;

2 Nephi 24:8 Si, le abietes
gaudeva in te, e anque le cedros
del Libano, illos dice: desde
quando tu ha essite abattite,
necun lignator ha ascendite
contra nos.

2 Nephi 24:14 Io ascendera supra
le summitate del nubes; io essera
similar al Altissimo.

2 Nephi 24:9 le inferno desde su
profunditate se ha turbate pro te,
pro reciper te a tu arrivata; illo ha
eveliate le mortos pro te, si tote
le grandes del terra; illo ha facite
altiar de lor thronos tote le rege
del nationes.

2 Nephi 24:15 in vice tu essera
abattite in inferno, in le
extremitate del fossa.
2 Nephi 24:16 Illes qui te videra
te reguardara attentemente e te
examinara, e dicera: iste es le
homine que faceva tremer le
terra, que succuteva le regnos?

2 Nephi 24:17 E que rendeva le
2 Nephi 24:10 illes tote parlara e mundo como un deserto,
te dicera: anque tu ha devenite devastante le citates e non
debile como nos? Tu ha devenite aperiva le casa de su prisioneros?
similar a nos?
2 Nephi 24:18 tote le reges del
2 Nephi 24:11 tu pompa ha nationes, si, totos, jace in gloria,
descendite in le tumba; non se cata un de illes in su proprie casa.
audi plus le sono de tu citheras;
vermes te recoperi de sub e de 2 Nephi 24:19 Ma tu es jectate
supra.
foras de tu tumba como un ramo
abominabile, e como le restos del
2 Nephi 24:12 como ha tu cadite que esseva occidite con le spada,
del celo, oh Lucifer, filio del que descendeva in le petras del
matino! Tu ha essite abattite a fossa; como un cadavere calcate
terra, tu que debilitava le sub le pedes.
nationes!
2 Nephi 24:20 Tu non essera
2 Nephi 24:13 perque tu habeva unite con illes in le tumba,
dicite in corde tue: IO ascendera perque tu ha destruite tu pais e tu
al celo e erigera mi throno supra ha occidite tu populo; le
le stellas de Deo; io me sedera posteritate del malfactores non
sur monte del assemblea, al essera jammais rememorate.
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2 Nephi 24:21 prepara le carnage
de su filios per le iniquitate de lor
patres, a fin que illes non se altia
pro posseder le pais, e non
replena de citates le facie del
terra.

del armeas lo ha proponite, e qui
lo annullara? E su mano es
extendite, e qui lo repellera?
2 Nephi 24:28 in le anno que
moriva rege Acaz arrivava iste
condemnation:

2 Nephi 24:22 perque io me altiar
contra illes, dice le Senior del
armeas, e io resecara de
Babylonia le nomine e le
residuos, le filios e le neptos,
dice le Senior.

2 Nephi 24:29 Non gauder, tu
Palestina, per haber se rumpite le
baston que te colpava; perque del
radice del serpente sortira un
basilisco, e su fructo essera un
ardente serpente volante.

2 Nephi 24:23 E io lo facera
habitation de ulucos e stagnos de
aqua; e lo scopara con le scopa
del destruction, dice le Senior del
armeas.

2 Nephi 24:30 E le primogenite
del povres se nutrira e le
indigentes essera al secur; io
occidera tu radice con fame, e ille
occidera tu residuos.

2 Nephi 24:24 le Senior del
armeas ha jurate dicente:
securmente, como io ha pensate,
assi advenira; e como io
proponeva assi essera --

2 Nephi 24:31 Crita, oh porta;
crita, oh citate; tu, Palestina
integra, tu essera dissolvite;
perque venira un fumo del
septentrion, e necuno essera sol
in le tempores stabilite.

2 Nephi 24:25 io portara le
Assyrio in mi terras, e supra mi
montanias io le calcara sub le
pedes; alora su jugo le lassara, e
su fardello cadera de su spatulas.

2 Nephi 24:32 que respondera
alora le messageros del nationes?
que le Senior ha fundate Sion, e
le povres de su populo in ille
confidera.

2 Nephi 24:26 ecce le scopo que
esseva stabilite sur tote le terra; e 2 Nephi Capitulo 25
le mano que esseva extendite sur
tote le nationes.
Nephi exulta in le simplicitate le prophetias de Isaia essera
2 Nephi 24:27 perque le Senior comprendite in le ultime dies - le
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Judeos tornara de Babylonia, illes
crucifigera le Messia e postea
illes essera dispersate e flagellate
- illes essera recuperate quando
illes credera in le Messia - ille
venira le prime vice sex centos
annos post que Lehi ha lassate
Jerusalem - le Nephitas obedi le
lege de Moses e illes crede in
Christo, que ille es le Sancto de
Israel. Circa 559 - 545 a.C.

Casa de Israel, e tende le aures a
mi parolas; perque, anque si le
parolas de Isaia non vos es clar,
nonobstante illos es clar pro tote
illes qui es plen del spirito de
prophetia. Ma io vos da un
prophetia, secundo le spirito que
es in me; ergo io prophetisara
secundo le simplicitate que es in
me desde quando io sortiva de
Jerusalem con mi patre; perque
mi anima se delecta in
2 Nephi 25:1 Ora io, Nephi, parla simplicitate verso mi populo, a
un poc circa le parolas que io ha fin que illes pote apprender.
scribite, que esseva dicite per
bucca de Isaia. Perque Isaia 2 Nephi 25:5 Si, e mi anima se
diceva multe cosas que esseva delecta in le parolas de Isaia,
difficile de comprender pro multe perque io veni de Jerusalem e mi
de mi populo; perque illes non oculos ha vidite le cosas del
cognosce
le
maniera
de Judeos, e io sape que le Judeos
prophetisar in uso inter le Judeos. comprende
le
cosas
del
prophetas, e non existe altere
2 Nephi 25:2 perque io, Nephi, populo qui comprende le cosas
non les ha inseniate multe cosas que esseva dicite al Judeos como
circa le usos del Judeos, perque illes, a minus que uno es instruite
lor operas esseva operas de al maniera del Judeos.
tenebras e lor actiones esseva
actiones abominabile.
2 Nephi 25:6 Ma io, Nephi, non
ha instruite mi filios al maniera
2 Nephi 25:3 Ergo io scribe a mi del Judeos; ma io personalmente
populo, a tote illes qui recipera viveva a Jerusalem, ergo io
iste opera que io scribe, a fin que cognosce
le
regiones
illes pote cognoscer le judicios de circumstante; e io ha facite
Deo que venira sur tote le mention a mi filios del judicios
nationes, secundo le parola que de Deo, que adveniva inter le
ille ha dicite.
Judeos secundo lo que ha dicite
Isaia, ma io non los scribe.
2 Nephi 25:4 Ergo da me ascolta,
oh mi populo, vos que es del 2 Nephi 25:7 Ma io proseque con
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mi prophetia, secundo mi
simplicitate, in lo qual io sape
que nemo pote errar; nonobstante
quando le prophetias de Isaia
essera complite le homines
sapera con certitude, quando illos
advenira.

captive a Babylonia.

2 Nephi 25:11 e ora isto io dice a
motivo del spirito que es in me. E
nonobstante
haber
essite
deportate, illes retornara de nove
e illes possedera le terra de
Jerusalem; ergo illes essera de
2 Nephi 25:8 Ergo illos ha valor nove restaurate in le terra de lor
per le filios del homines, e qui hereditate.
suppone que non es assi, a illes io
parlara particularmente, e io 2 Nephi 25:12 Ma habera guerras
limitara mi parolas sol a mi e rumores de guerras; e quando
populo; perque io sape que illos venira le jorno quando le
essera de grande valor pro illes in Unigenito del Patre, si, mesme le
le ultime dies; perque in celle Patre del celo e del terra se
jorno illes los comprendera; ergo manifessera a illes in le carne,
io los ha scribite pro lor ben.
illes le rejectara a causa de lor
iniquitates, del duressa de lor
2 Nephi 25:9 E como un corde e del rigiditate de lor collo.
generation ha essite destruite
inter le Judeos a causa del 2 Nephi 25:13 illes le crucifigera;
iniquitate, assi illes ha essite e post haber essite depositate in
destruite de generation in un tumba per le spatio de tres
generation
secundo
lor jornos ille resurgera del mortos.
iniquitates; e nemo de illes ha Con salute in su alas; e tote illes
jammais essite destruite sin que qui credera in su nomine essera
isto habeva essite predicite per le salvate in le regno de Deo. Ergo
prophetas del Senior.
mi anima se delecta a prophetisar
circa ille, perque io ha vidite su
2 Nephi 25:10 Ergo les ha essite jorno, e mi corde rende gloria a
dicite del destruction haberea su sancte nomine.
venite
supra
illes,
immediatemente post que mi 2 Nephi 25:14 e advenira que,
patre
lassava
Jerusalem; post que le Messia habera
nonobstante illes indurava lor resuscitate del mortos e se habera
corde; e secundo mi prophetia manifestate a su populo, a
illes ha essite destruite, salvo quantos credera in su nomine,
illes qui ha essite deportate Jerusalem essera de nove
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destruite; guai in facto a illes qui 2 Nephi 25:18 Ergo ille portara al
combatteva contra Deo e contra luce su parolas, parolas que les
le populo de su ecclesia.
judicara al ultime jorno, perque
illos les essera date con le scopo
2 Nephi 25:15 Ergo le Judeos de convincer les del ver Messia,
essera dispersate inter tote le que esseva per illes rejectate, e
nationes; si, e anque Babylonia pro convincer les que illes non ha
essera destruite; ergo le Judeos plus necessitate de attender un
essera dispersate per mano de altere Messia, perque non venira
altere nationes.
alcuno altere, a minus que veni
un falso Messia que fraudarea le
2 Nephi 25:16 E post que illes populo; perque non existe plus
habera essite dispersate, e que le que un sol Messia del qual ha
Senior Deo les habera flagellate parlate le prophetas, e celle
per mano de altere nationes per le Messia es ille que venira rejectate
spatio de multe generationes, si, per le Judeos.
de generation in generation usque
illes essera persuadite a creder in 2 Nephi 25:19 perque, secundo le
Christo, le Filio de Deo, e in su parolas del prophetas, le Messia
expiation, que es infinite pro toto venira post sex centos annos que
le genere human - e quando mi patre lassava Jerusalem; e
venira celle jorno in le qual illes secundo le parolas del prophetas,
credera in Christo e illes adorara e anque le parola del angelo de
le Patre in nomine sue, con corde Deo, su nomine essera Jesus
pur e manos nette, e non Christo, le Filio de Deo.
attendera plus un altere Messia,
alora, celle essera le jorno 2 Nephi 25:20 e ora, fratres mie,
quando illes sin dubita credera in io ha parlate clarmente, e vos non
iste cosas.
pote errar. E como vive le Senior
Deo que tirava Israel foras del
2 Nephi 25:17 E le Senior terra de Egypto, e ha date a
extendera de nove su mano per le Moses le poter de sanar le populo
secunde vice pro recuperar su post que illes esseva mordite per
populo de su stato perdite e serpentes venenose, si solmente
decadite. Ergo ille procedera a illes mirava le imagine del
complir un opera meraviliose e serpente que ille habeva altiate
un prodigio inter le filios del ante lor oculos, e ille les dava
homines.
tamben poter pro colpar le rocca
e facer sortir aqua, si, io vos dice
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que como es ver iste cosas e
como le Senior Deo vive, non
existe alcuno altere nomine sub
le celo salvo illo de Jesus
Christo, del qual io ha parlate,
per medio del qual le homine
pote esser salvate.

lege de Moses e nos mira con
constantia a Christo, usque le
lege essera explite.

2 Nephi 25:25 perque a iste fin
esseva date le lege; ergo pro nos
le lege ha devenite morite, e nos
es vivificate in Christo a motivo
2 Nephi 25:21 Ergo, per iste de nostre fide; totevia nos obedi
motivo, le Senior Deo me ha le
lege
a
motivo
del
promittite que iste cosas que io commandamentos.
scribe essera preservate, e
transmittite a mi posteritate de 2 Nephi 25:26 E nos parla de
generation in generation, a fin Christo, nos gaude in Christo,
que pote esser explite le promissa nos predica super Christo, nos
facite a Joseph, que su posteritate prophetisa de Christo e nos scribe
non perira jammais usque durara nostre prophetias a fin que nostre
le terra.
filios pote saper in qual fonte
illes pote trovar le remission de
2 Nephi 25:22 Ergo iste cosas lor peccatos.
vadera
de
generation
in
generation usque durara le terra; 2 Nephi 25:27 Ergo nos parla re
e illos vadera secundo le le lege, a fin que nostre filios
voluntate e le placer de Deo; e le pote saper que le lege es morite,
nationes que los possedera illes e sapente que le lege es morite,
essera per illos judicate, secundo illes pote mirar avante verso le
le parolas que esseva scribite.
vita que es in Christo e saper per
qual fin esseva date le lege. E
2 Nephi 25:23 perque nos labora post que le lege essera explite in
con diligentia, scribente los pro Christo, illes non debe plus
persuader nostre filios, e anque indurar lor corde contra ille,
nostre fratres, a creder in Christo quando le lege debera esser
e a reconciliar se con Deo; abolite.
perque nos sape que es per gratia
que nos es salvate, post haber 2 Nephi 25:28 e ora oh populo
facite toto lo que on pote facer.
mie, vos es un populo de collo
rigide; ergo io vos ha parlate
2 Nephi 25:24 E nonobstante nos clarmente, in modo que vos non
crede in Christo, nos obedi le pote misinterpretar me. E le
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parolas que io ha dicite essera
como un teste contra vos; perque
illos es sufficiente a inseniar a
quicunque le recte via; perque le
recte via es creder in Christo e
non negar le; perque, negante le,
vos negate tamben le prophetas e
le lege.

habera resuscitate del mortos. ille
se manifessera a vos, filios mie e
mi amate fratres; e le parolas que
ille vos dicera illos essera le lege
que vos practicara.

2 Nephi 26:2 perque io vos dice
que io ha vidite que multe
generationes passara, e habera
2 Nephi 25:29 e ora io vos dice grande guerras e contentiones
que le recte via es creder in inter mi populo.
Christo e non negar le; e Christo
es le Sancto de Israel; ergo vos 2 Nephi 26:3 E quando venira le
debe prostrar vos ante ille, e Messia, il essera date a mi populo
adorar le con tote vostre signos de su nascentia, e anque
facultates, mente e fortia e con de su morte e resurrection; e
tote vostre anima; e si vos lo grande e terribile essera celle
face, vos non essera in alcun jorno pro le perverses, perque
modo rejectate.
illes perira perque illes habera
expellite le prophetas e le
2 Nephi 25:30 E per quanto sanctos, e les habera lapidate e
essera opportun, vos debe obedir occidite; ergo le crito del
le ritos e le ordinantias de Deo sanguine del sanctos ascendera a
usque non essera complite le lege Deo desde le terra contra illes.
de Moses.
2 Nephi 26:4 Ergo tote illes qui
2 Nephi Capitulo 26
es
superbe
e
que
age
perversemente, le jorno que
Christo
disveloppara
su venira les ardera, dice le Senior
ministerio apud le Nephitas - del armeas, perque il essera como
Nephi previde le destruction de stupula.
su populo - illo parlara del
pulvere - le Gentiles edificara 2 Nephi 26:5 E illes qui occide le
false ecclesias e associationes prophetas e le sanctos, le
secrete - le Senior prohibi al profunditates del terra les
homines
de
practicar
le inglutira, dice le Senior del
clericalismo. Circa 559 - 545 a.C. armeas; e le montanias le s
coperira, le turbinas les portara
2 Nephi 26:1 E post que Christo via e le edificios cadera supra
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illes e les facera in fragmentos e cosas habera passate, un rapide
les reducera in pulvere.
destruction arrivara sur mi
populo; perque, nonobstante le
2 Nephi 26:6 E illes essera penas de mi anima, io le ha
castigate con tonitros, fulmines, vidite, ergo io sape que isto
seismos e omne sorta de advenira; e illes se vende per nil,
destruction, perque le foco del ira perque, como recompensa de lor
del Senior essera accendite superbia e nescietate, illes
contra illes, e illes essera como recolligera destruction; pois que
stupula, e le jorno que venira les illes cede al diabolo e illes selige
consumera, dice le Senior del operas de tenebras plus tosto que
armeas.
de luce, illes debera dunque
descender in inferno.
2 Nephi 26:7 Oh, le pena e le
angustia de mi anima per le 2 Nephi 26:11 perque le Spirito
perdita de illes de mi populo qui del Senior non luctara sempre
essera occidite! perque io, Nephi, con le homine. E quando le
les ha vidite, e io quasi me Spirito cessa de luctar con le
consumeva al presentia del homine alora arriva un rapide
Senior; ma io debe clamar a mi destruction, e isto afflige mi
Deo: Tu vias es juste!
anima.
2 Nephi 26:8 Ma le justes qui da
ascolta al parolas del prophetas e
non les destrue, ma illes reguarda
con constantia verso Christo e le
signos que es date, nonobstante
tote le persecutiones - illes non
perira.
2 Nephi 26:9 Ma le Filio de
Rectitude les apparera; e les
sanara, e illes vivera in pace con
ille, usque tres generationes
habera passate e satis del quarta
generation habera morite in
rectitude.

2 Nephi 26:12 E como io diceva
circa a convincer le Judeos que
Jesus es le Christo, il es necessari
que anque le Gentiles se
convince que Jesus es le Christo,
le Eternal Deo;
2 Nephi 26:13 E que ille se
manifesta a tote illes qui crede in
ille, per medio del poter del
Spirito Sancte; si, a omne nation,
tribo, lingua e populo, operante
miraculos potente, signos e
prodigios inter le filios del
homines, secundo lor fide.

2 Nephi 26:10 E quando iste 2 Nephi 26:14 Ma io vos
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prophetisa circa le ultime dies,
circa le jornos quando le Senior
Deo portara al luce iste cosas pro
le filios del homines.

libro, e illes qui ha degenerate in
incredulitate non los habera,
perque illes cerca de destruer le
cosas de Deo.

2 Nephi 26:15 Post que mi
posteritate e le posteritate de mi
fratres habera degenerate in
incredulitate e habera essite
castigate per le Gentiles; si, post
que le Senior Deo se habera
campate contra illes e les habera
angustiate e assediate con un
monte
e
habera
elevate
fortificationes contra illes; e post
que illes habera essite abattite in
le pulvere, al puncto de non
exister plus, totevia le parolas del
justes essera scribite, e le
orationes del fideles essera audite
e tote illes qui habera degenerate
in incredulitate non essera
oblidate.

2 Nephi 26:18 Ergo, como illes
qui ha essite destruite lo ha essite
rapidemente; e le multitude de lor
homines terribile essera como
vannatura que passa - assi dice le
Senior Deo: Essera in un
instante, improvisemente -2 Nephi 26:19 E advenira que
illes qui ha degenerate in
incredulitate essera percutite per
mano del Gentiles.
2 Nephi 26:20 E le Gentiles es
arrogante e superbe a lor oculos,
e illes ha impingite a causa del
grandiositate de lor petra de
obstaculo, perque illes ha
edificate
multe
ecclesias;
nonobstante illes minusprecia le
poter e le miraculos de Deo e
illes predica a se mesme lor
proprie sagessa e lor mesme
saper, pro poter obtener lucro e
opprimer le povres.

2 Nephi 26:16 perque illes qui
habera essite destruite les parlara
ab le terra, e lor parolas essera
como un murmuration de
pulvere, e lor voce essera como
le voce de uno que ha un spirito
familiar; perque le Senior Deo les
dara poter de susurrar circa illes, 2 Nephi 26:21 E illes ha edificate
mesme como sortiente del terra; e multe ecclesias, lo que provoca
lor voces susurrara ab le pulvere. invidia, rivalitate e malicia.
2 Nephi 26:17 perque assi dice le
Senior Deo: illes scribera le cosas
que advenira inter illes, e illos
essera scribite e sigillate in un
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2 Nephi 26:22 E il ha anque
associationes secrete, mesme
como in le tempores antique,
secundo le associationes del

diabolo, perque ille es le fundator
de tote iste cosas; si, le fundator
del homicidio e de operas de
tenebras; si, e ille le s conduce
per le collo con un subtil corda
de lino, usque illes les liga pro
sempre con su cordas robuste.

persuader tote le homines al
penitentia.

2 Nephi 26:28 esque ha le Senior
commandate a qualcuno de non
prender parte a su bonitate? io
vos dice: No; ma totos ha le
mesme privilegio, e a nemo es
2 Nephi 26:23 perque mi amate prohibite.
fratres, io vos dice que le Senior
Deo non opera in tenebras.
2 Nephi 26:29 ille commanda le
fin de omne clericalismo; perque
2 Nephi 26:24 ille non face nil le clericalismo consiste in
que non es pro beNephicio del homines que predica e se pone
mundo; perque ille ama le mundo como luce del mundo, pro poter
al puncto de donar su ipse vita obtener lucro e le laudes del
pro poter attraher a se tote le mundo; ma illes non cerca le
homines.
Ergo
ille
non benesser de Sion.
commanda a nemo de non
prender parte a su salvation.
2 Nephi 26:30 le Senior ha
prohibite iste cosas; ergo le
2 Nephi 26:25 esque, crita ille a Senior Deo ha date un
qualcuno dicente: Retira te? io commandamento: que tote le
vos dice: Non ille dice in vice: homines debe haver caritate que
Veni a me, vos tote, extremitate es amor. E si illes non ha caritate,
del terra a comprar lacte e melle, illes non es nil. Ergo, si illes
sin moneta e sin precio.
habera
caritate
illes
non
permittera que le laborator in
2 Nephi 26:26 esque ha ille Sion peri.
commandate a qualcuno de
retirar se del synagogas o casas 2 Nephi 26:31 Ma le laborator in
de adoration? io vos dice: No.
Sion laborara pro Sion; perque, si
ille laborara per moneta, ille
2 Nephi 26:27 ha forsan ille perira.
commandate a qualcuno de non
prender parte a su salvation? io 2 Nephi 26:32 E ancora, le
vos dice: No; ma ille ha date Senior Deo ha commandate que
liberemente a totos e ille ha le homines non occide, que illes
commandate a su populo de non mente, que non roba, que
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non pronuncia le nomine del
Senior lor Deo in van, que illes
non invidia, que non ha malicia,
que non contende un con le
altere, que non committe
prostitutiones e que non face
necun de iste cosas; perque
quicunque lo facera, perira.
2 Nephi 26:33 perque necun de
iste iniquitates veni del Senior;
perque ille face lo que es bon
inter le filios del homines; e ille
non face nil que non es clar al
filios del homines; e ille invita
totos a venir a ille e a prender
parte a su bonitate; e ille non
refusa nemo qui veni a ille,
blanco o negro, sclavo o libere,
masculo o femina; e ille se
recorda del paganos; e totos es
equal ante Deo, Judeos e
Gentiles.

si, tote le nationes del Gentiles e
anque le Judeos, illes qui venira a
iste terra e illes qui essera in
altere terras, si, mesme in tote le
paises del terra, illes essera ebrie
de iniquitate e de omne sorta de
abominationes -2 Nephi 27:2 E quando venira
celle jorno, illes essera punite per
le Senior del armeas con tonitros
e con seismos, e con un grande
rumor, e con huracanes e con
tempestas, e con le flamma de un
foco devorante.

2 Nephi 27:3 E tote le nationes
que combatte contra Sion e lo
afflige essera como un sonio de
un vision nocturne; si, essera
como un homine affamate que
sonia de mangiar, ma ille se
evelia e su anima es vacue; o
como un homine assetate que
2 Nephi Capitulo 27
sonia de biber, ma ille se evelia e
ille es debile, e su anima ha sete;
Le tenebras e le apostasia si, mesme assi essera le multitude
recoperira le terra in le ultime de tote le nationes que
dies - le Libro de Mormon venira combattera contra le Monte Sion.
al luce - tres testes dara
testimonio del libro - le homine 2 Nephi 27:4 perque vos totos
docte non pote leger le libro que committe iniquitate, stoppa
sigillate - le Senior complira un vos e meravilia vos, perque vos
opera meraviliose e un prodigio - critara e vos lamentara; si, vos
confrontar con Isaia 29. Circa essera ebrie, ma non de vino, vos
559 - 545 a.C.
vacillara, ma non per bibitas
forte.
2 Nephi 27:1 Ma in le ultime
dies, o in le jornos del Gentiles - 2 Nephi 27:5 perque le Senior
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vos ha versate supra un spirito de
somno profundo. Perque vos ha
claudite le oculos e vos ha
rejectate le prophetas; e a causa
de vostre iniquitate ille ha
obscurate vostre governatores e
videntes.

conservate in le libro usque al
tempore debite del Senior,
quando illo potera venir al luce;
perque illo revela tote le cosas,
desde le fundation del mundo
usque al fin.

2 Nephi 27:11 E venira le jorno
quando le parolas del libro que es
sigillate, essera legite supra le
tectos del casas; e illos essera
legite per medio del poter de
Christo; e tote le cosas essera
revelate al filios del homines, le
2 Nephi 27:7 e le libro essera cosas que adveniva inter illes assi
sigillate; e in le libro il habera un como lo que debera advenir
revelation de Deo, desde le ancora, si, usque al fin del terra.
principio del mundo usque al fin.
2 Nephi 27:12 Ergo, in le jorno
2 Nephi 27:8 Ergo, a causa del quando le libro essera consignate
cosas que es sigillate, illos non al homine del qual io ha parlate,
essera revelate in le jorno del le libro essera occultate al oculos
perversitate e abominationes del del mundo, assi que necun oculo
populo. Ergo le libro essera lo videra, salvo tres testes que lo
celate a illos.
videra per le poter de Deo, ultra a
qui lo recipera; e illes attessera
2 Nephi 27:9 Ma le libro essera del veritate del libro e del cosas
consignate a un homine, e ille ibi contemnite.
disvelara le parolas del libro, que
es le parolas de illes qui dormi in 2 Nephi 27:13 E non existe nemo
le pulvere, e ille consignara iste altere qui lo examinara, salvo
parolas a un altere homine;
pocos, secundo le voluntate de
Deo, pro dar testimonio de su
2 Nephi 27:10 Ma ille non parola al filios del homines;
disvelara le parolas que es perque le Senior Deo ha dicite
sigillate, ni ille le consignara le que le parolas del fideles essera
libro. Perque le libro essera como le parolas del mortos.
sigillate per le poter de Deo, e le
revelation que es sigillate essera 2 Nephi 27:14 Ergo le Senior
2 Nephi 27:6 E advenira que le
Senior Deo portara al luce pro
vos le parolas de un libro, e illo
continera le parolas de illes qui
dormi.
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Deo procedera a portar al luce le
parolas del libro; e stabilira su
parola per bucca de tante testes
quante le semblara opportun; e
guai a qui rejecta le parola de
Deo!
2 Nephi 27:15 Ma advenira que
le Senior Deo dicera a qui ha
consignate le libro: Prende iste
parolas que non es sigillate e
consigna los a un altere, a fin que
ille los potera monstrar al docte,
dicente: Lege isto, per favor. E le
erudite dicera: Porta me hic le
libro, e io lo legera.
2 Nephi 27:16 ma ille dicera isto
pro le gloria del mundo e pro
obtener lucro, ma non pro le
gloria de Deo.

rejectate, e io es capace de
complir mi ipse opera; ergo tu
legera le parolas que io te dara.
2 Nephi 27:21 Non toccar le
cosas sigillate, perque io los
portara al luce in mi tempore
debite; perque io monstrara al
filios del homines que io es
capace de complir mi proprie
opera.
2 Nephi 27:22 Ergo, quando tu
habera legite le parolas que io te
ha commandate e obtenite le
testes que io te ha promittite,
alora tu sigillara de nove le libro
e tu lo occultara, consignante lo a
me, a fin que io potera preservar
le parolas que tu non ha legite,
usque io credera opportun, in mi
sagessa, revelar tote le cosas al
filios del homines.

2 Nephi 27:17 E le homine
dicera: Io non pote portar hic le
libro, perque illo es sigillate.
2 Nephi 27:23 perque io es Deo,
e io es un Deo de miraculos; e io
2 Nephi 27:18 e le sciente dicera: monstrara al mundo que io es le
Alora io non lo pote leger.
mesme heri, hodie e pro sempre;
e io non opera inter le filios del
2 Nephi 27:19 Ergo advenira que homines salvo secundo lor fide.
le Senior Deo consignara de nove
le libro e su parolas al homine 2 Nephi 27:24 E de nove
que non es instruite; e le homine advenira que le Senior dicera a
que non es culte dicera: Io non es qui debera leger le parolas que
instruite.
les essera consignate:
2 Nephi 27:20 Alora le Senior 2 Nephi 27:25 Vidite que iste
Deo le dicera: le doctes non lo populo se avicina a me con le
legera, perque illes lo ha bucca e me honora con su labios,
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ma ille ha dimittite de me lor surdes audira le parolas del libro
corde, e su timor verso me, es e le oculos del cecos videra,
inseniate con preceptos human -- libere del obscuritate e del
tenebras.
2 Nephi 27:26 Io procedera
dunque a complir un opera 2 Nephi 27:30 E anque le
meraviliose inter iste populo, si, benignes se multiplicara, e lor
un opera meraviliose e un gaudio essera in le Senior, e le
prodigio, perque le sagessa de lor povres inter le homines gaudera
sagios e de lor docte perira, e le in le Sancto de Israel.
intendimento de lor sagios essera
obscurate.
2
Nephi
27:31
perque
securmente, como le Senior vive,
2 Nephi 27:27 E guai a illes qui illes videra que le tyranno essera
cerca profundemente de occultar destruite, le burlator essera
al Senior lor pensamento! E lor consumite e tote illes qui cerca le
operas es in obscuritate; e illes iniquitate essera resecate;
dice: qui nos vide e qui nos
cognosce? E illes dice tamben: 2 Nephi 27:32 E illes qui face de
certemente tu plano de subverter un homine un offensor per un
omne cosa essera estimate como parola, e illes que tende un trappa
le argilla del ollero. Ma io les a qui reprocha al porta e repelle
monstrara, dice le Senior del le juste sin motivo.
armeas, que io cognosce tote lor
operas. Dicera forsan le opera del 2 Nephi 27:33 ergo assi dice le
artifice: ille non me ha facite? O Senior, qui redimeva Abraham,
forsan dicera le creation de qui lo circa le casa de Jacob: Jacob non
creava: ille non habeva alcun habera vergonia, ni su visage
intendimento?
pallidira.
2 Nephi 27:28 Ma dice le Senior
del armeas: Io monstrara al filios
del homines que ancora un
brevissime tempore, e le Libano
essera mutate in un campo fertile;
e le campo fertile essera estimate
como un foresta.

2 Nephi 27:34 Ma quando ille
videra su filios, le opera de mi
manos, in medio a ille, illes
sanctificara mi nomine, illes
sanctificara le sancto de Jacob e
illes timera le Deo de Israel.

2 Nephi 27:35 anque illes qui
2 Nephi 27:29 E in celle jorno le errava in spirito venira e
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comprendera,
e
illes
murmurava
apprendera
doctrina.

qui 2 Nephi 28:4 e illes contendera
le unes con le alteres; e lor
sacerdotes
contendera
reciprocamente, e illes inseniara
2 Nephi Capitulo 28
con lor saper, e illes negara le
Spirito Sancte que insenia le
Multe false ecclesias essera veritate.
edificate in le ultime dies - illos
inseniara doctrinas false, vanes e 2 Nephi 28:5 illes nega le
absurde - le apostasia abundara a potentia de Deo, le Sancto de
causa del false inseniamentos - le Israel; e illes dice al populo: da
diabolo ragia le corde del nos ascolta e audi nostre
homines - ille inseniara omne preceptos; perque, hodie non
sorta de false doctrinas. Circa existe Deo, perque le Senior e
559 - 545 a. C.
Redemptor ha complite su opera,
e ille ha date su poter al homines;
2 Nephi 28:1 e ora fratres mie, io
vos ha parlate secundo lo que le 2 Nephi 28:6 da ascolta a mi
Spirito me ha pulsate: ergo io preceptos; si alcuno dice que un
sape que isto debe certemente miraculo ha essite operate per le
advenir.
mano del Senior, vos non le
crede; perque hodie ille non es un
2 Nephi 28:2 E le cosas que Deo de miraculos; ille ha
essera scribite in le libro essera terminate su opera.
de grande valor pro le filios del
homines, specialmente pro nostre 2 Nephi 28:7 Si, e habera multos
posteritate, que es un residuo del que dicera: mangia, bibe e allegra
Casa de Israel.
vos, perque deman nos morira; e
toto nos vadera ben.
2 Nephi 28:3 perque advenira in
celle jorno que le ecclesias que 2 Nephi 28:8 E habera anque
essera edificate, ma non pro le multos que dicera: mangia, bibe e
Senior, quando un dicera al allegra vos; nonobstante time
altere: ecce, io, es del Senior; e le Deo - ille justificara qui
altere dicera: Io, io es del Senior; committe parve peccatos; si,
e assi dicera cata un de illes qui menti un poc, profita de qualcuno
ha edificate ecclesias, ma non pro a causa de su parolas, excogita
le Senior -fraudes a vostre proximo; non
existe nil de mal in isto; e face
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tote iste cosas perque deman nos
morira; e si advenira que nos
essera culpabiles, Deo nos
colpara con alcun fustigate, ma al
fin nos essera salvate in le regno
de Deo.

2 Nephi 28:14 illes ha le collo
rigide e le capite alte; si, e a
causa
del
superbia,
le
perversitate, le abominationes e
le prostitutiones, illes se ha tote
disviate, salvo pocos, que es le
humiles discipulos de Christo;
nonobstante illes es conducite in
modo que illes erra in multe
casos, perque illes es instruite per
preceptos human.

2 Nephi 28:9 Si, e habera multos
que inseniara in iste maniera
doctrinas false, vanes e insensate,
e illes habera cordes arrogante, e
illes
cercara
de
occultar
profundemente lor planos al
Senior; e lor operas essera in 2 Nephi 28:15 Oh, le sagios, e le
obscuritate.
doctes, e le riccos, que es inflate
in le superbia de lor corde; e tote
2 Nephi 28:10 E le sanguine del illes qui predica false doctrinas,
sanctos critara desde le terra tote
illes
qui
committe
contra illes.
prostitutiones e perverte le recte
cammino del Senior; guai, guai,
2 Nephi 28:11 Si, illes ha guai a illes, dice le Senior Deo
abandonate le recte cammino Omnipotente, perque illes essera
deveniente corrumpite.
jectate in basso in inferno!
2 Nephi 28:12 A causa del
superbia, e a causa del false
inseniamentos e del false
doctrinas, lor ecclesias ha
devenite corrumpite, lor ecclesias
ha devenite arrogante a causa del
superbia.

2 Nephi 28:16 Guai a illes qui
repelle le juste sin motivo e que
injuria lo que es bon e dice que
non ha alcun valor! perque venira
le jorno quando le Senior Deo
punira
promptemente
le
habitantes del terra; e in celle
jorno illes qui essera matur in
2 Nephi 28:13 Illes roba le iniquitate perira.
povres a causa de su belle
sanctuarios; illes roba le povres a 2 Nephi 28:17 Ma si le habitantes
causa de su belle vestes; e illes del terra se repentira de lor
perseque le benignes e le povres perversitate
e
de
lor
de corde, perque illes es inflate abominationes, illes non essera
de superbia.
destruite, dice le Senior del
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armeas.
2 Nephi
grande
prostituta
collaber,
grande.

existe liberation.
28:18 Ma le ecclesia
e abominabile, le
de tote le terra, debera
e su cadita essera

2 Nephi 28:23 Si, illes es
prendite per le morte e per le
inferno; e le morte, le inferno, le
diabolo e tote illes qui ha essite
per
ille
capturate
debera
presentar se ante le throno de
Deo, pro esser judicate secundo
lor operas; e illes debera vader in
le loco preparate per illes, si, un
laco de foco e de sulfure, que es
un tormento infinite.

2 Nephi 28:19 perque le regno
del diabolo debera tremer, e illes
qui a illo pertine illes debera
necessarimente esser consiliate a
repentir se, alteremente le
diabolo les prendera con su
catenas eternal e illes essera 2 Nephi 28:24 ergo, guai a qui es
incitate al ira e perira;
tranquille in Sion!

2 Nephi 28:20 perque in celle 2 Nephi 28:25 Guai a qui dice:
jorno ille ragiara le cordes del Toto vade ben!
filios del homines e le excitara al
ira contra le que es bon.
2 Nephi 28:26 Si, guai a qui da
ascolta a preceptos de homines e
2 Nephi 28:21 E a alteres le nega le poter de Deo e le dono
diabolo pacificara, facente les del Spirito Sancte.
addormir in securitate carnal, e
illes dicera: Toto vade ben in 2 Nephi 28:27 Si, guai a qui dice:
Sion; si, Sion prospera, toto vade nos ha recipite, e ora nos non ha
ben - e assi le diabolo frauda lor necessitate de plus nil!
anima
e
les
conduce
prudentemente in basso in 2 Nephi 28:28 E in fin, guai a
inferno.
tote illes qui treme e es
incholerisate a causa del veritate
2 Nephi 28:22 e a alteres ille de Deo! perque qui es edificate
adula, dicente que le inferno non supra le rocca lo recipe con
existe; e les dice: Io non es le felicitate; sed qui es edificate
diabolo, perque le diabolo non supra le arena treme, per timor de
existe - e assi ille susurra a lor cader.
aures, usque les prende con su
terribile catenas, del qual non 2 Nephi 28:29 Guai a qui dice:
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nos ha recipite le parola de Deo,
e non nos ha besonio de altere Multe Gentiles rejectara le Libro
parolas de Deo, perque ora nos de Mormon - illes dicera: Nos
ha bastantia!
non ha besonio de altere Biblias le Senior parla a multe nationes 2 Nephi 28:30 perque assi dice le ille judicara le mundo con le
Senior Deo: Io dara al filios del libros que essera scribite. Circa
homines linea sur linea, precepto 559 - 545 a.C.
sur precepto, hic un poco e ibi un
poco; e beate es illes qui da 2 Nephi 29:1 Ma habera multos
ascolta a mi preceptos e tende in le jorno quando io procedera a
aures a mi consilios, perque illes complir un opera meraviliose
apprendera sagessa; perque a qui inter illes, a fin que io potera
recipe io dara ancora, e a illes qui rememorar mi alliantias que io ha
dicera: nos ha a sufficientia, a facite con le filios del homines,
illes essera levate anque lo que pro poter de nove per le secunde
illes ha.
vice recuperar mi populo, que es
del Casa de Israel;
2 Nephi 28:31 maledicite es qui
confide in le homine, o face del 2 Nephi 29:2 E anque pro poter
carne su bracio, o dara ascolta al rememorar le promissas que io te
preceptos de homines, a minus ha facite, Nephi, e anque a tu
que lor preceptos ha essite date patre, que io haberea recordate tu
per medio del poter del Spirito posteritate; e que le parolas de tu
Sancte.
posteritate haberea sortite de mi
bucca a tu posteritate; e mi
2 Nephi 28:32 Guai al Gentiles, parolas resonara al extremitates
dice le Senior Deo del armeas! del terra, como un standardo pro
perque, nonobstante que io mi populo qui es del Casa de
extende mi bracio verso illes de Israel.
jorno in jorno, illes me renegara;
nonobstante
io
essera 2 Nephi 29:3 E perque mi parolas
misericordiose verso illes, dice le resonara - multe del Gentiles
Senior Deo, si illes se repenti e dicera: Un Biblia! Un Biblia!
veni a me; perque mi bracio es Nos ha un Biblia e non pote
extendite per toto le die, dice le exister alcun altere Biblia.
Senior Deo del armeas.
2 Nephi 29:4 Ma assi dice le
2 Nephi Capitulo 29
Senior Deo: Oh nescie, illes
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habera un Biblia; e illo provenira
del Judeos, mi antique populo del
alliantia. E como regratiara illes
le Judeos per le Biblia que illes
recipeva? Si, que pretende le
Gentiles? recorda illes le
tribulationes, le fatigas e le penas
del Judeos e lor diligentia verso
me, pro portar le salvation al
Gentiles?

2 Nephi 29:8 perque murmura
vos per haber recipite altere
parolas mie? Non sape vos que le
testimonio de duo nationes es pro
vos un proba que io es Deo, que
io recorda un nation como un
altere? Ergo, io dice le mesme
parolas a un nation como al
altere. E quando ambe nationes
se unira, anque le testimonios de
2 Nephi 29:5 E vos Gentiles, ha ambe nationes essera reunite.
vos recordate le Judeos, mi
antique populo del alliantia? No; 2 Nephi 29:9 E io face isto pro
ma vos les ha maledicite, vos les poter probar a multos que io es le
ha odiate e vos non ha cercate de mesme heri, hodie e pro sempre;
restabilir les. Ma io facera cader e que io pronuncia mi parolas
tote iste cosas supra vostre secundo mi placer. E per haber
capite; perque io, le Senior, non dicite un parola, vos non debe
ha oblidate mi populo.
supponer que io non pote dicer
altere parolas; perque mi opera
2 Nephi 29:6 Oh vos nescies qui non es ancora finite; ni lo essera
dice: Un Biblia, nos ha un Biblia usque le fin del homine, e desde
e nos non ha besonio de altere alora pro sempre.
Biblias. Haberea vos obtenite un
Biblia si non esseva per medio 2 Nephi 29:10 Ergo, perque vos
del Judeos?
ha un Biblia, vos non debe
supponer que illo contine tote mi
2 Nephi 29:7 Non sape vos que parolas; ni debe vos supponer
existe plus de un nation? Non que io non ha commandate de
sape vos que io, le Senior vostre scriber alteres.
Deo, ha create tote le homines, e
que io me recorda de illes qui es 2 Nephi 29:11 perque io ha
sur le insulas del mar; e que io commandate a tote le homines, a
governa in alto in le celos e in oriente e a occidente, a
basso sur le terra; e que io porta septentrion e a meridion e in le
al luce mi parola pro le filios del insulas del mar, de scriber le
homines, si, in tote le nationes parolas que io les ha dicite;
del terra?
perque io judicara le mundo con
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le libros que essera scribite, includite con le populo del
omne homine secundo su operas, alliantia - multe Lamanitas e
secundo lo que es scribite.
Judeos credera in le parola e
devenira deliciose - Israel essera
2 Nephi 29:12 perque io, parlara restaurate e le inique destruite.
al Judeos, e illes scribera; io Circa 559 - 545 a.C.
parlara tamben al Nephitas e illes
scribera; io parlara tamben al 2 Nephi 30:1 e ora mi amate
altere tribos del Casa de Israel, fratres, io volerea parlar vos;
que io ha conducite foras, e illes perque io, Nephi, non potera
scribera; e io parlara tamben a permitter que vos suppone de
tote le nationes del terra e illes esser plus juste del Gentiles.
scribera.
Perque a minus que vos obedi al
commandamentos de Deo, vos
2 Nephi 29:13 E advenira que le perira totes equalmente; e a causa
Judeos habera le parolas del del parolas que vos esseva
Nephitas, e le Nephitas habera le declarate vos non debe supponer
parolas del Judeos; e le Nephitas que
le
Gentiles
essera
e le Judeos habera le parolas del completemente destruite.
tribos perdite de Israel; e le tribos
perdite de Israel habera le parolas 2 Nephi 30:2 perque io vos dice
del Nephitas e del Judeos.
que tote le Gentiles que se
repentira essera le populo del
2 Nephi 29:14 E advenira que mi alliantia del Senior; e tote le
populo, que es del Casa de Israel, Judeos que non se repentira
essera reunite in patria sur le essera rejectate; perque le Senior
terras de lor possession; e mi non face alliantia con nemo,
parola essera tamben reunite in salvo con illes qui se repenti e
un. E io monstrara a illes qui que crede in su Filio, que es le
combatte contra mi parola e Sancto de Israel.
contra mi populo, que es del Casa
de Israel, que io es Deo, e que io 2 Nephi 30:3 e ora io volerea
faceva alliantia con Abraham que prophetisar ancora circa le
io
haberea
recordate
su Judeos e le Gentiles. Perque, post
posteritate pro sempre.
que le libro del qual io ha parlate
venira al luce e essera scribite per
2 Nephi Capitulo 30
le Gentiles, e sigillate de nove
per le Senior, habera multos que
Le Gentiles convertite essera credera al parolas que ibi es
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scribite; e illes los portara al complimento le restauration de
residuo de nostre posteritate.
su populo sur le terra.
2 Nephi 30:4 E alora le residuo
de nostre posteritate sapera de
nos, de como nos lassava
Jerusalem, e que illes es
descendente del Judeos.

2 Nephi 30:9 E le Senior Deo
judicara le povres con justicia, e
reprochara con equitate le
benignes del terra. E ille colpara
le terra con le barra de su bucca;
e con le sufflo de su labios
2 Nephi 30:5 E le evangelio de occidera le perverse.
Jesus Christo essera proclamate
inter illes; ergo illes essera 2 Nephi 30:10 perque venira
restituite al cognoscimento de lor presto le tempore quando le
patres e anque al cognoscimento Senior Deo provocara un grande
de Jesus Christo, cognoscentia division inter le populos, e
que existeva inter lor patres.
destruera le iniques; e ille
sparniara su populo, si, anque si
2 Nephi 30:6 E alora illes ille debera destruer le iniques con
gaudera; perque illes sapera que foco.
isto es un benediction pro illes ab
le mano de Deo; e le scalias de 2 Nephi 30:11 E le justicia essera
tenebras comenciara a cader de le cinctura de su lumbos, e le
lor oculos; e non passara multe fidelitate le cinctura de su renes.
generationes inter illes, ante que
illes deveni un populo pur e 2 Nephi 30:12 E le lupo habitara
deliciose.
con le agno, e le leopardo jacera
con le capretto; e le vitello, le
2 Nephi 30:7 E advenira que leonetto e le bestial ingrassiate
anque le Judeos que es dispersate vivera insimul; e un infante les
comenciara a creder in Christo; e conducera.
illes comenciara a reunir se sur le
superficie del pais; e tote illes qui 2 Nephi 30:13 le vacca e le urso
credera in Christo devenira pasturara insimul; lor parves
tamben un populo deliciose.
jacera juncte; e le leon mangiara
palea como le bove.
2 Nephi 30:8 E advenira que le
Senior Deo comenciara su opera 2 Nephi 30:14 E le puero jocara
inter tote le nationes, tribos, sur cavo del vipera, e le ablactate
linguas e populos, pro portar a mittera su mano in le cavitate del
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basilisco.

sentiero stricte e limitate - le vita
eternal pro illes qui obedi al
2 Nephi 30:15 Non habera commandamentos
post
le
damno ni ruina sur tote mi sancte baptismo. Circa 559 - 545 a.C.
monte, perque le terra essera plen
del cognoscentia del Senior, 2 Nephi 31:1 e ora io, Nephi,
como le aquas recoperi le mar.
pone fin a mi prophetias pro vos,
mi amate fratres. E io non pote
2 Nephi 30:16 Ergo le cosas de scriber que alcun cosas, que io
tote le nationes essera cognite; si, sape que debe securmente
omne cosa essera cognoscite per advenir; ni io pote scriber que
le filios del homines.
alcun del parolas de mi fratre
Jacob.
2 Nephi 30:17 Non existera nil
de secreto que non essera 2 Nephi 31:2 Ergo le cosas que io
revelate; non existera necun ha scribite me basta, salvo alcun
opera de tenebras que non essera parolas que io debe dicer circa le
portate al luce; e non existera nil doctrina de Christo; ergo io vos
que de sigillate sur le terra que parlara simplicemente, secundo
non essera disvelate.
le simplicitate de mi prophetias.
2 Nephi 30:18 Ergo tote le cosas
que esseva revelate al filios del
homines essera revelate in celle
jorno; e Satan non habera plus
poter supra le cordes del filios
del homines, per un longe
tempore. E ora, mi amate fratres,
io termina mi parolas.

2 Nephi 31:3 perque mi anima se
delecta in le simplicitate; perque
in iste maniera le Senior Deo
opera inter le filios del homines.
Perque le Senior Deo da luce al
intellecto; perque ille parla al
homines secundo lor linguage, a
fin que illes comprende.

2 Nephi Capitulo 31

2 Nephi 31:4 Ergo io volerea que
vos recordate que vos ha parlate
circa celle propheta que le Senior
mi monstrava, que haberea
baptisate le Agno de Deo, le qual
levara le peccatos del mundo.

Nephi explica perque Christo
esseva baptisate - le homines
debe sequer Christo, esser
baptisate, reciper le Spirito
Sancte e perseverar usque le fin
pro esser salvate - le penitentia e 2 Nephi 31:5 e ora, si le Agno de
le baptismo es le porta del Deo, que es sancte, habeva
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besonio de esser baptisate per
medio del aqua pro expler omne
justicia, oh, alora, quanto major
besonio ha nos, que es impur, de
esser baptisate, si, per aqua!

2 Nephi 31:11 E le patre diceva:
Repente vos, repente vos, e
baptisa vos in le nomine de mi
amate Filio.

2 Nephi 31:6 e ora io volerea
demandar vos, mi amate fratres,
como le Agno de Deo compliva
omne justicia al esser baptisate
per aqua?

2 Nephi 31:12 E anque le voce
del Filio veniva a me, dicente: A
qui essera baptisate in mi nomine
le patre dara le Spirito Sancte
como a me; ergo seque me, e
face le cosas que vos me ha
2 Nephi 31:7 Non sape vos que vidite facer.
ille es sancte? Ma, nonobstante
esser sancte, ille monstra al filios 2 Nephi 31:13 Ergo, mi amate
del homines que, secundo le fratres, io sape que si vos sequera
carne, ille se humilia ante su le Filio con plen intento de corde,
patre e testimonia al patre que le sin complir necun hypocrisia e
essera obediente, observante su necun fraude ante Deo, ma con
commandamentos.
intento real, repentente vos de
vostre peccatos, testimoniante al
2 Nephi 31:8 Ergo, post que ille patre que vos es disponite a
esseva baptisate in aqua, le prender supra vos le nomine de
Spirito Sancte descendeva supra Christo, per medio del baptismo ille in forma de columba.
si, sequente vostre Senior e
Salvator intro al aqua, secundo su
2 Nephi 31:9 E de nove ille parola, alora vos recipera le
monstra al filios del homines Spirito Sancte; si, alora venira le
quanto stricte es le sentiero, e baptismo de foco e del Spirito
quanto limitate es le porta per le Sancte; e alora vos potera parlar
qual illes debe entrar, habente les le lingua del angelos e critar
date le exemplo.
laudes al Sancto de Israel.
2 Nephi 31:10 e ille diceva al
filios del homines: Seque me.
Ergo, mi amate fratres, pote nos
sequer Jesus, si nos nos es
disponite
a
obedir
al
commandamentos del Patre?
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2 Nephi 31:14 Ma mi amate
fratres, assi me perveniva le voce
del Filio, dicente: Post que vos
repentira de vostre peccatos e
habera testimoniate al patre que
vos es disponite a obedir a mi

commandamentos, per medio del
baptismo de aqua, e vos habera
recipite le baptismo de foco e del
Spirito Sancte, e vos potera
parlar in un nove lingua, si,
mesme le lingua del angelos, e si
postea isto vos me renegara,
haberea essite melio pro vos que
vos non me habeva cognoscite.

in le sentiero recte e stricte que
conduce al vita eternal; si, vos
habera entrate per le porta e
habera
sequite
le
commandamentos del Patre e del
Filio; e vos habera recipite le
Spirito Sancte, que testimonia del
Patre e del Filio, in complimento
al promissa que ille ha facite, que
si vos entrava per iste via, le
2 Nephi 31:15 E io audiva le haberea recipite.
voce del Patre, que diceva: Si, le
parolas de mi Amate Filio es ver 2 Nephi 31:19 e ora, mi amate
e fidel. Qui persevera usque le fratres, post que vos ha entrate in
fin, essera salvate.
iste sentiero stricte e limitate, io
volerea demandar vos si toto es
2 Nephi 31:16 e ora, mi amate complite. Ecce, io vos dice: No;
fratres, io sape ergo, que a minus perque vos non haberea venite
que un homine non persevera usque hic si non per le parola de
usque le fin, sequente le exemplo Christo, con fide incraccabile in
del Filio del Deo vivente, non se ille, confidente integralmente in
potera salvar.
le meritos de qui ha le poter de
salvar.
2 Nephi 31:17 Ergo face le cosas
que io vos ha dicite de haber 2 Nephi 31:20 Ergo vos debe
vidite facer a vostre Senior e continuar con constantia in
Redemptor; perque per iste Christo, habente un plen
motivo
illos
me
esseva sperantia e amor verso Deo e
monstrate: a fin que vos pote verso tote le homines. Ergo, si
cognoscer le porta per le qual vos vos continuara a nutrir vos
debera entrar. Perque le porta per abundantemente del parola de
le qual vos debera entrar es le Christo, perseverante usque le
penitentia e le baptismo per fin, assi dice le Patre: vos habera
medio del aqua; e alora venira le le vita eternal.
remission de vostre peccatos per
medio del foco e per medio del 2 Nephi 31:21 e ora mi amate
Spirito Sancte.
fratres, isto es le via; e non existe
necun altere via e necun altere
2 Nephi 31:18 E alora vos essera nomine date sub le celos, con le
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qual le homine se pote salvar in
le regno de Deo. E ora isto es le
doctrina de Christo, le unic e ver
doctrina del Patre, e del Filio, e
del Spirito Sancte, que es un sol
Deo, sin fin. Amen.

tote le cosas que vos debera
facer.

2 Nephi 32:4 ora ergo, post que
io vos ha dicite iste parolas, si
vos non los pote comprender es
perque vos non demandate, ni
2 Nephi Capitulo 32
clamate; ergo vos non vide le
luce e vos debe perir in le
Le angelos parla per le poter del obscuritate.
Spirito Sancte - le homines debe
orar e acquirer cognoscentia per 2 Nephi 32:5 perque io vos dice
medio del Spirito Sancte. Circa de nove que, si vos entrara per
559 - 545 a.C.
iste via e recipera le Spirito
Sancte, ille vos monstrara tote le
2 Nephi 32:1 e ora mi amate cosas que vos debera facer.
fratres, io suppone que vos
medita in vostre corde circa lo 2 Nephi 32:6 isto es le doctrina
que vos debera facer post que vos de Christo; e non essera date
habera entrate per iste via. Ma necun altere doctrina usque
perque medita vos iste cosas in quando ille se manifessera a vos
vostre corde?
in le carne. E quando ille se
manifessera a vos in le carne, vos
2 Nephi 32:2 Non recorda que io observara le cosas que ille vos
vos diceva que, post haber dicera.
recipite le Spirito Sancte, vos
poterea parlar le lingua del 2 Nephi 32:7 e ora io, Nephi, non
angelos? e ora, como poterea vos pote dicer de plus; le Spirito me
parlar le lingua del angelos, si impedi de parlar, e io me lamenta
non per medio del Spirito a causa del incredulitate, le
Sancte?
perversitate, le ignorantia e le
obstination del homines; perque
2 Nephi 32:3 le angelos parla per illes non cerca le cognoscentia, ni
le poter del Spirito Sancte; ergo comprende
iste
grande
illes parla le parolas de Christo. cognoscentia, quando les es date
Ergo, io vos dice, nutri vos in simplicitate, si, tan simplice
abundantemente con le parolas quanto pote esser le parola.
de Christo; perque le parolas de
Christo vos dicera omne cosa, si, 2 Nephi 32:8 e ora, mi amate
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fratres, io vide que vos medita
ancora in vostre corde; e mi
afflige deber parlar circa iste
cosas. Perque, si vos da ascolta al
Spirito que insenia al homine a
orar, vos saperea que vos debe
orar; perque le spirito maligne
non insenia al homine a orar, ma
le insenia que ille non debe orar.
2 Nephi 32:9 Ma io vos dice que
vos debe orar sempre, e non
discoragiar vos; e vos non debe
complir alco pro le Senior, sin
ante orar al patre in le nomine de
Christo a fin que ille consacra
vostre opera, a fin que vostre
opera pote esser pro le benesser
de vostre anima.
2 Nephi Capitulo 33
Le parolas de Nephi es ver - illos
attesta de Christo - qui crede in
Christo credera al parolas de
Nephi - su parolas essera como
un teste al tribunal del judicio.
Circa 559 - 545 a.C.
2 Nephi 33:1 e ora io, Nephi, non
pote scriber tote le cosas que
esseva inseniate inter mi populo;
ni io es potente in le scriptura
quanto in le parlar, perque,
quando un homine parla per le
poter del Spirito Sancte, le poter
del sancte Spirito los porta usque
al corde del filios del homines.

2 Nephi 33:2 Ma il ha multos qui
indura lor corde contra le sancte
Spirito, assi que non lassa spatio
in lor corde pro ille; ergo illes
jecta via multe cosas que es
scribite e los estima como cosas
sin valor.
2 Nephi 33:3 Ma io, Nephi,
scribeva lo que scribeva, e io lo
estima
de
grande
valor,
specialmente per mi populo.
Perque io preca continuemente
per illo de jorno, e mi oculos
bania mi genas de nocte, per lor
causa; e io clamava a mi Deo con
fide, e io sape que ille audira mi
clamor.
2 Nephi 33:4 E io sape que le
Senior Deo consacrara mi
orationes pro le beNephicio de
mi populo. E le parolas que io ha
scribite in debilitate devenira
fortes pro illes; perque illos les
persuadera a facer le ben; les
facera cognoscer lor patres; illos
parla de Jesus, ergo, les
persuadera a creder in ille e a
perseverar usque le fin, que es le
vita eternal.
2 Nephi 33:5 E illos parla
rudemente contra le peccato,
secundo le simplicitate del
veritate; ergo necun se irascera
per le parolas que io ha scribite,
salvo qualcuno que ha le spirito
del diabolo.
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2 Nephi 33:6 Io exulta in
simplicitate; io exulta in le
veritate; io exulta in mi Jesus,
perque ille ha redimite mi anima
del inferno.
2 Nephi 33:7 io ha caritate per mi
populo, e grande fide in Christo
perque io incontrara multe
animas immaculate a su sede del
judicio.

a tote le homines que illes debe
facer bon operas.
2 Nephi 33:11 E si istes non es le
parolas de Christo, judica vos
mesme - perque Christo vos
monstrara al ultime jorno, con
potentia e grande gloria, que istes
es su parolas; e vos e io alora
essera facie a facie ante su barra;
e vos sapera que ille me habeva
commandate de scriber iste
cosas, nonobstante mi debilitate.

2 Nephi 33:8 io ha caritate pro le
Judeos – io dice Judeos, pro 2 Nephi 33:12 E io preca le
intender le populo del qual io Patre, in nomine de Christo, que
proveni.
multos de nos, si non totos, pote
esser salvate in su regno in celle
2 Nephi 33:9 io ha tamben grande e ultime jorno.
caritate pro le Gentiles. Ma io
non pote haber sperantia pro 2 Nephi 33:13 e ora, mi amate
necun de istes, excepte pro illes fratres, tote vos que es del Casa
qui se reconciliara con Christo, de
Israel,
e
vos
totos,
entrara per le porta stricte e extremitates del terra, io vos
camminara supra le stricte parla con le voce de un que crita
sentiero que conduce al vita, e del pulvere: Adeo, usque a celle
continuara sur sentiero usque le grande jorno.
fin de lor jorno de proba.
2 Nephi 33:14 E vos, que non
2 Nephi 33:10 e ora, mi amate vole participar del bonitate de
fratres, e vos tamben Judeos, e Deo, e non vole obedir al parolas
vos tote extremitates del terra, da del Judeos, ni a mi parolas, ni a
ascolta a iste parolas e crede in le parolas que sortira del bucca
Christo; e si vos non crede in iste del Agno de Deo, io vos dice
parolas, alora crede in Christo. E adeo pro sempre, perque iste
si vos crede in Christo, alora vos parolas vos condemnara al ultime
credera in iste parolas, perque jorno.
illos es le parolas de Christo, e
ille me los ha date; e illos insenia 2 Nephi 33:15 perque lo que io
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sigilla sur le terra essera me ha commandate, e io debe
presentate contra vos al tribunal obedir. Amen.
del judicio; perque assi le Senior
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LIBRO DE JACOB FRATRE DE NEPHI
Le parolas de su predication a su fratres. Ille confunde un homine
que cerca de subverter le doctrina de Christo. Alcun parolas circa le
historia del populo de Nephi.
Jacob Capitulo 1
Jacob e Joseph cerca de
persuader le homines a creder in
Christo e a obedir a su
commandamentos - Nephi mori le perversitate prevale inter le
Nephitas. Circa 544 - 421 a.C.

posteritate,
generation.

de

generation

in

Jacob 1:4 E si il habeva
predicationes sacre, o grande
revelationes, o prophetias, io
deberea scriber le punctos
principal supra iste plattas, e
divulgar los lo plus possibile, per
Jacob 1:1 Perque adveniva que amor de Christo e per le ben de
cinquanta-cinque annos habeva nostre populo.
passate desde quando Lehi
habeva lassate Jerusalem; ergo Jacob 1:5 perque, a motivo de
Nephi dava a me, Jacob, un nostre fide e de nostre grande
commandamento circa le parve anxietate, nos habeva essite
plattas supra le qual es gravate manifestate le cosas que deberea
iste cosas.
advenir a nostre populo.
Jacob 1:2 E ille dava a me, Jacob,
le commandamento de scriber
supra iste plattas alcun del cosas
que secundo me es plus preciose;
e de tractar sol brevemente, le
historia de iste populo que se
appella populo de Nephi.
Jacob 1:3 perque ille diceva que
le historia de su populo debeva
esser gravate supra su altere
plattas, e que io debeva preservar
iste plattas e transmitter los a mi
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Jacob 1:6 E nos habeva tamben
multe revelationes e multe spirito
de prophetia; nos sapeva ergo de
Christo e de su regno, que debeva
venir.
Jacob 1:7 Ergo nos laborava
diligentemente
inter
nostre
populo, pro poter lo persuader a
venir a Christo e a participar del
bonitate de Deo, a fin que illes
poterea entrar in su reposo, per
timor que in qualque modo ille

jurava, in su ira, que illes non
entrarea, como durante le
provocation in le jornos del
tentation, dum le filos de Israel
esseva in le deserto.
Jacob 1:8 Ergo que volerea Deo
conceder nos de poter persuader
tote le homines a non rebellar se
contra Deo, a non provocar le al
ira, ma que tote le homines crede
in Christo e reguarda a su morte,
e porta su cruce e supporta le
vergonia del mundo; ergo io,
Jacob, me ingagia a expler le
commandamento de mi fratre
Nephi.

deberea appellar se Nephi
secunde, Nephi tertie, etc.,
secundo le regnos del reges; e
assi illes esseva appellate per le
populo, qualcunque nomine illes
habeva.
Jacob 1:12 E adveniva que Nephi
moriva.
Jacob 1:13 ora, illes qui non
esseva
Lamanitas
esseva
Nephitas; nonobstante illes se
appellava Nephitas, Jacobitas,
Josephitas,
Zoramitas,
Lamanitas,
Lemuelitas
e
Ismaelitas.

Jacob 1:9 ora Nephi comenciava
a inveterar, e videva que preste
ille haberea debite morir; ergo
ille ungueva un homine como
rege e governator supra su
populo, secundo le regno del
reges.

Jacob 1:14 Ma io, Jacob, non les
distinguera de ora in avante con
iste nomines, ma io appellara
Lamanitas illes qui cerca de
destruer le populo de Nephi, e
illes qui es amicos de Nephi io
les appellara Nephitas, o populo
de Nephi, secundo le regnos del
Jacob 1:10 habente le populo reges.
amate
Nephi
in
modo
extraordinari, habente ille essite Jacob 1:15 e ora adveniva que le
pro su populo un grande populo de Nephi, sub le regno del
protector, habente ille impugnate secunde rege, comenciava a
le spada de Laban in lor defensa, devenir dur de corde e a indulger
e habente laborate durante tote su in practicas perverse, similes a
jornos pro lor benesser. -celle del antique rege David que
desiderava multe feminas e
Jacob 1:11 Ergo su populo concubinas,
como
tamben
desiderava conservar su nomine Salomon, su filio.
in memoria. Ergo quicunque
haberea regnate in su placia ille Jacob 1:16 Si, e illes comenciava
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tamben a cercar auro e argento, e complace del castitate del
illes comenciava a elevar se in le feminas. Circa 544 - 421 a.C.
superbia.
Jacob 2:1 Parolas que Jacob,
Jacob 1:17 Ergo io, Jacob, les fratre de Nephi, diceva al populo
diceva iste parolas dum io les de Nephi post le morte de Nephi:
instrueva in le templo, habente io
essite vocate per le Senior.
Jacob 2:2 ora, mi amate fratres,
io,
Jacob,
secundo
le
Jacob 1:18 perque io, Jacob, e mi responsabilitate que io recipeva
fratre Joseph nos habeva essite de Deo de honorar mi officio con
consacrate sacerdotes e maestros sobrietate, e pro poter nettar mi
de iste populo per mano de vestes de vostre peccatos, io veni
Nephi.
al templo hodie pro poter vos
proclamar le parola de Deo.
Jacob 1:19 E nos faceva honor al
nostre officio pro le Senior, Jacob 2:3 E vos mesme sape que
prendente
supra
nos
le io ha essite usque ora diligente in
responsabilitate de responder con le officio al qual io esseva
nostre proprie capite del peccatos vocate; ma in iste jorno io es
del populo, si nos non les opprimite per un ben major
inseniava le parola de Deo con desiderio e anxietate per le ben
tote diligentia; ergo, laborante de vostre anima, de quanto non io
con fortia, lor sanguine poterea esseva usque ora.
non recader supra nostre vestes;
alteremente lor sanguine haberea Jacob 2:4 perque usque ora vos
recadite supra nostre vestes e nos ha essite obedientes al parola del
non nos haberea trovate sin Senior, que io vos ha date.
macula al ultime jorno.
Jacob 2:5 Ma ora, da me vos
Jacob Capitulo 2
ascolta, e vos sapera que con le
adjuta del Omnipotente Creator
Jacob denuncia le amor per le del celo e del terra io pote parlar
ricchessas,
superbia
e vos in merito a vostre
immodestia - le homines pote pensamentos, de como vos ha
cercar le ricchessa pro adjutar lor comenciate a operar in peccato,
proximo - Jacob condemna le peccato que me pare assatis
practica non autorisate del abominabile, si, e abominabile a
polygamia - le Senior se Deo.
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Jacob 2:6 Si, il afflige mi anima e
me face occultar con vergonia del
presentia de mi Creator, le facto
que deber testimoniar vos circa le
perversitate de vostre corde.
Jacob 2:7 E me afflige anque
deber usar un linguage tanto
hardite in relation a vos, ante
vostre uxores e vostre filios, cuje
sentimentos es in grande parte
tenerissime, caste e delicate ante
Deo, lo que es placente a Deo;

vostre perversitate e vostre
abominationes, in presentia del
pures de corde e del cordes
rumpite, e sub le vista del oculo
penetrante de Deo Omnipotente.
Jacob 2:11 Ergo io debe dicer
vos le veritate, secundo le
simplicitate del parola de Deo.
perque quando io demandava al
Senior, assi mi perveniva le
parola, que diceva: Jacob,
ascende al templo deman e
proclama a iste populo le parola
que io te dara.

Jacob 2:8 E io suppone que vos
ha ascendite hic pro audir le Jacob 2:12 e ora fratres mie, iste
placente parola de Deo, si, le es le parola que io vos proclama:
parola que sana le anima ferite.
que multos inter vos ha
comenciate a cercar auro, argento
Jacob 2:9 Ergo il opprime mi e omne sorta de metallos preciose
anima le facto de esser pulsate, a abundante in iste terra, que es un
causa
del
precise terra promittite pro vos e pro
commandamento que io ha vostre posteritate.
recipite de Deo, de admoner vos
secundo vostre crimines, e Jacob 2:13 E le mano del
allargar le lesiones de illes qui es Providentia ha surridite supra
ja ferite, in vice de consolar les e multe de vos, assi que vos ha
de sanar lor ferite; e illes qui non obtenite multe ricchessas; e
ha essite ferite, in vice de nutrir perque alcun inter vos ha obtenite
se con gaudio del placente parola plus abundantemente de vostre
de Deo, illes trovara pugnales fratres, vos ha elevate vos in le
que transfigera lor anima e ferira superbia de vostre corde e vos ha
lor mente delicate.
le collo rigide e le capite alte a
motivo del luxo de vostre vestes,
Jacob 2:10 Ma, nonobstante le e vos perseque vostre fratres
magnitude del commandamento, perque vos suppone de esser
io debe ager secundo le ordine melior de illes.
precise de Deo, e parlar vos circa
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Jacob 2:14 e ora, fratres mie, vos
suppone que Deo vos justifica in
isto? io vos dice: No, al contrario
ille vos condemna; e si vos
persiste in iste actiones, su
judicios
debe
descender
rapidemente supra vos.

de prestar succurso al malade e
affligite.

Jacob 2:20 e ora, fratres mie, io
vos ha parlate circa al superbia; e
illes qui ha affligite lor proximo e
les ha persequite perque ha le
corde superbe, per le cosas que
Jacob 2:15 Oh, si ille vos ha recipite de Deo, que cosa
monstrava de poter transfiger dice?
vos, e que con le vista de su
oculos pote abatter vos in le Jacob 2:21 Non crede vos que tal
pulvere!
cosas es abominabiles pro ille
que ha create omne carne? e tote
Jacob 2:16 Oh, si
vos vos le esseres ha le mesme valor a su
depurava de iste iniquitate e de oculos. E omne carne proveni ab
iste abomination! Oh, si vos le pulvere; e ille les ha create per
ascoltava le parola de su ordines, le mesme scopo: a fin que illes
e non lassava que iste superbia de obedi a su commandamentos e le
vostre corde destrueva vostre glorifica pro sempre.
anima!
Jacob 2:22 e ora io termina de
Jacob 2:17 Pensa a vostre fratres parlar vos circa iste superbia. E si
como a vos mesme, sia vos io non vos debeva parlar de un
amabile con totes e liberal con plus grave crimine, mi corde
vostre substantias, a fin que illes gauderea immensemente per
pote esser ric como vos.
causa vostre!
Jacob 2:18 Ma ante de cercar le Jacob 2:23 Ma le parola de Deo
ricchessas, vos cerca le regno de me opprime a causa de vostre
Deo.
plus grave crimines. Perque assi
dice le Senior: iste populo
Jacob 2:19 E post haber obtenite comencia a crescer in iniquitate;
un sperantia in Christo, vos illes non comprende le scripturas,
obtenera ricchessas, si vos los perque illes cerca de justificar se
cerca; e vos los cercara con le committente prostitutiones, a
intention de facer le ben - de causa de lo que esseva scribite
revestir le nudes, de nutrir le circa David e su filio Salomon.
affamate, de liberar le sclavos e
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Jacob 2:24 David e Salomon in
veritate habeva multe uxores e
concubinas, lo que esseva
abominabile ante me, dice le
Senior.

commandara a mi populo;
alteremente illes dara ascolta a
iste parolas.
Jacob 2:31 perque io, le Senior,
ha vidite le dolor e audite le
gemitos del filias de mi populo in
le terra de Jerusalem, si, e in tote
le terras de mi populo, a causa
del
perversitate
e
le
abominationes de lor maritos.

Jacob 2:25 Ergo assi dice le
Senior: Io ha conducite iste
populo foras del terra de
Jerusalem, per medio del poter de
mi bracio, pro poter suscitar un
ramo juste del fructo del lumbos
de Joseph.
Jacob 2:32 E io non permittera,
dice le Senior del armeas, que le
Jacob 2:26 Ergo io, le Senior critos del belle filias de iste
Deo, non permittera que iste populo, que io ha conducite foras
populo age como le antiques.
del terra de Jerusalem, ascende a
me contra le homines de mi
Jacob 2:27 Ergo, fratres mie, audi populo, dice le Senior del
me, e da ascolta al parola del armeas.
Senior: perque nemo inter vos
habera plus de un sol uxor; e de Jacob 2:33 perque illes non
concubinas vos non habera alcun. rendera sclave le filias de mi
populo, a causa de lor fragilitate,
Jacob 2:28 perque io, le Senior sin que io les puni con un grave
Deo, me delecta del castitate del malediction, anque usque le
feminas. E le prostitution es un destruction; perque illes non
abomination ante me; assi dice le committera prostitutiones como
Senior del armeas.
le antiques, dice le Senior del
armeas.
Jacob 2:29 Ergo iste populo
obedira a mi commandamentos, Jacob 2:34 e ora fratres mie, vos
dice le Senior del armeas, o sape que iste commandamentos
maledicite essera le pais per esseva datos a nostre patre Lehi;
causa lore.
ergo vos lo cognosceva ja; e vos
ha cadite sub un grande
Jacob 2:30 perque se io, dice le condemnation; perque vos ha
Senior del armeas, volera elevar facite iste cosas que vos sapeva
un posteritate pro me, io lo de non deber facer.
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Jacob 2:35 vos ha complite
iniquitates plus grande del
Lamanitas, nostre fratres. Vos ha
rumpite le corde de vostre tenere
uxores, e vos ha perdite le fiducia
de vostre filios, a causa del vostre
perverse exemplo ante illes; e le
singultos de lor corde ascende a
Deo contra vos. E a causa del
rigor del parola de Deo, que
descende contra vos, multe
cordes morira, transfigite con
profunde lesiones.
Jacob Capitulo 3

vos con le gaudio de su amor;
perque vos lo potera facer pro
sempre, si vostre mente resta
firme.
Jacob 3:3 Ma guai, guai a vos qui
non es pur de corde, que in iste
jorno vos es impur ante Deo;
perque a minus que non vos
repenti le terra essera maledicite
per causa vostre; e le Lamanitas
que non es impur como vos, e
nonobstante esser maledicite con
un grave malediction, illes vos
flagellara usque le destruction.
Jacob 3:4 E venira rapidemente
le tempore quando, a minus que
vos repenti, illes possedera le
terra de vostre hereditate, e le
Senior Deo conducera foras le
justes de inter vos.

Le pures de corde recipera le
placente parola de Deo - le
rectitude del Lamanitas supera
illo del Nephitas - Jacob admone
contra
le
fornication,
le
lascivitate e omne peccato. Circa Jacob 3:5 le Lamanitas, vostre
544 - 421 a.C.
fratres, que vos odia per lor
impuritate e per le malediction
Jacob 3:1 Ma io, Jacob, volerea que ha colpate lor pelle, es plus
parlar a vos que es pur de corde. juste de vos perque illes non ha
Reguarda vos a Deo con oblidate le commandamento del
constantia de mente e preca a ille Senior, que esseva date a nostre
con grande fide, e ille vos patre - que illes non debeva haber
consolara in vostre afflictiones e plus de un uxor e de concubinas
ille defendera vostre causa e illes non debeva haber alcun, e de
facera descender le justicia supra non committer prostitutiones
illes qui cerca vostre destruction. inter illes.
Jacob 3:2 Oh vos totes qui es pur Jacob 3:6 e ora, illes observa e
de corde, altia le capite e recipe obedi iste commandamento;
le placente parola de Deo, e nutri ergo, a motivo del observantia de
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iste commandamento, le Senior
Deo non les destruera, ma ille
essera misericordiose con illes; e
un jorno illes devenira un populo
benedicite.
Jacob 3:7 le maritos ama lor
uxores, e le uxores ama lor
maritos; e maritos e uxores ama
lor filios; e lor incredulitate e lor
odio verso vos es per le iniquitate
de lor patres; ergo, quanto melior
es vos de illes al oculos de vostre
grande Creator?
Jacob 3:8 Oh fratres mie, io time
que, a minus que non vos repenti
de vostre peccatos, lor pelle
essera plus candide del vostre,
quando vos essera conducite
insimul ante al throno de Deo.
Jacob 3:9 Ergo io vos da un
commandamento, que es le
parola de Deo: que vos non les
debe insultar plus a causa de lor
pelle obscur; e vos non les debe
insultar per lor impuressa; ma
vos debe recordar plus tosto le
vostres, e recorda que lor
impuressa esseva causate per lor
patres.
Jacob 3:10 Ergo recorda vos de
vostre filios, e de como vos ha
affligite lor corde a causa del
exemplo que vos les ha
monstrate; e recorda vos anque
que, a causa de vostre impuritate,

vos pote portar vostre filios al
destruction, e lor peccatos essera
accumulate supra vostre capite al
ultime jorno.
Jacob 3:11 Oh fratres mie, da
ascolta a mi parolas; evelia le
facultates de vostre anima;
succute vos pro poter vos eveliar
del torpor del morte; e disnoda
vos del penas del inferno a fin
que vos non deveni angelos del
diabolo, pro esser jectate in celle
laco de foco e de sulfure que es
le secunde morte.
Jacob 3:12 e ora io, Jacob, diceva
multe altere cosas al populo de
Nephi, admonente lo contra le
fornication e le lascivitate e omne
specie de peccato, explicante les
le horribile consequentias.
Jacob 3:13 E non se pote scriber
supra iste plattas que un
centesime parte del actiones de
iste populo, que ora comenciava
a esser numerose; ma multe de
lor actiones es scribite supra le
plattas plus grande, e lor guerras,
lor contentiones e le regnos de
lor reges.
Jacob 3:14 Iste plattas es
appellate plattas de Jacob, e illos
esseva facite per mano de Nephi.
E ora io pone fin a mi parolas.
Jacob Capitulo 4
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Tote le prophetas adorava le
Patre in le nomine de Christo - le
offerta de Isaac per mano de
Abraham esseva a similitude de
Deo e de su Unigenito - le
homines debe reconciliar se con
Deo per medio del Expiation - le
Judeos rejectara le petra angular.
Circa 544 - 421 a.C.

con gaudio, e non con dolor, ni
con minusprecio, lo que concerne
lor prime patres.

Jacob 4:4 perque con iste
intention nos ha scribite iste
cosas, a fin que illes potera saper
que nos sapeva de Christo, e nos
habeva un sperantia de su gloria
multe centenas de annos ante su
venita; e non sol nos habeva un
Jacob 4:1 E adveniva que io, sperantia de su gloria, ma anque
Jacob, habente exercitate a longe tote le sanctos prophetas que
le ministerio inter mi populo con viveva ante de nos.
le parola, (e io non pote scriber
salvo un parve parte de mi Jacob 4:5 illes credeva in Christo
parolas, a causa del difficultate e illes adorava le patre in nomine
de gravar nostre parolas supra sue, e nos tamben adora le patre
plattas) e nos sape que le cosas in nomine sue. E con iste
que nos scribe supra plattas debe intention nos obedi le lege de
permaner;
Moses, que guida nostre anima
verso Christo; e per iste ration
Jacob 4:2 Ma toto lo que nos illo es sanctificate pro nos in
scribe supra qualcunque altere justicia, mesme como lo esseva
cosa salvo que supra plattas, debe pro Abraham in le deserto
perir e disparer; ma nos pote quando ille esseva obediente al
scriber poc parolas supra plattas, ordines de Deo offerente su filio
que dara a nostre filios, e anque a Isaac, lo que es a similitude de
nostre amate fratres, un certe Deo e de su Filio Unigenito.
cognoscentia de nos, o in altere
parolas circa lor patres -Jacob 4:6 Ergo nos investiga le
prophetas, e nos ha multe
Jacob 4:3 ora, in isto nos gaude; revelationes e le spirito de
e nos labora diligentemente pro prophetia; e habente tote iste
gravar iste parolas supra plattas, testimonios, nos obtene un
sperante que nostre amate fratres sperantia, e nostre fide deveni
e nostre filios los recipera con incraccabile, e nos pote vermente
corde grate, e los observara commandar in nomine de Jesus e
attentemente pro poter apprender anque le arbores nos obedi, o le

172

montes, o le undas del mar.

misericordia sur tote su operas.

Jacob 4:7 Nonobstante le Senior
Deo nos monstra le nostre
debilitate a fin que nos pote saper
que es per su gratia e su grande
condescendentia verso le filios
del homines que nos ha le poter
de facer iste cosas.

Jacob 4:11 Ergo, amate fratres,
reconcilia vos con ille per medio
del Expiation de Christo, su Filio
Unigenito, e vos potera obtener
le resurrection, secundo le poter
del resurrection que es in Christo,
e esser presentate a Deo como le
primitias de Christo, habente
Jacob 4:8 grande e meraviliose es fide, e habente obtenite un bon
le operas del Senior. Quanto sperantia de gloria in ille, ante
inscrutabile es le profunditates de que ille se manifesta in le carne.
su mysterios; e es impossibile
que le homine discoperi tote su Jacob 4:12 e ora, amates, non vos
vias. E nemo cognosce su vias meravilia que io vos dice iste
salvo si les essera revelate; ergo, cosas; perque non deberea nos
fratres, non minusprecia le parlar del expiation de Christo, e
revelationes de Deo.
attinger a un cognoscentia
perfecte de ille, e attinger al
Jacob 4:9 perque per medio del cognoscimento del resurrection e
poter de su parola le homine del mundo a venir?
veniva sur le facie del terra, terra
que esseva create per medio del Jacob 4:13 fratres mie, qui
poter de su parola. Ergo, si Deo prophetisa, lo deberea facer in
esseva capace de parlar e le modo
que
le
homines
mundo existeva, e le homine comprende; perque le Spirito
esseva create, oh, alora, perque dice le veritate e non mente. Ergo
ille non esserea capace de illo parla del cosas como es
commandar al terra, o al opera de realmente, e del cosas como
su manos sur le facie de illo, realmente essera; ergo iste cosas
secundo su voluntate e su placer? nos
es
manifestate
con
simplicitate, pro le salvation de
Jacob 4:10 Ergo, fratres, non nostre anima. Ma nos non es le
cerca de dar consilios al Senior, unic testes de iste cosas; perque
ma de prender consilio de su Deo lo diceva anque al antique
mano. Perque vos mesme sape prophetas.
que ille consilia con sagessa e
con justicia e con grande Jacob 4:14 Ma le Judeos esseva
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un populo del collo rigide; e illes
minuspreciava le parolas de
simplicitate, e occideva le
prophetas, e cercava cosas que
non poteva comprender. Ergo, a
causa de lor cecitate, cecitate que
les veniva per reguardar ultra le
signo, illes debe necessarimente
cader; perque Deo les ha levate
su simplicitate, e les ha date,
perque illes lo desiderava, multe
cosas que illes non pote
comprender. E perque illes lo
desiderava, Deo lo ha facite, a fin
que illes poterea impinger.

non vacilla de mi firmessa in le
Spirito e si io non impinge a
causa de mi excessive anxietate
pro vos.

Jacob 4:16 Ma secundo le
scripturas, iste petra devenira le
grande e le ultime e le unic secur
fundamento supra qual le Judeos
potera construer.

Jacob 5:2 ascolta, oh vos, Casa
de Israel, e audi le parolas
pronunciate per me, un propheta
del Senior.

Jacob Capitulo 5

Jacob cita Zenos in merito al
allegoria del olivo domestic e del
olivo silvestre - illos es un
similitude de Israel e del Gentiles
- Prefiguration del dispersion e
reunion de Israel - Allusion al
Nephitas e al Lamanitas e a tote
le Casa de Israel - le Gentiles
essera insertate in Israel - al fin le
Jacob 4:15 e ora, io Jacob, es vinia essera ardite. Circa 544 incoragiate per le Spirito a 421 a.C.
prophetisar; perque io previde,
per medio del influxo del Spirito Jacob 5:1 fratres mie, non vos
que es in me, que, impingente, le recorda de haber legite le parolas
Judeos rejectara le petra supra le del propheta Zenos, que ille
qual illes haberea potite construer declarava al Casa de Israel,
e haber fundamento secur.
dicente:

Jacob 4:17 e ora, mi amate, como
es possibile que illes, post haber
rejectate le secur fundamento,
pote construer supra a fin que ille
pote esser le petra angular?

Jacob 5:3 perque assi dice le
Senior, io te comparara, oh Casa
de Israel, a un olivo domestic,
que un homine plantava in su
vinia; e lo nutriva e ille cresceva,
e inveterava, e comenciava a
deperir.

Jacob 4:18 mi amate fratres, io
vos disvelara iste mysterio; si io Jacob 5:4 E adveniva que le
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senior del vinia videva que su
olivo comenciava a deperir; e
diceva: io lo putara e sarculara
circum, e lo nutrira, a fin que
forsan illo potera emitter ramos
juvene e tenere, e assi illo non
perira.

vole.
Jacob 5:9 Prende tu le ramos del
olivo silvestre e inserta los in
placia de celles; e istes que io ha
levate los jectara in le foco e los
ardera, a fin que illos non obstrue
le terreno de mi vinia.

Jacob 5:5 E adveniva que ille lo
putava, e sarculava circum, e lo Jacob 5:10 E adveniva que le
nutriva secundo su parola.
servo del Senior del vinia faceva
secundo le parola del Senior del
Jacob 5:6 E adveniva que post vinia, e insertava le ramos del
multe
jornos
le
arbore olivo silvestre.
comenciava a emitter qualque
rametto juvene e tenere; ma su Jacob 5:11 E le Senior del vinia
ramos principal comenciava a commandava de sarcular circum,
perir.
de putar lo e de nutrir lo, dicente
a su servo: Me afflige deber
Jacob 5:7 E adveniva que le perder iste arbore; ergo io ha
senior del vinia lo videva, e facite iste pro poter forsan
diceva a su servo: Me afflige preservar le radices, a fin que illo
deber perder iste arbore; ergo non perira e io lo potera
vade a prender ramos de un olivo conservar pro me.
silvestre e porta me los hic; e nos
levara le ramos principal que Jacob 5:12 Ergo vade tu, velia
comencia a marcescer, e nos los sur arbore e nutri lo, secundo mi
jectara in le foco pro esser parolas.
comburite
Jacob 5:13 E iste io lo mittera in
Jacob 5:8 e le Senior del vinia le parte plus basse de mi vinia,
diceva: io levara multe de iste ubique io vole, a te non importa;
ramos juvene e tenere e los e isto, pro poter me preservar le
insertara ubique io vole; e non ramos natural del arbore; e anque
importa si advenira que le radice pro poter conservar le fructos pro
de iste arbore perira si io potera le saison; perque mi afflige deber
preservar le fructos pro me; ergo perder iste arbore e su fructo.
io prendera iste ramos juvene e
tenere e los insertara ubique io Jacob 5:14 E adveniva que le
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Senior del vinia vadeva e
occultava le ramos natural del
olivo domestic in le partes plus
basse del vinia, alcunes in un e
alcunes in un altere, secundo su
voluntate e placer.

immagazinara pro me mesme,
pro le saison.

Jacob 5:16 E adveniva que le
Senior del vinia, e anque le
servo, descendeva in le vinia pro
laborar. E adveniva que le servo
diceva a su patrono: reguarda le
arbore!

Jacob 5:20 E adveniva que illes
vadeva ubi le patrono habeva
occultate le ramos natural del
arbore; e le patrono diceva al
servo: Reguarda iste; e ille
videva que le prime habeva
producite multe fructos; e ille
videva tamben que le fructo
esseva bon. E diceva al servo:
Prende su fructos e conserva los
pro le saison, pro preservar los
pro me mesme; perque diceva
ille, io lo ha nutrite per toto iste
tempore e illo ha producite multe
fructos.

Jacob 5:19 E adveniva que le
Senior del vinia diceva al servo:
Vamos in le parte plus basse del
vinia, pro vider si le ramos
Jacob 5:15 E post haber passate natural del arbore ha anque illos
multe tempore, le Senior del producite multe fructos, assi que
vinia diceva a su servo: Vamos a io los pote immagazinar pro me
laborar in mi vinia!
mesme pro le saison.

Jacob 5:17 E adveniva que le
Senior del vinia reguardava e
videva le arbore sur qual habeva
essite insertate le ramos del olivo
silvestre que habeva germinate e
comenciate a dar fructo. E su
fructo esseva bon; e su fructos
esseva similes al fructos natural.
Jacob 5:18 e le Senior diceva al
servo: le ramos del arbore
silvestre absorbeva le humiditate
del radice recipente multe fortia;
e a motivo del grande fortia de su
radice, le ramos silvatic ha
producite fructos dulce. Ora, si
nos non habeva insertate iste
ramos, le arbore haberea perite. E
ora, io conservara multe fructos,
que le arbore ha producite; e los
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Jacob 5:21 E adveniva que le
servo demandava a su patrono:
perque ha tu venite hic a plantar
iste arbore, o in altere parolas iste
ramo del arbore? perque iste
esseva le parte plus sterile de tote
le terreno de tu vinia.
Jacob 5:22 E le Senior del vinia
le diceva: Non dar me consilios;
io sapeva que iste esseva un parte

de terra sterile; ergo, como io te Leva le ramos que non ha
diceva, io lo ha nutrite per tote producite bon fructos e jecta los
iste tempore, e ora illo ha in le foco.
producite multe fructos.
Jacob 5:27 Ma le servo le diceva:
Jacob 5:23 E adveniva que le Vamos a putar e sarcular los
Senior del vinia diceva a su circum e a nutrir los ancora per
servo: mira; io ha plantate un poc, a fin que forsan illos pote
tamben altere ramo del arbore producer bon fructos, assi que tu
hic; e tu sape que iste parte de los pote conservar pro le saison.
terra esseva plus sterile del
prime. Ma Mira le arbore: io lo Jacob 5:28 E adveniva que le
ha nutrite per tote iste tempore, e Senior del vinia e le servo del
illo me ha date multe fructos; Senior del vinia nutriva omne
recollige los dunque, e conserva arbore fructifere del vinia.
los pro le saison, a fin que io
potera preservar los pro me Jacob 5:29 E adveniva que
mesme.
passate longe tempore, le Senior
del vinia diceva a su servo:
Jacob 5:24 E adveniva que le Vamos al vinia, pro poter laborar
Senior del vinia diceva de nove a de nove in illo. Perque le tempore
su servo: Mira hic, tamben iste se approxima, e le fin venira
altere ramo que io habeva presto; ergo io debe immagazinar
plantate; anque iste io ha nutrite, le fructos pro me mesme pro le
e illo ha producite fructo.
saison.
Jacob 5:25 E diceva le Senior al
servo: Mira hic, ecce le ultime.
Reguarda, iste io lo ha plantate in
un bon pecia de terra; e io lo ha
nutrite per tote iste tempore, e
solmente un parte del arbore ha
producite bon fructo, e le altere
parte del arbore ha producite
fructos silvatic; e io ha nutrite
iste arbore como le alteres.

Jacob 5:30 E adveniva que le
Senior del vinia e le servo
descendeva al vinia; e arrivava al
arbore cuje ramos natural habeva
essite levate e le ramos silvatic
insertate; e omne sorta de fructos
incombrava le arbore.

Jacob 5:31 E adveniva que le
Senior del vinia degustava le
fructos, omne classe secundo su
Jacob 5:26 E adveniva que le numero. E le Senior del vinia
Senior del vinia diceva al servo: diceva: per tote iste tempore nos
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ha nutrite iste arbore, e io
recolligeva multe fructos pro me Jacob 5:37 Ma le ramos silvatic
mesme pro le saison.
ha crescite e ha dominate su
radices; e perque le ramos
Jacob 5:32 Ma iste vice illos ha silvatic ha dominate su radices,
producite multe fructos, sed non illos ha producite multe fructos
ha alcun bon. E il ha omne specie prave; e per haber producite tante
de mal fructo; e illo non ha alcun fructos prave, tu videva que illo
valor, nonobstante tote nostre comencia a perir; e presto
fatiga; e ora me afflige deber devenira matur pro esser jectate
perder iste arbore.
in le foco, a minus que nos face
qualcosa pro preservar lo.
Jacob 5:33 E le Senior del vinia
diceva al servo: que facera nos al Jacob 5:38 E adveniva que le
arbore, a fin que illo pote dar bon Senior del vinia diceva a su
fructo a fin que io lo potera servo: Nos descende al partes
preservar pro me mesme?
plus basse del vinia, e nos vide si
anque le ramos natural ha
Jacob 5:34 E le servo diceva a su producite fructos prave.
patrono: como tu habeva
insertate le ramos del olivo Jacob 5:39 E adveniva que illes
silvestre, illos ha nutrite le descendeva in le partes plus
radices, que es ancora vive e illos basse del vinia. E adveniva que
non ha perite; vide ergo, que illos illes videva que anque le fructo
es ancora bon.
del ramos natural se habeva
corrumpite; si, le prime e le
Jacob 5:35 E adveniva que le secunde, e anque le ultime; tote
Senior del vinia diceva a su esseva corrumpite.
servo: le arbore non me es de
alcun profito e su radices non me Jacob 5:40 E le fructos silvatic
es de alcun profito usque illos del ultime habeva dominate le
produce mal fructos.
parte del arbore que produceva
bon fructos, al puncto que le
Jacob 5:36 Nonobstante io sape ramo esseva flaccide e morto.
que le radices es bon, e io los ha
preservate pro un scopo; e a Jacob 5:41 E adveniva que le
motivo de lor grande fortia illos Senior del vinia plorava, e diceva
ha usque ora producite bon al servo: Que haberea io potite
fructos in ramos silvatic.
facer de plus per mi vinia?
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Jacob 5:42 io sapeva que tote le
fructos del vinia, salvo iste, se
habeva corrumpite. E ora istes
que ante produceva bon fructos
anque illos se corrumpeva; e ora
tote le arbores de mi vinia es bon
pro nil, excepte pro esser abattite
e jectate in le foco.
Jacob 5:43 E Mira iste ultime,
cuje ramo es flaccide, io lo
habeva plantate in un bon pecia
de terra; si, mesme lo que io
habeva seligite supra tote le
altere partes del terreno de mi
vinia.

mesme pro le saison. Ma illos
deveniva como le olivo silvestre,
e illos non es de alcun valor,
salvo non pro esser abattite e
jectate in le foco; e me afflige
deber perder los.
Jacob 5:47 Ma que haberea io
potite facer de plus per mi vinia?
Non lo ha forsan nutrite mi
mano? Io lo nutriva, e lo
sarculava circum, e lo putava, e
lo fertilisava; e mi mano laborava
per quasi tote le jorno, e le fin se
approxima. E me afflige deber
abatter tote le arbores de mi
vinia, e de jectar los in le foco
pro esser comburite. Qui ha
corrumpite mi vinia?

Jacob 5:44 E tu habeva vidite que
io habeva anque taliate tote illos
que incombrava iste parte de Jacob 5:48 E adveniva que le
terra, pro poter plantar iste servo diceva a su patrono: Non
arbore.
esseva forsan le grande altitude
de tu vinia - forsan le ramos ha
Jacob 5:45 E tu habeva vidite que dominate le radices que es bon?
un parte ha producite bon fructos, E perque le ramos ha dominate le
e le altere parte ha producite radices, illos ha crescite plus
fructos silvatic; e perque io non rapidemente del fortia del
levava le ramos e non los jectava radices, prendente pro se le
in le foco, illos ha dominate le fortia. Ecce, io dice, non essera
ramo bon, que ora es flaccide.
iste le causa del corruption del
arbores de tu vinia?
Jacob 5:46 e ora, nonobstante
tote le curas que nos ha dedicate Jacob 5:49 E adveniva que le
a mi vinia, su arbores se Senior del vinia diceva al servo:
corrumpeva, assi que illos non Vamos a abatter le arbores del
produceva bon fructo; e io vinia e jectar los in le foco, pro
habeva sperate de preservar los, non incombrar le terreno de mi
pro haber su fructo pro me vinia, perque io ha facite toto le
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possibile. Que haberea io potite sufficientemente fortes, forsan
facer de plus pro mi vinia?
illos me potera producer bon
fructos, e io potera ancora haber
Jacob 5:50 Ma le servo diceva al gloria in le fructo de mi vinia.
Senior del vinia: sparnia los
ancora un poco.
Jacob 5:55 E adveniva que illes
prendeva le ramos del arbore
Jacob 5:51 E le Senior diceva: Si, natural que habeva devenite
io los sparniara ancora un poco, silvestre e los insertava in le
perque me afflige deber perder le arbores natural que tamben
arbores de mi vinia.
habeva devenite silvestre.
Jacob 5:52 Ergo, vamos prender
le ramos de iste que io plantava
in le partes plus basse de mi vinia
pro insertar los in le arbore del
qual illos procedeva; e nos leva
del arbore le ramos que produce
fructo amar, e nos inserta in lor
placia le ramos natural del
arbore.

Jacob 5:56 E illes prendeva
anque le ramos del arbores
natural que habeva devenite
silvatic e los insertava in le
arbore originari.

Jacob 5:57 E le Senior del vinia
diceva al servo: Non levar le
ramos silvatic del arbores, salvo
los que es plus amar; e in illos
Jacob 5:53 E isto io facera a fin inserta secundo quanto io te
que le arbore non peri, e forsan io diceva.
potera preservar su radices pro un
scopo mie.
Jacob 5:58 E nos nutrira de nove
le arbores del vinia, e nos putara
Jacob 5:54 e le radices del ramos le ramos, e nos levara del arbores
natural del arbore que io plantava le ramos que es matur, que debe
ubique io voleva es ancora vive; perir, e los jectara in le foco.
ergo, pro poter preservar anque
illos pro un scopo mie, io Jacob 5:59 E io face isto a fin
prendera le ramos de iste arbore e que forsan lor radices pote
los insertara in iste. Si, io prender fortia a motivo de su bon
insertara in iste le ramos del qualitate; e a motivo del
arbore originari, a fin que io cambiamento del ramos, le bones
potera preservar pro me mesme pote superar le parves.
anque le radices, assi que,
quando
illos
essera Jacob 5:60 E per haber preservate
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le ramos natural e lor radices, e
haber insertate de nove le ramos
natural in le arbore originari, e
haber preservate le radices del
arbore originari, a fin que forsan
le arbores de mi vinia pote
producer de nove bon fructos, e a
fin que io pote de nove haber
gaudio in le fructo de mi vinia, e
a fin que forsan io pote gauder
grandemente de haber preservate
le radices e le ramos del prime
fructo -Jacob 5:61 Ergo vade, e clama tu
altere servos a fin que nos potera
laborar diligentemente con fortia
in le vinia, a fin que nos potera
preparar le via, a fin que io pote
haber de nove le fructo natural,
fructo natural que es bon e plus
preciose de omne altere fructo.
Jacob 5:62 Ergo vamos a laborar
con fortia per le ultime vice,
perque, le fin se approxima, e iste
es le ultime vice que io putara mi
vinia.

Jacob 5:64 Ergo sarcula circum,
e puta los, e fertilisa los ancora
un vice, per le ultime vice,
perque le fin se approxima. E si
advenira que iste ultimes
insertiones crescera e producera
fructo natural, alora nos los
prepara le via a fin que illos
potera crescer.
Jacob 5:65 E quando illos
comenciara a crescer, tu levara le
ramos que producera fructos
amar, secundo le fortia e
dimension del dulces; ma non
levar le amares tote in un unic
vice, per timor que su radices non
deveni troppo fortes pro le
insertion, e si illos peri io perde
le arbores de mi vinia.
Jacob 5:66 perque me afflige
deber perder le arbores de mi
vinia; ergo tu levara le parves a
mano a mano que le bones
crescera, a fin que le radices e le
summitate potera esser de equal
fortia, usque quando le bones
ultrapassara le parves e le parves
essera taliate e jectate in le foco,
pro non incombrar le terreno de
mi vinia; e assi io eliminara le
parves de mi vinia.

Jacob 5:63 inserta le ramos;
comencia con le ultimes a fin que
illos pote esser le primes, e que le
primes pote esser le ultimes,
sarcula circum le arbores, e le
veteres e le juvenes, le primes e
le ultimes, le ultimes e le primes, Jacob 5:67 E le ramos del arbore
a fin que tote illos pote esser natural io los insertara de nove in
nutrite ancora un vice, per le le arbore natural;
ultime vice.
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Jacob 5:68 E le ramos del arbore
natural io los insertara sur le
ramos naturales del arbore; e assi
io los reunira de nove, a fin que
illos potera producer fructo
natural, e illos essera un mesme
arbore.

vinia.

Jacob 5:73 E comenciava a haber
de nove in le vinia le fructo
natural; e le ramos natural
comenciava a crescer e a
prosperar grandemente; e se
comenciava a levar e jectar foras
Jacob 5:69 E le parves essera le ramos silvatic; e se manteneva
jectate foras, si, mesme, foras del le radices e le summitate equal,
terreno de mi vinia; perque io secundo lor fortia.
putara mi vinia solmente per iste
ultime vice.
Jacob 5:74 E assi illes laborava
con tote diligentia, secundo le
Jacob 5:70 E adveniva que le commandamentos del Senior del
Senior del vinia mandava su vinia, usque le parves esseva
servo; e le servo vadeva e ille jectate foras del vinia, e le Senior
faceva como le Senior le habeva habeva attingite le scopo de
commandate, e portava altere haber de nove le arbores
servos; ma illes esseva poc.
producente fructo natural; e illos
deveniva como un unic corpore;
Jacob 5:71 E le Senior del vinia e le fructos esseva equal; e le
les diceva: vade, e labora in le Senior
del
vinia
habeva
vinia con tote vostre fortia. preservate le fructo natural, que
Perque iste es le ultime vice que esseva le plus preciose pro ille
io nutrira mi vinia; perque le fin desde le principio.
es al porta, e le saison venira
rapidemente; e si vos laborara Jacob 5:75 E adveniva que
con me, con fortia, vos habera quando le Senior del vinia videva
gaudio in le fructo que io que le fructo esseva bon, e que su
recolligera pro le jorno que vinia non esseva plus corrumpite,
arrivara presto.
ille clamava de nove su servos, e
les diceva: per iste ultime vice
Jacob 5:72 E adveniva que le nos ha nutrite mi vinia; e vos
servos vadeva e laborava con vide que nos ha facite secundo
fortia; e anque le Senior del vinia mi voluntate; e nos ha preservate
laborava con illes; e illes obediva le fructo natural, que es bon,
in
omne
cosa
al mesme como esseva al principio.
commandamentos del Senior del E vos es benedicite; per haber
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essite diligente laborante con me
in mi vinia, e habente obedite a
mi commandamentos, e habente
me portate de nove le fructo
natural, assi que mi vinia non es
plus corrumpite e le parves ha
essite jectate foras, vos habera
gaudio con me per le fructos de
mi vinia.
Jacob 5:76 perque per longe
tempore io immagazinara pro me
mesme le fructo de mi vinia pro
le saison, que se approxima
rapidemente; e per le ultime vice
io nutriva mi vinia, lo putava, lo
sarculava circum, e lo fertilisava;
ergo io conservara pro me mesme
del fructo per longe tempore,
secundo le que io diceva.
Jacob 5:77 E quando venira le
tempore quando le fructos prave
retornara in mi vinia, alora io
reunira le bones e le parves; e le
bones io los preservara pro me, e
le parves io los jectara in un
mesme loco. E alora venira le
saison e le fin; e io facera arder
mi vinia con foco.

Jacob 6:1 e ora fratres mie, como
io vos diceva que io haberea
prophetisate, iste es mi prophetia
- que le cosas que iste propheta
Zenos diceva circa le Casa de
Israel, ubi ille lo comparava a un
olivo domestic, debe securmente
advenir.
Jacob 6:2 E in le jorno que ille
extendera de nove su mano per le
secunde vice pro redimer su
populo, essera le jorno, si, le
ultime vice que le servos del
Senior vadera, con su poter, a
nutrir e a putar su vinia; e post
venira preste le fin.
Jacob 6:3 E quanto es benedicite
le que ha laborate diligentemente
in su vinia; e quanto es
maledicite le que essera expellite
de lor placia! E le mundo essera
ardite con foco.

Jacob 6:4 E quanto es
misericordiose con nos nostre
Deo, perque ille recorda le Casa
de Israel, e le radices e le ramos;
e extende su manos verso illos
Jacob Capitulo 6
per toto le jorno; e illos es un
populo del collo frigido e amante
Le Senior redimera Israel in le del disputa; ma tote le que non
ultime dies - Post que le mundo indurara lor corde essera salvate
essera ardite con foco - le in le regno de Deo.
homines debe sequer Christo pro
evitar le laco de foco e de Jacob 6:5 Ergo, mi amate fratres,
sulfure. Circa 544 - 421 a.C.
io vos supplica con parolas sobrie
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de repentir vos e de venir con
plen intention de corde, e de
tener vos stricte a Deo como ille
se tene stricte a vos. E dum su
bracio de misericordia es
extendite verso vos al luce del
jorno, non indurar vostre corde.

Jacob 6:10 E secundo le poter del
justicia, perque le justicia non
pote esser negate, vos debera
vader in celle laco de foco e de
sulfure
cuje
flammas
es
inextinguibile, e cuje fumo
ascende pro sempre e in eternal,
Jacob 6:6 Si, hodie, si vos vole laco de foco e de sulfure que es
audir su voce, non indurar vostre un tormento infinite.
corde; perque deberea vos voler
morir?
Jacob 6:11 Oh, alora, mi amate
fratres, repenti vos, e entra per le
Jacob 6:7 perque post haber porta stricte e continua sur le via
essite nutrite per tote le jorno con limitate, usque vos obtenera le
le bon parola de Deo, producera vita eternal.
vos fructos prave, pro esser
abattite e jectate in le foco?
Jacob 6:12 Oh, que vos sia sages;
que pote io dicer vos de plus?
Jacob 6:8 rejectara vos iste
parolas? rejectara le parolas del Jacob 6:13 In fin io vos dice
prophetas, e rejectara vos tote le adeo, usque al jorno quando io
parolas que vos esseva dicite vos incontrara ante le placente
circa Christo, post que assi tante tribunal de Deo que induce in le
ha parlate circa ille; e renegara le iniques un terribile espavento e
bon parola de Christo e le poter pavor. Amen.
de Deo e le dono del Spirito
Sancte, e suffocara vos le sancte Jacob Capitulo 7
Spirito, e vos burlara del grande
plano de redemption que ha Sherem nega Christo, contende
essite disponite pro vos?
con Jacob, pretende un signo e es
colpate per Deo - tote le
Jacob 6:9 Non sape vos que, si prophetas ha parlate de Christo e
vos facera iste cosas, le poter de de su expiation - le Nephitas
redemption e de resurrection, que passava lor jornos como errante,
es in Christo, vos portara a esser nascite in tribulation e odiate per
con vergonia e terribile senso de le Lamanitas. Circa 544 - 421
culpa de fronte al tribunal de a.C.
Deo?
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Jacob 7:1 e adveniva, post que anque audite le voce del Senior
habeva passate alcun annos, que parlar me con parolas real; ergo
arrivava inter le populo de Nephi ille non me poteva sucuter.
un homine de nomine Sherem.
Jacob 7:6 E adveniva que ille
Jacob 7:2 E adveniva que ille veniva a me e me parlava in iste
comenciava a predicar inter le maniera: Fratre Jacob, io ha
populo e a proclamar les que non cercate subinde le ocasion de
haberea necun Christo. E ille poter te parlar; perque io ha
predicava multe cosas pro adular audite e io sape anque que tu
le populo; e ille faceva isto pro labora tanto pro predicar lo que
poter subverter le doctrina de tu appella Evangelio, o in altere
Christo.
parolas le doctrina de Christo.
Jacob 7:3 E ille laborava
diligentemente pro poter disviar
le corde del populo, e ille habeva
disviate multe cordes; e sapente
ille que io, Jacob, habeva fide in
le Christo que deberea venir, ille
cercava subinde le ocasion de
afrontar me.
Jacob 7:4 e ille esseva un homine
instruite, e ille habeva un
cognoscentia perfecte del lingua
del populo; ergo ille poteva usar
multe adulationes e grande poter
de eloquentia, secundo le poter
del diabolo.
Jacob 7:5 E ille habeva sperantia
de sucuter me de mi fide,
nonobstante le multe revelationes
e le multe cosas que io habeva
vidite circa iste cosas; perque io
habeva veramente vidite angelos,
e illes me habeva instruite. E de
quando in quando io habeva

Jacob 7:7 e tu ha disviate multos
de iste populo assi que illes
perverte le recte via de Deo e ille
non obedi le lege de Moses, que
es le recte via; e illes transforma
le lege de Moses in le adoration
de un ente que, vos dice, venira
inter multe centenas de annos. E
ora io, Sherem, te declara que
isto es un blasfemia; perque
necun homine cognosce cosas de
tal genere; perque tu non pote
parlar de cosas que debe venir. E
in
tal
maniera
Sherem
contendeva con me.
Jacob 7:8 Ma le Senior Deo
reversava su Spirito in mi anima,
e io le confundeva in tote su
parolas.
Jacob 7:9 E io le diceva: Nega tu
le Christo que venira? e ille
diceva: Si existeva un Christo, io
non le negarea; ma io sape que
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non habera necun Christo, ni ha ille ha poter, sia in celo que in
habite, ni jammais existera.
terra; e anque que Christo venira.
Que sia facite tu voluntate, o
Jacob 7:10 E io le diceva: Crede Senior, e non le mie.
tu in le scripturas? e ille diceva:
Si.
Jacob 7:15 E adveniva que
quando io, Jacob, habeva dicite
Jacob 7:11 E io le diceva: Alora iste parolas, le poter del Senior
tu non los comprende; perque in cadeva supra ille, tanto que ille
veritate illos rende testimonio de cadeva a terra. E adveniva que le
Christo. Ecce, io te dice que debeva nutrir per le spatio de
necun del prophetas ha scribite ni multe jornos.
prophetisate sin haber parlate
circa iste Christo.
Jacob 7:16 E adveniva que ille
diceva al populo: deman reuni
Jacob 7:12 E isto non es toto – vos, perque io morira; ergo io
perque isto me ha essite desidera parlar al populo ante de
manifestate, perque io ha audite e morir.
vidite; e me ha essite manifestate
anque per medio del poter del Jacob 7:17 E adveniva que le die
Spirito Sancte; ergo io sape que, sequente le multitude se habeva
si non esseva completate alcun reunite; e ille les parlava
expiation, tote le genere human apertemente e renegava le cosas
se deberea perder.
que les habeva inseniate, e ille
confessava le Christo, e le poter
Jacob 7:13 E adveniva que ille del Spirito Sancte, e le ministerio
me diceva: monstra me un signo del angelos.
per medio de iste poter del
Spirito Sancte, per medio del Jacob 7:18 E les parlava
qual tu sape tanto.
francamente, que ille habeva
essite fraudate per le poter del
Jacob 7:14 E io le diceva: qui es diabolo. E ille parlava del
io pro tentar Deo pro monstrar te inferno, e del eternitate, e del
un signo de lo que tu sape esser punition eternal.
ver? Tu comocunque lo negarea,
perque tu es del diabolo. Jacob 7:19 E ille diceva: io time
Nonobstante, non per mi de haber committite le peccate
voluntate; ma si Deo te colpara, imperdonabile, perque io ha
isto essera pro te un signo que mentite a Deo; negante le
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Christo, e io diceva de creder in
le Scripturas; e illos in veritate
attesta de ille. E perque io ha assi
mentite a Deo, io time
grandemente que mi condition
essera terribile; ma io me
confessa a Deo.

veritate; ma toto esseva van,
perque illes se delectava in
guerras e effusiones de sanguine,
e illes habeva un odio eternal
contra nos, lor fratres. E illes
cercava
continuemente
de
destruer nos con le poter de lor
armas.

Jacob 7:20 E adveniva que post
haber declarate iste parolas, ille Jacob 7:25 Ergo le populo de
non poteva dicer alteres, e Nephi se fortificava contra illes
rendeva le spirito.
con su armas, e con tote su fortia,
confidante in Deo, rocca de su
Jacob 7:21 E quando le multitude salvation; ergo, usque ora, illes
audiva su parolas dum ille stava habeva potite esser victoriose sur
pro
morir,
illes
esseva lor inimicos.
grandemente surprendite, tanto
que le poter de Deo descendeva Jacob 7:26 E adveniva que io,
supra illes e illes esseva Jacob, comenciava a inveterar; e
dominate, e illes cadeva a terra.
perque le historia de iste populo
es scribite supra le altere plattas
Jacob 7:22 ora isto faceva placer de Nephi, io conclude iste
a me, Jacob, perque io lo habeva historia, declarante de haber
demandate a mi Patre que es in scribite al melio de mi
celo; e ille habeva audito mi cognoscentias, dicente que nostre
oration e habeva accordate mi tempore ha passate e anque
prece.
nostre vita ha passate e isto
esseva pro nos como un sonio; e
Jacob 7:23 E adveniva que le nos es un populo solitari e
amor de Deo e le pace esseva de solemne, errante, expellite de
nove recuperate inter le populo; e Jerusalem, nascite in tribulation,
illes investigava le Scripturas e in le deserto, e odiate per nostre
illes non dava plus ascolta al fratres, lo que ha causate guerras
parolas de iste homine perverse. e contentiones; ergo nos ha vivite
nostre jornos inter lamentos.
Jacob 7:24 E adveniva que se
habeva excogitate multe medios Jacob 7:27 E io, Jacob, vidente
pro redimer le Lamanitas e que io deberea preste descender
reportar les al cognoscentia del in le tumba io diceva a mi filio
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Enos: Prende iste plattas. E io le
diceva lo que mi fratre Nephi me
habeva commandate, e ille
promitteva obedientia a iste
commandamentos. E ora io
termina mi scriptos supra iste
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plattas, scriptos que son pocos; e
io dice adeo a qui lege, sperante
que multe de mi fratres potera
leger mi parolas. Adeo fratres.

LIBRO DE ENOS
Enos ora con grande fervor e obtene le remission de su peccatos - le
voce del Senior perveni a su mente promittente le salvation al
Lamanitas in un jorno futuro - le Nephitas cercava in celle jornos de
redimer le Lamanitas - Enos jubila in su Redemptor. Circa 420 a.C.
Enos 1:1 adveniva que io, Enos,
sapente que mi patre esseva un
homine juste - perque ille me
habeva instruite in su lingua e
anque in le disciplina e
admonitiones del Senior - e
benedicite sia le nomine de mi
Deo per isto --

Enos 1:5 E me perveniva alora
un voce que diceva: Enos, tu
peccatos te son perdonate, e tu es
benedicite.
Enos 1:6 E io, Enos, sapeva que
Deo non poteva mentir; ergo mi
culpa esseva cancellate.

Enos 1:2 E io vos narrara le lucta Enos 1:7 E io diceva: Senior,
que io susteneva con Deo, ante como adveniva isto?
de reciper le remission de mi
peccatos.
Enos 1:8 e ille me diceva: per tu
fide in Christo, que tu non ha
Enos 1:3 ecce que io vadeva a nunquam audite o vidite. E multe
caciar bestias in le foresta; e le annos passara ante que ille se
parolas que io habeva subinde manifessera in le carne; ergo
audite pronunciar a mi patre circa vade; tu fide te ha sanate.
le vita eternal e le gaudio del
sanctos penetrava profundemente Enos 1:9 E adveniva que quando
in mi corde.
io habeva audite iste parolas, io
comenciava a desiderar le ben de
Enos 1:4 E mi anima esseva mi fratres, le Nephitas; ergo io
affamate; e io cadeva in versarva tote mi anima a Deo in
geniculos ante mi Creator, e io lor favor.
critava a ille in fervente oration e
in supplicas per mi anima; e io Enos 1:10 E dum io stava assi
critava a ille per tote le jorno; si, luctante in spirito, le voce del
e quando veniva le nocte, io Senior perveniva ancora a mi
altiava ancora mi voce, pro mente, dicente: Io visitara tu
arrivar al celo.
fratres secundo lor diligentia in
obedir mi commandamentos. Io
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les ha date iste terra, que es un
terra sancte; e io non lo maledice
salvo a causa del iniquitate; ergo
io visitara tu fratres secundo
quanto io ha dicite; e lor
transgressiones io los facera
recader con dolor supra lor
capite.
Enos 1:11 E post que io, Enos,
habeva audite iste parolas, mi
fide comenciava a devenir
incraccabile in le Senior; e io
orava longe- e intensemente a
favor de mi fratres, le Lamanitas.
Enos 1:12 E adveniva post que io
habeva orate e fatigate in tote
diligentia, le Senior me diceva:
Io te accordara secundo tu
desiderios, a motivo de tu fide.

nostre effortios pro conducer les
al ver fide esseva inutile. E illes
jurava in lor ira que, si esseva
possibile, illes destruerea nos e
nostre registros, e anque tote le
traditiones de nostre patres.
Enos 1:15 Ergo io, sapente que le
Senior Deo esseva capace de
preservar nostre registros, io
clamava a ille continuemente,
perque ille me habeva dicite:
qualcunque cosa tu demandara
con fide, credente que tu lo
recipera in le nomine de Christo,
tu certemente lo recipera.

Enos 1:16 E io habeva fide, e io
clamava a Deo de preservar le
registros; e ille faceva alliantia
con me que los haberea portate al
luce pro le Lamanitas a su
Enos 1:13 e ora, isto esseva lo tempore debite.
que io desiderava - que si
adveniva que mi populo, le Enos 1:17 E io, Enos, sapeva que
Nephitas, cadeva in transgression advenirea secundo le alliantia
e in qualque maniera illes esserea que ille habeva facite; ergo mi
destruite, e le Lamanitas esserea anima habeva pace.
preservate, que le Senior Deo
preservava un historia de mi Enos 1:18 E le Senior me diceva:
populo, le Nephitas; per le poter anque tu patres me ha demandate
de su sancte bracio, que in un iste cosa; e essera facite secundo
jorno futuro celle historia poterea lor fide; perque lor fide esseva
esser portate al luce pro le como le tue.
Lamanitas, a fin que forsan illes
poterea esser portate al salvation Enos 1:19 e ora adveniva que io,
-Enos, vadeva inter le populo de
Nephi, prophetisante de cosas
Enos 1:14 perque per le momento futur e testimoniante de cosas
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que io habeva audite e vidite.
Enos 1:20 E io testimonia que le
populo de Nephi cercava
diligentemente de reconducer le
Lamanitas al ver fide in Deo. Ma
nostre fatigas esseva inutile; lor
odio esseva inextinguibile e illes
esseva guidate per lor perverse
natura, assi que illes deveniva un
populo selvage, feroce e assetate
de sanguine, plen de idolatria e
de immundicia; illes se nutriva de
bestias de preda e habitava in
tentas errante hic e ibi in le
deserto, con un stricte cinctura de
pelle circum le flancos e con le
capite rasate; e illes esseva multo
habiles con le arco, con le
scimitarra e con le ascia. E multe
de illes mangiava sol carne
crude;
e
illes
cercava
continuemente de destruer nos.

predicante e prophetisante de
guerras, e contentiones, e
destructiones, pro recordar les
continuemente del morte e del
durate del eternitate, e le judicios
e le poter de Deo, e tote iste
cosas
pro
sporonar
les
continuemente a viver in le timor
del Senior. Si, solmente isto, e un
grandissime claritate in le
predicar evitava que illes
precipitava
rapidemente
in
destruction. E assi io scribe
concernente illes.
Enos 1:24 E io ha vidite guerras
inter le Nephitas e le Lamanitas
in le curso de mi jornos.

Enos 1:25 E adveniva que io
comenciava a inveterar; e cento
septanta-nove annos habeva
passate desde quando nostre
patre Lehi habeva lassate
Enos 1:21 E adveniva que le Jerusalem.
populo de Nephi laborava le terra
e cultivava omne sorta de cereal Enos 1:26 E io videva que preste
e de fructa, e elevava greges e io deberea descender in le tumba,
bestial de omne sorta, capras, e habente essite pulsate per le poter
capros selvage, e anque multe de Deo a predicar e prophetisar a
cavallos.
iste populo, e a proclamar le
parola secundo le veritate que es
Enos 1:22 E habeva inter nos in Christo. E io lo faceva tote mi
multe prophetas. E le populo jornos, e io gaudeva plus con le
esseva un populo del collo rigide, parola de Deo que con le parola
dur a comprender.
del mundo.
Enos 1:23 E nil, excepte un Enos 1:27 E io vadera preste al
grandissime
severitate, loco de mi reposo, que es con mi
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Redemptor; perque io sape que
con ille io reposara. E io gaude
pensante al jorno quando mi
mortalitate essera revestite de
immortalitate e io essera ante ille;
alora io videra su facie con
placer, e ille me dicera: Veni a
me, tu es benedicite, ecce le
placia preparate pro te in le
demoras de mi Patre. Amen.
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LIBRO DE JAROM
Le Nephitas obedi le lege de Moses, illes spera le venita de Christo e
illes prospera in le pais - multe prophetas fatiga pro tener le populo
sur le recte via. Circa 399 - 361 a.C.
Jarom 1:1 ora io, Jarom, scribe
alcun parolas secundo le
commandamento de mi patre
Enos, a fin que nostre genealogia
pote esser conservate.

multe revelationes, perque nos
non es totes de collo rigide. E
tote illes qui non ha le collo
rigide e ha fide, le tales ha
communion con le Sancte Spirito
que se manifesta al filios del
Jarom 1:2 E como iste plattas es homines secundo lor fide.
parves, e perque iste cosas es
scribite con le intention de esser Jarom 1:5 e ora, duo centos
de beNephicio a nostre fratres le annos habeva passate, e le populo
Lamanitas, il es ergo necessari de Nephi se fortificava in le pais.
que io scribe un poco; ma io non Illes faceva attention a obedir le
scribera le cosas que io ha lege de Moses e illes sanctificava
prophetisate, ni mi revelationes. le jorno de reposo pro le Senior.
Que poterea io scriber plus de E illes non profanava, ni
quanto mi patres ha jam scribite? blasphemava. E le leges del pais
Perque non ha illes revelate le esseva extrememente sever.
plan de salvation? Io vos dice: Si;
e isto me basta.
Jarom 1:6 e illes esseva
dispersate supra grande parte del
Jarom 1:3 il es necessari facer facie del pais, como tamben le
multo inter iste populo, a causa Lamanitas. E illes esseva multe
del duressa de lor corde, del plus numerose del Nephitas; e
surditate de lor aures, del cecitate illes se delectava in occisiones, e
de lor mente e del rigiditate de illes
bibeva
sanguine
de
lor collo; nonobstante Deo es animales.
grandemente
misericordiose
verso illes, e ille non les ha usque Jarom 1:7 E adveniva que illes
ora eliminate del facie del terra. veniva multe vices contra nos
Nephitas, pro combatter. Ma
Jarom 1:4 E multe inter nos ha nostre reges e nostre chefes
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esseva homines potente in le fide
del Senior e illes inseniava al
populo le vias del Senior; ergo
nos resisteva al Lamanitas e nos
les repelleva de nostre terras, e
nos comenciava a fortificar
nostre citates e qualcunque terra
de nostre hereditate.
Jarom 1:8 E nos multiplicava
grandemente, e nos diffundeva
supra le facie del pais e nos
deveni multe ric in auro, argento
e cosas preciose, in operas de
ligno de raffinate factura, in
edificios e utensiles e anque in
ferro, cupro, bronzo e aciero, e
nos fabricava omne sorta de
utensiles de omne specie pro
laborar le terra e anque armas de
guerra - si, le sagitta acuminate,
le dardo e le javelotto, e toto lo
necessari pro le guerra.
Jarom 1:9 e essente nos assi
preparate pro affrontar le
Lamanitas iles non prosperava
contra nos. Ma se compliva le
parola del Senior, que ille habeva
parlate a nostre patres dicente: si
vos
obedi
a
mi
commandamentos,
vos
prosperara in le terra.
Jarom 1:10 E adveniva que le
prophetas del Senior menaciava
le populo de Nephi, secundo le
parola de Deo, que si illes non
obediva le commandamentos, ma
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los transgredeva, illes esserea
destruite de supra le facie del
terra.
Jarom 1:11 Ergo le prophetas, le
sacerdotes e le maestros laborava
diligentemente, exhortante in tote
patientia le populo al diligentia,
inseniante le lege de Moses e su
scopo; persuadente les a sperar in
le Messia e a creder in ille qui
debeva venir, como si ille habeva
ja venite. E assi illes inseniava al
populo.
Jarom 1:12 E adveniva que assi
facente illes evitava que le
populo esseva destruite de supra
le facie del terra; perque assi illes
eveliava lor corde con le parola,
sporonante les continuemente al
penitentia.
Jarom 1:13 E adveniva que duo
centos trenta-octo annos habeva
passate - inter guerras e
contentiones durante grande parte
del tempore.
Jarom 1:14 E io, Jarom, non
scribe plus, perque le plattas es
parves. Ma fratres mie, vos pote
consultar le altere plattas de
Nephi; perque supra illos es
gravate le registros de nostre
guerras, secundo lo que scribeva
le reges, o in altere parolas lo que
illes mandava scriber.

Jarom 1:15 E io consigna iste ille los pote conservar secundo le
plattas a mi filio Omni, a fin que commandamentos de mi patres.
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LIBRO DE OMNI
Omni, Amaron, Chemish, Abinadom e Amaleki, cata un a torno,
conserva le registros - Mosiah discoperi le populo de Zarahemla qui
veniva ex Jerusalem al tempore del rege Zedekiah - Mosiah es
proclamate lor rege - Coriantumr, le ultime del Jareditas - rege
Benjamin succede a Mosiah - le homines debe offerer lor anima
como offerta a Christo. Circa 323 - 130 a.C.
Omni 1:1 Adveniva que io,
Omni, habente recipite le
commandamento de mi patre
Jarom de scriber qualcosa supra
iste plattas pro preservar nostre
genealogia --

filio Amaron. E hic io termina mi
parolas.

Omni 1:2 Ergo io vole que vos
sape que in mi jornos io
combatteva multo con le spada
pro preservar mi populo, le
Nephitas, de cader in mano a su
inimicos, le Lamanitas. Ma io, es
un homine peccator, e io non
obediva
al
statutos
e
commandamentos del Senior
como haberea debite facer.

Omni 1:5 adveniva que habeva
passate tres centos vinti annos, e
le parte plus perverse del
Nephitas habeva essite destruite.

Omni 1:3 E adveniva que habeva
passate duo centos septanta-sex
annos, e nos habeva habite multe
periodos de pace; e nos habeva
habite multe periodos de dur
guerra e de effusion de sanguine.
Si, e in fin habeva passate duo
centos octanta-duo annos, e io
habeva tenite iste plattas secundo
le commandamentos de mi
patres; e io los consignava a mi
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Omni 1:4 e ora io, Amaron,
scribe in le libro de mi patre tote
iste cosas, que es poc.

Omni 1:6 perque le Senior non
voleva permitter, postea haber les
conducite foras del pais de
Jerusalem, protegite e preservate
de cader in manos de lor
inimicos, si, ille non voleva
permitter que non se compliva le
parolas que ille habeva declarate
a nostre patres, dicente: si vos
non
obedira
a
mi
commandamentos,
vos
non
prosperara in le terra.
Omni 1:7 Ergo le Senior les
puniva con grande judicios;
nonobstante ille sparniava le
justes pro non perir, al contrario

les liberava del manos de lor qualcosa circa Mosiah, que
inimicos.
esseva rege del terra de
Zarahemla; perque habente ille
Omni 1:8 E adveniva que io essite advertite per le Senior de
consignava le plattas a mi fratre fugir del terra de Nephi, e
Chemish.
quantos voleva dar ascolta al
voce del Senior lassava anque
Omni 1:9 ora io, Chemish, scribe illes le pais con ille, e illes
le poc cosas que io scribe, in iste vadeva verso le deserto -mesme libro de mi fratre; perque
io ha vidite le ultime cosas que Omni 1:13 E adveniva que ille
ille scribeva de su mano; e ille faceva secundo quanto le Senior
los scribeva in le jorno quando le habeva commandate. E
ille me consignava le plattas. E in quantos dava ascolta al voce del
iste modo nos teneva le registros, Senior lassava le pais e vadeva
perque il es secundo le verso le deserto; e illes esseva
commandamentos de nostre guidate per multe predicationes e
patres. E io termina hic.
prophetias. E illes esseva
continuemente admonite per le
Omni 1:10 io, Abinadom, es le parola de Deo; e illes esseva
filio de Chemish. E adveniva que guidate per le poter de su bracio
io videva multe guerras e trans le deserto, usque illes
contentiones inter mi populo, le arrivava a un terra que se
Nephitas, e le Lamanitas; e io appellava Zarahemla.
mesme, con mi spada, ha occidite
multe Lamanitas pro defender mi Omni 1:14 E ibi illes discoperiva
fratres.
un populo qui esseva appellate
populo de Zarahemla. Ergo
Omni 1:11 e le historia de iste habeva un grande gaudio inter le
populo es gravate sur le plattas populo de Zarahemla; e anque
tenite per le reges, secundo le Zarahemla gaudeva grandemente
generationes; e io non cognosce perque le Senior habeva mandate
altere revelationes o prophetias le populo de Mosiah con le
excepte illos que es scribite; ergo plattas de bronzo que contineva
lo que es scribite es sufficiente. E le historia del Judeos.
io termina hic.
Omni 1:15 adveniva que Mosiah
Omni 1:12 io es Amalaki, filio de discoperiva que le populo de
Abinadom. Ecce, io vos dicera Zarahemla habeva sortite de
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Jerusalem quando Zedekiah, rege esseva nominate lor rege.
de Juda, habeva essite portate
captive a Babylonia.
Omni 1:20 E adveniva que in le
jornos de Mosiah on le portava
Omni 1:16 E illes habeva un grande petra con gravure
viagiate in le deserto, e illes supra; e ille interpretava le
habeva essite portate per le mano gravure per medio del dono e le
del Senior trans le grande aquas, poter de Deo.
in le terra ubi Mosiah le habeva
discoperite; e illes habeva Omni 1:21 e illos dava un
habitate ibi tote celle tempore.
narration de un certo Coriantumr
e del massacro de su populo. E
Omni 1:17 E quando Mosiah le Coriantumr
habeva
essite
discoperiva, illes habeva devenite discoperite per le populo de
multo numerose. Nonobstante Zarahemla e illes habeva habitate
illes habeva habite multe guerras insimul per le spatio de novem
e grave contentiones, e illes lunas.
habeva cadite per le spada de
tanto in tanto; e lor linguage se Omni 1:22 e illo contineva
habeva corrumpite; e illes non tamben alcun parolas circa su
habeva portate registros con se e patres. E su prime patres habeva
illes negava le existentia de lor venite del turre, quando le Senior
Creator; e ni Mosiah ni le populo confundeva le lingua del populo;
de Mosiah poteva comprender e le severitate del Senior cadeva
les.
supra illes secundo su judicios,
que esseva juste; e lor ossos
Omni 1:18 Ma adveniva que jaceva disseminate sur le terra a
Mosiah les faceva inseniar su septentrion.
lingua. E adveniva que post
haber aprendite le lingua de Omni 1:23 io, Amalaki, nasceva
Mosiah, Zarahemla describeva le in le jornos de Mosiah, e io
genealogia de su patres, secundo videva su morte; e Benjamin, su
su memoria; e illo ha essite filio, regnava in su placia.
scribite, ma non supra iste
plattas.
Omni 1:24 e durante le jornos de
rege Benjamin, habeva un dura
Omni 1:19 E adveniva que le guerra e grande effusion de
populo de Zarahemla e lo de sanguine inter le Nephitas e le
Mosiah se univa; e Mosiah Lamanitas. Ma le Nephitas
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obteneva grande avantage super numero que esseva desiderose de
le Lamanitas; si, tanto que rege posseder le terra de lor
Benjamin les expelleva foras del hereditate.
terra de Zarahemla.
Omni 1:28 Ergo illes vadeva
Omni 1:25 E adveniva que io verso le deserto. E lor conductor
comenciava a inveterar e pois esseva un homine forte e potente,
que io non ha descendentes e io del collo dur, ergo ille provocava
sape que rege Benjamin es un un contention inter illes; e illes
homine juste ante al Senior, io le esseva tote occidite salvo
consignara, ergo, iste plattas, cinquanta, e illes tornava de nove
exhortante tote le homines a al terra de Zarahemla.
venir a Deo, le Sancto de Israel, e
a creder in le prophetias, in le Omni 1:29 E adveniva que illes
revelationes, in le ministerio del prendeva con se altere in numero
angelos, in le dono de parlar in considerabile, e novemente illes
linguas, in le dono de interpretar partiva in viage.
le linguas e in tote le cosas que es
bon; perque toto lo que es bon Omni 1:30 E io, Amalaki, habeva
veni del Senior; e lo que es mal un fratre que habeva vadite con
veni del diabolo.
illes; e io non audiva plus parlar
concernente illes. E io es
Omni 1:26 e ora, mi amate proxime a descender in le tumba;
fratres, io volerea que vos veni a e iste plattas es plen. E hic io
Christo, que es le Sancto de termina mi parolas.
Israel, e que vos deveni
participes de su salvation e del
poter de su redemption. Si, veni
vos a ille e offere le tote vostre
anima como offerta, e continua in
jejun e in oration, e persevera
usque al fin; e, como le Senior
vive, vos essera salvate.
Omni 1:27 e ora io volerea dicer
qualcosa circa un certo numero
de homines que tornava in le
deserto pro retornar al terra de
Nephi; perque habeva un grande
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PAROLAS DE MORMON
Mormon resume le historia del populo supra le plattas de Mormon ille inserta le plattas de Nephi in le summario - rege Benjamin stabili
le pace in le pais. Circa 385 d.C.
Parolas de Mormon 1:1 e ora io,
Mormon, essente sur puncto de
consignar le historia que io
faceva in le manos de mi filio
Moroni, ecce que io ha essite
teste de quasi tote le destruction
de mi populo, le Nephitas.

Jacob usque al regno de iste rege
Benjamin, e anque multe parolas
de Nephi.
Parolas de Mormon 1:4 E
placente me le cosas que esseva
supra iste plattas, per via del
prophetias sur le venita de
Christo; e sapente mi patres que
multe de illos se ha complite; si,
e io tamben sape que tote le cosas
que
esseva
prophetisate
concernente nos usque a iste
jorno se ha complite, e tote illos
que vade ultra iste jorno
securmente debera complir se --

Parolas de Mormon 1:2 e multe
centenas de annos post le venita
de Christo io consigna iste
registros in le manos de mi filio;
e io suppone que ille essera teste
del complete destruction de mi
populo. Ma io spera que Deo le
concedera de poter superviver,
pro poter scriber qualcosa circa
illes, e qualcosa circa Christo, a Parolas de Mormon 1:5 Ergo io
fin que forsan un jorno illo pote ha seligite iste cosas pro terminar
esser les de profito.
con illos mi historia, e io
prendera le resto de mi historia
Parolas de Mormon 1:3 e ora io del plattas de Nephi; e io non
dice qualcosa circa lo que io ha pote scriber le centesime parte
scribite; in effecto, post que io del cosas de mi populo.
habeva facite un summario del
plattas de Nephi usque al regno Parolas de Mormon 1:6 Ma io
de iste rege Benjamin del qual prendera iste plattas que contine
parlava Amalaki, io cercava inter iste prophetias e iste revelationes
le registros que esseva consignate e io los mittera insimul al resto
in mi manos e io trovava alcun de mi historia, perque pro me illo
plattas que contineva un breve es de grande valor; e io sape que
narration del prophetas, desde illo essera de grande valor pro mi
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fratres.
Parolas de Mormon 1:7 E io face
isto pro un sage scopo; perque
assi me esseva susurrate, secundo
le influentia del Spirito del
Senior que es in me. E ora io non
cognosce tote le cosas; ma le
Senior cognosce tote le cosas del
futur; ergo ille mi suggere de
facer secundo su voluntate.
Parolas de Mormon 1:8 E mi
oration a Deo es pro mi fratres, a
fin que illes pote arrivar ancora
un vice a cognoscer Deo, si, le
redemption de Christo; a fin que
illes pote esser ancora un vice un
populo deliciose.
Parolas de Mormon 1:9 e ora io,
Mormon, procede a terminar mi
historia que io prende del plattas
de Nephi; e io lo face secundo le
cognoscentia e le comprension
que Deo me ha date.
Parolas de Mormon 1:10 Ergo
adveniva que, post que Amalaki
habeva consignate iste plattas a
rege Benjamin, ille los prendeva
e los poneva insimul con le altere
plattas que contineva le registros
que habeva essite transmittite per
le reges, de generation in
generation, usque al jornos de
rege Benjamin.

esseva transmittite per rege
Benjamin de generation in
generation usque arrivava a mi
manos. E io, Mormon, preca Deo
que illos pote esser preservate
desde ora in avante. E io sape
que illos essera preservate;
perque il es scribite supra illos
grande cosas, per medio del qual
mi populo e lor fratres essera
judicate in le grande e ultime
jorno, secundo le parola de Deo,
que es scribite.
Parolas de Mormon 1:12 e ora,
concernente iste rege Benjamin –
il habeva alcun contentiones inter
su populo.
Parolas de Mormon 1:13 E
adveniva que le armeas del
Lamanitas descendeva del terra
de Nephi pro combatter contra su
populo. Ma rege Benjamin
reuniva su armeas e les resisteva;
e ille combatteva con le fortia de
su bracio, con le spada de Laban.
Parolas de Mormon 1:14 E con le
fortia del Senior illes se
opponeva a lor inimicos, usque
illes habeva occidite multe milles
de Lamanitas. E adveniva que
illes se opponeva al Lamanitas,
usque les expelleva foras de tote
le terras de lor hereditate.

Parolas de Mormon 1:15 E
Parolas de Mormon 1:11 e illos adveniva que post haber habite
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multe false Christos, cuje bucca
esseva claudite, illes esseva sancte, e ille regnava supra su
punite secundo lor crimines;
populo in rectitude; e il habeva
multe sancte homines in le pais,
Parolas de Mormon 1:16 E post le quales annunciava le parola de
haber
habite
multe
false Deo con poter e con autoritate; e
prophetas, false predicatores e illes usava multe severitate a
false maestros inter le populo, causa del obstination del populo illes esseva tote punite secundo lor crimines; e post que habeva
multe contentiones e multe Parolas de Mormon 1:18 Ergo,
desertiones verso le Lamanitas, con le adjuta de iste, rege
adveniva que rege Benjamin, con Benjamin, laborante con tote le
le adjuta del sancte prophetas que fortia de su corpore e tote le
esseva inter su populo -facultates de su anima, insimul al
prophetas ille restabiliva un vice
Parolas de Mormon 1:17 perque ancora le pace in le pais.
rege Benjamin esseva un homine
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LIBRO DE MOSIAH
Historia de Mosiah, filio del rege Benjamin. Le historia de rege
Benjamin, un rege juste amate per su populo. Le historia de rege
Noe un rege inique que causa le destruction de su populo. Le
propheta Abinadi es inviate a predicar le penitentia al populo de
rege Noe. Discoperite vinti-quatro plattas de auro continente le
historia de un antique populo proveniente ab le grande turre quando
le Senior confundeva le lingua del populo.
Mosiah Capitulo 1

que esseva pronunciate per bucca
de lor patres, e que les esseva
Rege Benjamin insenia a su filios consignate per mano del Senior.
le lingua e le prophetias de lor
patres - lor religion e lor civilitate Mosiah 1:3 E ille les instrueva
esseva preservate gratias al anque circa le registros que
registros gravate supra varie esseva gravate supra le plattas de
plattas - Mosiah es seligite como bronzo, dicente: Filios mie, io
rege e le es conferite le custodia volerea que vos recordate que, si
del registros e de altere cosas. non esseva per iste plattas, que
Circa 130 - 124 a.C.
contine iste registros e iste
commandamentos, nos haberea
Mosiah 1:1 e ora il non habeva debite suffrer in ignorantia usque
plus contentiones in tote le pais ora,
non
cognoscente
le
de Zarahemla, inter tote le mysterios de Deo.
populos que pertineva al regno de
rege Benjamin, assi que rege Mosiah 1:4 perque non haberea
Benjamin habeva pace continua essite possibile que nostre patre
durante tote le resto de su jornos. Lehi poterea rememorar tote iste
cosas, e inseniar los a su filios, si
Mosiah 1:2 E ille habeva tres non esseva con le adjuta de iste
filios; Mosiah, Helorum e plattas; perque, habente essite ille
Helaman. E ille les instrueva in le instruite in le lingua del
lingua de su patres a fin que in tal Egyptianos, ille poteva dunque
modo illes poterea devenir leger iste gravure e inseniar los a
homines de intendimento; e a fin su filios, a fin que illes poterea
que
ille
poterea
haber tamben inseniar los a lor filios e
cognoscentia circa le prophetias expler assi le commandamentos

203

de Deo,
presente.

usque

al

tempore que le Senior faceva a nostre
patres.

Mosiah 1:5 Io vos dice, filios
mie, que si non esseva per iste
cosas, que esseva preservate per
mano de Deo, a fin que nos
poteva leger e comprender su
mysterios, e haber sempre ante
nostre
oculos
su
commandamentos, anque nostre
patres haberea degenerate in
incredulitate, e nos hodie esseva
como
nostre
fratres,
le
Lamanitas, qui non sape nil circa
iste cosas, e ni crede illes quando
les es inseniate, a causa del
erronee traditiones de lor patres.

Mosiah 1:8 E rege Benjamin
inseniava a su filios multe altere
cosas que non es scribite in iste
libro.
Mosiah 1:9 E adveniva post que
rege Benjamin habeva terminate
de instruer su filios, que ille
inveterava e videva que haberea
debite vader multe presto per le
via de tote le terra; ille pensava
dunque que esseva opportun
conferer le regno a un de su
filios.

Mosiah 1:10 ergo ille faceva
conducer a se Mosiah; e iste es le
parolas que le diceva: Filio mie,
io volerea que tu face un
proclamation in tote iste pais,
inter tote iste populo, o in altere
parolas le populo de Zarahemla e
le populo de Mosiah, que habita
le pais, a fin que illes pote assi
reunir se; perque deman io les
proclamara de mi proprie bucca
que tu essera rege e governator
supra iste populo que le Senior
Mosiah 1:7 e ora, filios mie, io nostre Deo nos ha dato.
volerea que vos recordate de
scrutar los diligentemente, pro
poter in tal modo traher profito Mosiah 1:11 E in ultra io dara a
de illos; e io volerea que vos iste populo un nomine, pro poter
obedi al commandamentos de se distinguer supra tote le
Deo, a fin que vos pote prosperar populos que le Senior Deo ha
sur le terra, secundo le promissas portate foras de Jerusalem; e io lo
Mosiah 1:6 Oh filios mie, io
volerea que vos recordate que
iste parolas es ver, e que lo es
anque iste registros. E anque le
plattas de Nephi, que contine le
registros e le parolas de nostre
patres desde quando illes lassava
Jerusalem usque ora, es ver; e
nos pote saper que illos es ver
perque nos los ha ante nostre
oculos.
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face perque illo ha essite un conducite nostre patres trans le
populo diligente in obedir al deserto, lo qual habeva essite
commandamentos del Senior.
preparate per mano del Senior
pro esser guidate, cata un
Mosiah 1:12 E io les da un secundo le attention e le
nomine que non essera jammais diligentia que illes lo prestava.
cancellate, excepte per causa de
lor transgression.
Mosiah 1:17 assi quando illes
esseva
infidel
illes
non
Mosiah 1:13 Si, e in ultra io vos prosperava ni progredeva in lor
dice que si iste populo altemente viage, ma illes esseva pulsate
favorite per le Senior cade in retro e illes incurreva in le ira de
transgression e deveni un populo Deo; e illes esseva colpate
perverse e adulterose, le Senior dunque con fame e dolorose
lo abandonara, e assi illes afflictiones, pro sporonar les a
devenira debiles como lor fratres; recordar se de lor deber.
e ille non les preservara plus con
su poter incomparabile e Mosiah 1:18 e ora adveniva que
meraviliose, como ha usque ora Mosiah vadeva e faceva quanto
preservate nostre patres.
su patre le habeva commandate, e
ille faceva un proclamation a tote
Mosiah 1:14 perque io vos dice le populo que se trovava in le
que se ille non habeva extendite pais de Zarahemla a fin que illes
su bracio pro preservar nostre poterea in tal modo reunir se al
patres, illes haberea debite cader templo pro audir le parolas que
in manos del Lamanitas, e su patre les haberea declarate.
devenir victimas de lor odio.
Mosiah Capitulo 2
Mosiah 1:15 E adveniva post que
rege Benjamin habeva terminate Rege Benjamin parla a su populo
de parlar a su filio, le confereva - Insenia le equitate, le
tote le negotios del regno.
correctessa e le spiritualitate de
su regno – ille consilia su populo
Mosiah 1:16 E in ultra le de servir lor Rege Celestial - qui
confereva le registros gravate se rebella contra Deo suffrera un
supra le plattas de bronzo; e angustia similar a un foco
anque le plattas de Nephi; e inextinguibile. Circa 124 a.C.
anque le spada de Laban e le
sphera, o indicator, que habeva Mosiah 2:1 E adveniva post que
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Mosiah habeva facite como su
patre le habeva commandate, e
habeva facite un proclamation, le
populo veniva de tote le pais pro
poter ascender al templo e audir
le parolas que rege Benjamin les
haberea dicite.

templo, illes installava lor tentas
circum, omne homine secundo su
familia, formate per su uxor, su
filios e filias, e per su neptos e
neptas, desde le major usque al
plus juvene, e tote le familias
esseva separate unes del alteres.

Mosiah 2:2 E habeva un grande
numero, si, tante que non se
poteva contar; perque illes se
habeva grandemente multiplicate
e illes habeva devenite numerose
in le pais.

Mosiah 2:6 E illes installava lor
tentas circum al templo, e cata un
habeva su tenta con le porta in
direction del templo, pro poter
permaner intro lor tentas e audir
le parolas que rege Benjamin les
haberea declarate;

Mosiah 2:3 e illes prendeva
anque le primogenites de lor
greges,
pro
poter offerer
sacrificios e holocaustos secundo
le lege de Moses;
Mosiah 2:4 e anque pro poter
render gratias al Senior lor Deo,
que les habeva portate foras del
terra de Jerusalem e que les
habeva liberate del manos de lor
inimicos e habeva ordinate
homines juste como maestros, e
anque un homine juste pro esser
lor rege, le qual habeva stabilite
le pace in le pais de Zarahemla e
les habeva inseniate a obedir le
commandamentos de Deo, pro
poter gauder e esser plen de amor
verso Deo e verso tote le
homines.

Mosiah 2:7 perque le multitude
esseva assi grande que rege
Benjamin non haberea potite
inseniar a tote illes al interno del
muro del templo; ille faceva
dunque eriger un turre, a fin que
in tal modo su populo poterea
audir le parolas que ille les
haberea dicite.
Mosiah 2:8 E adveniva que ille
comenciava a parlar a su populo
desde le turre; e a causa del
grande multitude non totos
poteva audir su parolas; ille ergo
mandava scriber su parolas e los
inviava inter les qui non esseva al
portata de su voce, a fin que
anque illes poteva reciper su
parolas.

Mosiah 2:5 E adveniva que Mosiah 2:9 isto es lo que ille
quando illes habeva ascendite al diceva e faceva scriber: Fratres
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mie, vos tote que vos ha reunite,
vos que pote audir le parolas que
io vos dicera hodie; perque io
non vos commandava de
ascender hic pro ascoltar con
legieressa le parolas que io vos
dicera, ma pro ascoltar aperiente
vostre aures pro poter audir, e
vostre
corde
pro
poter
comprender, e vostre mente a fin
que le mysterios de Deo vos pote
esser revelate.

Mosiah 2:13 E io non ha
permittite que vos esseva claudite
in prisiones, ni que existeva le
sclavitude inter vos, ni que vos
occideva, o vos saccheava, o vos
robava, o que vos committeva
adulterio; e ni ha io permittite
que vos committeva alcun genere
de perversitate, e io vos ha
inseniate
a
obedir
le
commandamentos del Senior in
toto lo que ille vos ha
Mosiah 2:10 Io non vos ha commandate -commandate de ascender hic pro
haber timor de me o pro pensar Mosiah 2:14 e anque io, io
que io mesme es plus que un mesme, ha laborate con mi
homine mortal.
proprie manos pro poter vos
servir a fin que vos non esseva
Mosiah 2:11 Ma io es gravate de taxas e a fin que nil de
exactemente como vos, subjecte insupportabile
vos
esseva
a omne sorta de infirmitate del imponite - e de tote iste cosas que
corpore e del mente; totevia io ha io vos dice vos mesme es hodie
essite seligite per iste populo, e testes.
consacrate per mi patre; e le
Senior me permitteva de esser Mosiah 2:15 totevia, fratres mie,
governator e rege super iste io non ha facite iste cosas pro
populo; e io ha essite custodiate e poter me vantar, e io non vos
preservate
per
su
poter dice iste cosas pro poter vos in tal
incomparabile pro servir vos con modo accusar; ma io vos los dice
tote le poter, mente e le fortia que perque vos pote saper que io pote
le Senior me ha accordate.
responder hodie con conscientia
pur ante Deo.
Mosiah 2:12 Io vos dice que me
ha essite permittite de viver mi Mosiah 2:16 e perque io vos
jornos al vostre servicio usque a diceva de haber passate mi jornos
hodie, e io non ha pretendite de al vostre servicio, io non desidera
vos ni auro, ni argento, ni alcun vantar me, perque io ha essite
genere de ricchessas;
solmente al servicio de Deo.
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Mosiah 2:17 e io vos dice iste
cosas a fin que vos pote
apprender sagessa; a fin que vos
pote apprender que quando vos
es al servicio de vostre similes,
vos es al servicio de vostre Deo.
Mosiah 2:18 vos me appella
vostre rege; e si io, que vos
appella vostre rege, me effortia
de servir vos, alora non deberea
vos laborar pro servir vos le unes
al alteres?
Mosiah 2:19 E ancora, si io, que
vos appella vostre rege, que ha
passate su jornos a vostre
servicio, e totevia ha essite al
servicio de Deo, merita de vos
qualque action de gratias, oh,
quanto plus deberea vos regratiar
vostre Rege Celestial!

ager secundo vostre voluntate, e
sustenente vos omne momento io vos dice, si vos le servi con
tote vostre anima, vos non essera
totevia plus que servitores inutile.
Mosiah 2:22 e toto lo que ille vos
pete es le obedientia a su
commandamentos; e ille vos ha
promittite que si vos obedira a su
commandamentos,
vos
prosperara in le pais; e ille non
varia jammais de quanto ha
dicite; ergo, si vos obedi a su
commandamentos,
ille
vos
benedice e vos face prosperar.
Mosiah 2:23 e ora, in prime loco,
ille vos ha create, e vos ha
accordate le vita, per le qual vos
le es debitores.
Mosiah 2:24 In secundo loco, ille
desidera que vos face como vos
ha commandate; e si vos lo face,
ille
vos
benedicera
immediatemente; e ergo vos ha
pagate. E vos le es ancora
debitores, e vos lo essera pro
sempre e in eternal; dunque, de
que vos vantara vos?

Mosiah 2:20 Io vos dice, fratres
mie, que si vos da tote le action
de gratias e tote le laudes que
vostre anima ha facultate de
posseder al Deo que vos ha
create, e vos ha custodiate e
preservate, e vos ha donate
felicitate, e vos ha accordate de
viver in pace inter vos -Mosiah 2:25 e ora io vos
demanda, vos pote dicer qualcosa
Mosiah 2:21 Io vos dice que si de vos ipse? io vos responde: No.
vos servi ille qui vos ha create Vos non pote dicer de esser ni
desde le initio, e vos preserva de mesme como le pulvere del terra;
jorno in jorno, prestante vos le anque si vos ha essite create del
halito pro viver e mover vos, e pulvere del terra; ma anque illo
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pertine a ille qui vos ha create.
Mosiah 2:26 E io mesme, que
vos appella vostre rege, non es
melior de quanto lo es vos;
perque anque io es pulvere. E vos
vide que io es vetulo, e que io es
sur puncto de abandonar iste
corpore mortal a su matre terra.
Mosiah 2:27 Dunque, assi como
io vos ha dicite de haber vos
servite, camminante ante Deo
con conscientia pur, assi ora, io
vos ha facite reunir, pro poter
esser trovate sin culpa, e proque
vostre sanguine non recade supra
de me quando io me presentara
pro esser judicate per Deo per le
cosas que ille me ha commandate
a vostre respecto.
Mosiah 2:28 Io vos dice que io
vos faceva reunir pro poter nettar
mi vestes del vostre sanguine, in
iste momento que io sta pro
descender in le tumba, a fin que
io potera descender in pace, e mi
spirito immortal potera unir se al
choro excelse pro cantar le laudes
de un Deo juste.
Mosiah 2:29 E in ultra io vos
dice que io vos faceva reunir pro
poter vos annunciar que io non
pote plus esser vostre maestro, ni
vostre rege;

iste momento, tote mi corpore
treme grandemente dum io cerca
de parlar vos; ma le Senior Deo
me sustene, e me ha permittite de
parlar vos, e ille me ha
commandate de annunciar vos in
iste jorno que mi filio Mosiah
essera vostre rege e governator.
Mosiah 2:31 e ora, fratres mie, io
volerea que vos age como vos ha
facite usque ora. E assi como vos
ha obedite mi commandamentos,
e anque le commandamentos de
mi patre, e vos ha prosperate, e
vos ha essite salvate del cader in
le manos de vostre inimicos, assi,
si
vos
obedira
le
commandamentos de mi filio, o
in
altere
parolas
le
commandamentos de Deo que
vos essera date per medio de ille,
vos prosperara in le pais e vostre
inimicos non habera alcun poter
super vos.
Mosiah 2:32 Ma, oh populo mie,
vigilate a fin que non surge
contentiones inter vos, e non vos
inclina a obedir al spirito
maligne, del qual parlava mi
patre Mosiah.

Mosiah 2:33 perque existe un
malediction pronunciate supra
quicunque si inclina a obedir a
iste spirito; perque qui le vole
obedir, e mori in su peccatos, ille
Mosiah 2:30 perque, anque in bibe damnation pro su anima;
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perque ille recipe como salario benedicite, favorite e preservate.
un punition eternal, habente
transgredite le lege de Deo contra Mosiah 2:37 io vos dice que qui
su ipse cognoscentia.
face isto se rebella apertemente
contra Deo; ergo ille obedi al
Mosiah 2:34 Io vos dice que non spirito maligne, e deveni inimico
ha nemo inter vos, excepte vostre de omne justicia; ergo le Senior
infantes que non ha ancora essite non ha placia in ille, perque ille
instruite circa iste cosas, que non non habita in templos impur.
sape de esser eternalmente
debitor verso su patre celestial, Mosiah 2:38 ergo si tal homine
pro attribuer le toto lo que ille ha non se repente, e mori inimico de
e es; e que non ha essite tamben Deo, le exigentias del justicia
instruite circa le registros que divina eveliara in su anima
contine le prophetias que esseva immortal un vivide sentimento de
pronunciate per le sancte su proprie culpa, que le facera
prophetas usque al tempore fugir del presentia del Senior e
quando nostre patre, Lehi, replenara su pectore de culpa, de
lassava Jerusalem;
dolor e de angustia, lo que es
como un foco inextinguibile, cuje
Mosiah 2:35 E in ultra toto lo que flamma ascende pro sempre e in
ha essite declarate per nostre eternal.
patres usque ora. E in ultra, illes
diceva lo que les esseva Mosiah 2:39 e ora io vos dice que
commandate per le Senior, ergo le misericordia non ha alcun
illes esseva homines juste e poter supra tal homine; ergo su
honeste.
infelice destino final es lo de
supportar un tormento sin fin.
Mosiah 2:36 e ora, fratres mie,
vos dice que post haber Mosiah 2:40 Oh, vos tote,
cognoscite tote iste cosas e post veteres, e anque vos, juvenes, e
haber essite instruite, si vos vos infantes vos que pote
transgrede e vade contra toto lo comprender mi parolas, perque io
que ha essite declarate, usque al vos ha parlate con claritate, a fin
puncto de dimitter vos del Spirito que vos pote comprender, io
del Senior, tanto que illo non preca que vos evelia e memora le
pote plus haber placia in vos pro horribile condition de qui ha
guidar vos in le sentieros de cadite in transgression.
sagessa, a fin que vos pote esser
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Mosiah 2:41 E in ultra io
desiderarea que vos considera le
stato beate e felice de qui obedi
le commandamentos de Deo.
Perque illes es benedicite in tote
le cosas, sia temporal que
spiritual; e si illes se mantene
fideles usque al fin illes essera
recipite in celo, pro poter assi
habitar con Deo in un stato de
felicitate sin fin. Oh, recorda vos,
recorda vos que iste cosas es ver;
perque le Senior Deo los ha
declarate.

dicera me esseva declarate iste
nocte per un angelo inviate per
Deo. E ille me diceva: evelia te; e
io me eveliava, e ille stava ante
me.
Mosiah 3:3 e ille me diceva:
evelia te e audi le parolas que io
te dicera; perque io veni a
proclamar te bon novas de grande
allegressa.

Mosiah 3:4 perque le Senior ha
audito tu orationes e ha judicate
tu rectitude, e me ha mandate a
Mosiah Capitulo 3
proclamar te que tu pote jubilar;
e que tu pote proclamar los a tu
Rege Benjamin continua su populo, a fin que anque illes pote
discurso - le Senior Omnipotente esser replenate de gaudio.
disveloppara su ministerio in un
tabernaculo de creta - sanguine le Mosiah 3:5 perque venira le
sortira de omne poro dum ille tempore, e il non es multe lontan,
expiara le peccatos del mundo - quando le Senior Omnipotente
su nomine es le unic nomine per que regna, que esseva e es de
medio del qual venira le salvation eternitate
in
eternitate,
- Per medio del Expiation le descendera con poter del celo
homines pote spoliar se del inter le filios del homines, e ille
homine natural e devenir sancte - demorara in un tabernaculo de
le tormento del iniques essera creta, e ille vadera inter le
como un laco de foco e de homines, compliente potente
sulfure. Circa 124 a.C.
miraculos, como sanar le
infirmes, resuscitar le mortos,
Mosiah 3:1 E de nove, fratres facente camminar le stropiate,
mie, io volerea reappellar vostre donante le vista al cecos e
attention, perque io ha ancora facente audir le surdes, e curante
qualcosa pro vos dicer circa lo omne sorta de maladia.
que debera venir.
Mosiah 3:6 e ille expellera le
Mosiah 3:2 E le cosas que io vos demonios, o in altere parolas le
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spiritos maligne que habita le ha cadite per le transgression de
corde del filios del homines.
Adam, illes que moriva sin
cognoscer le voluntate de Deo, o
Mosiah 3:7 e ille suffrera illes que ha peccate per
tentationes, e dolor del corpore, ignorantia.
fame, sete e fatiga anque plus de
quanto le homine pote supportar Mosiah 3:12 Ma guai, guai a ille
sin morir; perque sanguine sortira que sape de rebellar se contra
de omne su poro, assi grande Deo! perque le salvation non
essera su angustia per le venira a nemo de istes, excepte
perversitate e abominationes de per medio del repententia e le
su populo.
fide in le Senior Jesus Christo.
Mosiah 3:8 e ille essera appellate
Jesus Christo, le Filio de Deo, le
patre del celo e del terra, le
creator de tote le cosas desde le
principio; e su matre se appellara
Maria.
Mosiah 3:9 e ille venira inter su
populo, a fin que le salvation
potera venir al filios del homines,
si, per medio del fide in su
nomine; e anque post toto isto,
illes le considerara un homine e
illes dicera que ille ha un
demonio, illes le flagellara e
crucifigera.
Mosiah 3:10 e ille resurgera del
mortos al tertie jorno e ille se
erigera pro judicar le mundo; e
tote iste cosas se facera a fin que
un juste judicio pote venir supra
le filios del homines.

Mosiah 3:13 E le Senior Deo ha
mandate su sancte prophetas inter
tote le filios del homines, pro
proclamar iste cosas a omne
tribo, nation e lingua, a fin que
tote les qui crede que Christo
venira illes potera reciper le
remission de lor peccatos e
gauder de un gaudio immense,
como si ille habeva ja venite inter
illes.
Mosiah 3:14 totevia le Senior
Deo videva que su populo esseva
un populo del collo dur, e les
dava un lege, si, le lege de
Moses.

Mosiah 3:15 E ille les monstrava
multe signos e prodigios,
symbolos e prefigurationes circa
su venita; e anque le sancte
prophetas les parlava circa su
venita; e totevia illes indurava lor
Mosiah 3:11 perque su sanguine corde e illes non comprendeva
expia anque le peccatos del qui que le lege de Moses non serve a
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nil, si non per medio del medio del Expiation de Christo,
Expiation de su sanguine.
le Senior, e deveni como un
infante, submittite, benigne,
Mosiah 3:16 e si esseva possibile humile, patiente, plen de amor,
que le infantes poteva peccar, disponite a submitter se a tote le
anque illes non poterea esser cosas que le Senior crede
salvate; ma io vos dice que illes conveniente infliger le, como un
es benedicite; perque como in infante se submitte a su patre.
Adam, o per natura, illes cade,
assi le sanguine de Christo Mosiah 3:20 E in ultra io vos
expiara lor peccatos.
dice que venira le tempore
quando le cognoscentia de un
Mosiah 3:17 in ultra io vos dice Salvator se diffundera in omne
que non essera date alcun altere nation, tribo, lingua e populo.
nomine, ni alcun altere modo ni
medio a fin que le salvation pote Mosiah 3:21 e quando venira
pervenir al filios del homines, celle tempore, necun essera
excepte in le nomine e per medio trovate sin culpa ante Deo
del nomine de Christo, le Senior excepte le infantes, salvo per
Omnipotente.
medio del penitentia e le fide in
nomine
del
Senior
Deo
Mosiah 3:18 perque ille judica, e Omnipotente.
su judicio es juste; e le infante
que mori in le infantia non peri; Mosiah 3:22 E quando tu habera
ma le homines bibe damnation inseniate a tu populo le cosas que
pro lor ipse anima, a minus que le Senior Deo te ha commandate,
illes se humilia e deveni como alora illes non essera plus trovate
infantes, e crede que le salvation sin culpa al oculos de Deo,
esseva, es e essera per medio del excepte secundo le parolas que io
sanguine expiatori de Christo, le te diceva.
Senior Omnipotente.
Mosiah 3:23 e ora io ha declarate
Mosiah 3:19 perque le homine le parolas que le Senior Deo me
natural es inimico de Deo, lo ha ha commandate.
essite desde le cadita de Adam, e
lo essera pro sempre e in eternal, Mosiah 3:24 E assi dice le
a minus que cede al vocation del Senior: illes essera como un
Sancte Spirito, se spolia del luminose testimonio contra iste
homine natural e se sanctifica per populo in le jorno del judicio; e
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per illos essera judicate, omne remission de vostre peccatos per
homine secundo su operas, bon o medio del fidelitate - Divide
perverse.
vostre substantias con le povres face vos omne cosa con sagessa e
Mosiah 3:25 E si illos es perverse con ordine. Circa 124 a.C.
illes essera consignate a un
terribile vision de su culpas e Mosiah 4:1 e ora adveniva que
abominationes, que les facera quando rege Benjamin habeva
fugir del presentia del Senior a cessate de dicer le parolas que le
un stato de infelicitate e de angelo del Senior le habeva
tormento infinite, del qual non se communicate, ille reguardava
pote plus retornar; dunque illes circum le multitude, perque illes
ha bibite le damnation pro lor habeva cadite per terra, perque le
anima.
timor
del
Senior
habeva
descendite supra illes.
Mosiah 3:26 ergo illes ha bibite
le cupa del ira de Deo, cuje Mosiah 4:2 e illes se habeva
justicia non potera sparniar les vidite in lor state carnal, inferior
plus de quanto non poteva mesme al pulvere del terra. E tote
impedir que Adam cadeva post illes critava forte, con voce
haber mangiate del fructo unanime, dicente: Oh Senior, ha
prohibite; ergo le misericordia misericordia de nos, e applica le
non potera plus reclamar les, pro sanguine expiatori de Christo a
sempre.
fin que nos pote reciper le
perdono de nostre peccatos e
Mosiah 3:27 E lor tormento es nostre corde pote esser purificate;
como un laco de foco e de perque nos crede in Jesus
sulfure,
cuje
flammas es Christo, le Filio de Deo, que ha
inextinguibile, e cuje fumo create le celo e le terra e tote le
ascende pro sempre e in eternal. cosas, e que ille descendera inter
Assi me ha commandate le le filios del homines.
Senior. Amen.
Mosiah 4:3 E adveniva post que
Mosiah Capitulo 4
ille habeva pronunciate iste
parolas que le Spirito del Senior
Rege Benjamin continua su descendeva supra illes, e illes
discurso - le salvation veni gratia esseva replenate de gaudio,
al expiation – crede vos in Deo habente recipite le remission de
pro esser salvate – conserva le lor peccatos e habente le
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conscientia in pace a motivo del
grandissime fide que illes habeva
in Jesus Christo que deberea
venir, secundo le parolas que
rege Benjamin les habeva dicite.
Mosiah 4:4 E rege Benjamin
aperiva de nove le bucca e
comenciava a parlar les, dicente:
Amicos mie e fratres mie, mi
stirpe e mi populo, io volerea
appellar de nove vostre attention,
a fin que vos pote audir e
comprender le resto del parolas
que io vos dicera.

Mosiah 4:7 Io vos dice que iste
es le homine que recipe le
salvation,
per
medio
del
Expiation que esseva preparate
desde le fundation del mundo pro
tote le humanitate que ha existite
desde le cadita de Adam, que
existe ora, e que sempre existera
usque al fin del mundo.

Mosiah 4:8 E iste es le medio per
le qual veni le salvation. E non
existe necun altere salvation,
salvo iste del qual se ha parlate;
ni existe altere conditiones per le
Mosiah 4:5 perque si le qual le homine pote esser salvate,
cognoscimento del bonitate de excepte le conditiones que io vos
Deo in iste momento ha eveliate ha declarate.
in vos le sentimento de vostre
nullitate e de vostre stato indigne Mosiah 4:9 crede vos in Deo;
e decadite -crede que ille existe, e que ille ha
create tote le cosas, sia in celo
Mosiah 4:6 Io vos dice, si vos ha que in terra; crede vos que ille ha
arrivate al cognoscimento del tote le sagessa e tote le poter, sia
bonitate
de
Deo
e
su in celo que in terra; crede vos que
incomparabile poter, su sagessa, le homine non comprende tote le
su patientia e su longanimitate cosas que le Senior pote
verso le filios del homines, e comprender.
anque le Expiation que ha essite
preparate desde le fundation del Mosiah 4:10 E de nove crede que
mundo, a fin que in tal modo le vos debe repentir vos de vostre
salvation pote venir a qui pone su peccatos e abandonar los, e
fiducia in le Senior e que es humiliar vos ante Deo; e
diligente in le obedientia a su demandar con sinceritate de
commandamentos, e continua in corde que ille vos perdona; e ora,
le fide usque al fin de su vita, io si vos crede a tote iste cosas, face
intende le vita del corpore mortal los.
--
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Mosiah 4:11 E de nove, io vos
repete, como io ha ja dicite, que,
assi como vos ha arrivate al
cognoscimento del gloria de Deo,
o in altere parolas si vos ha
cognoscite su bonitate e vos ha
gustate su amor, e vos ha recipite
le remission de vostre peccatos,
lo que produce un immense
felicitate in vostre anima, assi
tamben io volerea que vos
recorda, e que conserva sempre
in memoria, le grandiositate de
Deo e vostre nullitate, su bonitate
e longanimitate verso vos,
creaturas indigne, e que vos
humilia profundemente invocante
quotidianmente le nomine del
Senior,
remanente
constantemente in le fide de ille
que venira, como esseva
declarate per bucca del angelo.
Mosiah 4:12 e io vos dice que si
vos face iste, vos gaudera sempre
e vos essera replenate del amor
de Deo, e vos mantenera sempre
le remission de vostre peccatos; e
vos crescera in cognoscimento
del gloria de ille que vos ha
create, o in altere parolas in
cognoscimento del qui es juste e
veridic.

Mosiah 4:14 E vos non
permittera que vostre filios vade
affamate o nude; ni permittera
vos que illes transgrede le leges
de Deo, que illes lucta e litiga le
unes con le alteres, e que illes
serve le diabolo, que es le
maestro del peccato, e que es le
spirito maligne del qual ha
parlate nostre patres, que es
inimico de tote le justicia.
Mosiah 4:15 Ma vos les inseniara
a camminar in le vias del veritate
e del sobrietate; vos les inseniara
a amar se le unes le alteres e a
servir se le unes le alteres.
Mosiah 4:16 E in ultra vos
mesme succurrera les qui ha
besonio del vostre succurso; vos
dara de vostre substantias a qui
se trova in besonio; e vos non
permittera que le mendicante vos
supplica in van, expellente les
pro perir.

Mosiah 4:17 forsan tu dicera: iste
homine se ha procurate su ipse
infelicitate; ergo io occultara mi
mano e io non le dara de mi
nutrimento, ni le impartira de mi
substantias pro non suffrer,
Mosiah 4:13 E vos non habera in perque su punition es juste -mente de facer mal le unes al
alteres, ma de viver in pace e de Mosiah 4:18 Ma io te dice, oh
render a cata un lo que les es homine, quicunque face isto ha
debite.
grande motivo de repentir se; e a
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minus que se repente de lo que
ille ha facite, tal homine perira
pro sempre, e non habera parte in
le regno de Deo.

Mosiah 4:22 E si vos judica le
homine que vos supplica,
demandante de vostre substantias
pro non perir, e vos le condemna,
quanto plus juste essera vostre
condemnation per haber retenite
vostre substantias, que non
pertine a vos ma a Deo, a qui
pertine anque vostre vita; e
totevia vos non le precate, ni vos
repente de lo que vos ha facite.

Mosiah 4:19 perque, non es
forsan tote nos mendicantes?
Non depende forsan nos tote del
mesme Esser, si, Deo, pro tote le
substantias que nos ha, e pro le
nutrimento e pro le vestimento,
pro le auro e pro le argento, e pro
tote le ricchessas que nos ha de Mosiah 4:23 Io vos dice: Guai a
omne specie?
tal homine, perque su substantias
perira con ille; e ora io dice iste
Mosiah 4:20 e mesme in iste cosas a ille qui es ric per quanto
momento vos
invocava su concerne le cosas de iste mundo.
nomine e vos implorava le
remission de vostre peccatos. Ha Mosiah 4:24 E de nove io dice al
ille forsan permittite que vos povres, a vos que non possede,
supplicava in van? No, ille ha sed totevia vos ha le necessari
versate supra vos su Spirito pro superviver de jorno in jorno;
facente in modo que vostre corde io intende vos tote qui refusa al
se replenava de gaudio, e faceva mendicantes perque vos non
in modo que vostre bucca se possede; io volerea que vos dice
blocava, non trovante le parolas, in corde vostre: Io non da perque
tanto immense esseva vostre non ha, ma si io habeva io darea.
gaudio.
Mosiah 4:25 e ora, si in corde
Mosiah 4:21 e ora, si Deo, que vostre vos dice isto, vos remane
vos ha create, del qual vos sin culpa; alteremente vos essera
depende pro vostre vita e pro toto condemnate;
e
vostre
lo que vos ha e es, vos accorda condemnation es juste, perque
qualcunque cosa juste que vos le vos concupisce lo que vos non ha
pete, con fide, credente que lo recipite.
recipera, oh, quanto plus deberea
vos impartir le unes al alteres le Mosiah 4:26 e ora, pro obtener
substantias que vos ha!
iste cosas que vos ha dicite - o in
altere parolas al fin de mantener
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le remission de vostre peccatos
de jorno in jorno, pro poter
camminar sin culpa ante Deo - io
volerea que vos imparti al povres
de vostre substantias, cata un
secundo lo que ha, que vos nutri
le affamate, vesti le nude, visita
le infirmes e provide a succurrer
les, sia spiritualmente que
temporalmente, secundo lor
besonios.

pote dicer vos: que si vos non
controla vos mesme, vostre
pensamentos, vostre parolas e
vostre actiones, e vos non
observa le commandamentos de
Deo e non continua in le fide de
lo que vos ha audite circa le
venita del nostre Senior, si, usque
al fin de vostre vita, vos debera
perir. E ora, oh homine, recorda
te, pro non perir.

Mosiah 4:27 E que tote iste cosas
sia facite con sagessa e ordine;
perque non es necessari que uno
curre plus veloce de su fortias. E
de nove, es opportun esser
diligente, a fin que vos pote in tal
modo vincer le premio; ergo tote
le cosas se debe facer con ordine.

Mosiah Capitulo 5

Mosiah 4:28 E io volerea que vos
recorda que si vos prende in
prestation un cosa de vostre
vicino, vos debe restituer tal
cosa, secundo le accordos,
alteremente vos committera
peccato; e forsan vos facera in
modo que anque vostre vicino
committe peccato.

Le sanctos deveni filios e filias
de Christo per medio del fide illes essera alora appellate con le
nomine de Christo - rege
Benjamin les exhorta a esser
constante e firme in bon operas.
Circa 124 a.C.
Mosiah 5:1 e adveniva que rege
Benjamin post haber assi parlate
a su populo, ille mandava
messageros
inter
illes,
desiderante saper si su populo
credeva al parolas que ille les
habeva declarate.

Mosiah 5:2 e tote illes clamava
con voce unanime dicente: Si,
nos crede a tote le parolas que tu
nos ha declarate; in ultra nos sape
que illos es certe e ver, a motivo
del
Spirito
del
Senior
Omnipotente que ha operate in
nos, o in altere parolas in nostre
Mosiah 4:30 Ma isto es quanto io corde, un potente cambiamento,
Mosiah 4:29 E in fin io non vos
pote describer tote le cosas per le
qual vos pote committer peccato;
perque existe diverse modos e
medios, tante que illos non se
pote contar.
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assi que nos non ha plus alcun
disposition a facer le mal, ma a Mosiah 5:7 e ora, a motivo del
facer continuemente le ben.
alliantia que vos ha facite, vos
essera appellate filios de Christo,
Mosiah 5:3 E anque nos, nos su filios e filias; perque in iste
mesme, per medio del infinite jorno ille vos ha spiritualmente
bonitate
de
Deo
e
le generate, perque vos dice que
manifestationes de su Spirito, nos vostre corde ha cambiate, per
ha grande visiones del cosas medio del fide in su nomine; ergo
futur; e si esserea opportun, nos vos ha nascite in ille e vos ha
poterea prophetizar sur omne devenite su filios e filias.
cosa.
Mosiah 5:8 E sub iste conductor
Mosiah 5:4 e es le fide que nos vos es libere, e non existe necun
ha habite in lo que nostre rege altere nomine mediante le qual
nos ha declarate que nos ha vos pote esser liberate. Non
portate
a
iste
grande essera date alcun altere nomine
cognoscimento, e assi nos gaude per medio del qual venira le
de tal immense felicitate.
salvation; dunque io volerea que
vos prende supra vos le nomine
Mosiah 5:5 E nos es disposite a de Christo, vos totos que ha
entrar in alliantia con nostre Deo entrate in alliantia con Deo de
de facer su voluntate e de esser esser obedientes usque al fin de
obediente a su commandamentos vostre vita.
in tote le cosas que ille nos
commandara, durante le resto de Mosiah 5:9 E advenira que
nostre jornos, pro non portar quicunque face isto se trovara al
supra nos un tormento sin fin, dextra
de
Deo,
perque
como ha essite declarate per le cognoscera le nomine con lo qual
angelo, pro non biber del cupa essera appellate; perque ille
del ira de Deo.
essera appellate con le nomine de
Christo.
Mosiah 5:6 e ora iste esseva le
parolas que rege Benjamin Mosiah 5:10 e ora advenira que
desiderava audir; e ergo ille les quicunque non prendera supra se
diceva: vos ha declarate le le nomine de Christo debera esser
parolas que io desiderava, e le appellate con qualque altere
alliantia que vos ha facite es un nomine; ergo ille se trovara al
alliantia juste.
sinistra de Deo.
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Mosiah 5:11 E io volerea que vos
recorda anque que iste es le
nomine que io diceva que ille vos
haberea date, nomine que non
esserea jammais cancellate,
excepte per le transgression;
dunque face vos ben attention a
non transgreder, a fin que le
nomine non se cancella de vostre
corde.

Mosiah 5:15 Io volerea dunque
que vos es constante e firme,
abundante sempre in bon operas,
a fin que Christo, le Senior Deo
Omnipotente, potera sigillar vos
como sue; a fin que vos pote
esser portate in celo pro haber le
salvation eternal e le vita eternal,
per medio del sagessa, le poter, le
justicia e le misericordia de ille
que ha create tote le cosas in celo
Mosiah 5:12 Io vos dice, io e in terra, que es Deo supra totos.
volerea que vos recordate de Amen.
conservar sempre le nomine
scribite in vostre corde, pro non Mosiah Capitulo 6
esser trovate al sinistra de Deo,
ma que vos audi e cognosce le Rege Benjamin registra le
voce que vos appellara, e anque nomines del populo e nomina
le nomine con lo qual ille vos sacerdotes pro instruer les appellara.
Mosiah regna con justicia. Circa
124 - 121 a.C.
Mosiah 5:13 perque, como
cognosce un homine le patrono Mosiah 6:1 e ora, post haber
que ille non ha servite, e que le es finite de parlar al populo, rege
extranee e que es lontan del Benjamin pensava que esseva
pensamentos e intentiones de su opportun prender le nomines de
corde?
tote illes qui habeva entrate in
alliantia con Deo pro obedir su
Mosiah 5:14 E in ultra, prendera commandamentos.
un homine un asino que pertine a
su vicino e se occupa de illo? Io Mosiah 6:2 E adveniva que non
vos dice: No, ille non le habeva un sol anima, excepte le
permittera de pasturar con su infantes, que non habeva entrate
animales, ma lo expellera. Io vos in alliantia e non habeva prendite
dice que assi mesme essera con supra se le nomine de Christo.
vos, si vos non cognosce le
nomine con lo qual vos essera Mosiah 6:3 E in ultra adveniva
appellate.
que quando rege Benjamin
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habeva terminate tote iste cosas e
habeva consacrate su filio
Mosiah pro esser governator e
rege supra su populo, e le habeva
date tote le deberes concernente
le regno, e habeva anque
nominate sacerdotes pro instruer
le populo, a fin que illes poterea
ascoltar
e
cognoscer
le
commandamentos de Deo, e pro
stimular les al recordo del
juramento que illes habeva facite,
ille congedava le multitude; e
illes retornava a su proprie casas,
cata un secundo su familia.

un peso pro su populo, pro facer
in omne cosa exactemente como
su patre habeva facite. E non
existeva contentiones inter tote
su populo per le spatio de tres
annos.
Mosiah Capitulo 7
Ammon trova le terra de LehiNephi ubi regna Limhi - le
populo de Limhi es in sclavitude
sub le Lamanitas - Limhi narra
lor historia - Un propheta
(Abinadi) habeva testimoniate
que Christo es Deo e Patre de
tote le cosas - Qui semina
immundicia recolligera tempesta,
e qui pone su fiducia in le Senior
essera liberate. Circa 121 a.C.

Mosiah
6:4
E
Mosiah
comenciava a regnar in vice de
su patre. E ille comenciava a
regnar in su trentesimo anno de
etate, habente passate circa
quatro centos e septanta-sex Mosiah 7:1 e adveniva que rege
annos desde quando Lehi habeva Mosiah, post haber gaudite de un
lassate Jerusalem.
pace continue per le spatio de
tres annos, desiderava haber
Mosiah 6:5 E rege Benjamin notitias del populo que habeva
viveva altere tres annos e moriva. vadite a habitar le pais de LehiNephi, o in altere parolas le citate
Mosiah 6:6 E adveniva que rege de Lehi-Nephi; perque su populo
Mosiah camminava in le vias del non habeva audito nil de illes
Senior e observava su judicios e desde quando illes habeva exite
su statutos, e obediva su del pais de Zarahemla; ergo le
commandamentos in tote le cosas populo le molestava con lor
que le Senior commandava.
demandas insistente.
Mosiah 6:7 E rege Mosiah faceva
in modo que su populo cultivava
le terra. E anque ille mesme
cultivava le terra, pro non esser

Mosiah 7:2 E adveniva que rege
Mosiah mandava dece-sex de su
homines plus forte al pais de
Lehi-Nephi pro investigar circa
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lor fratres.

esseva permittite, o plus tosto
commandate, de responder al
Mosiah 7:3 E adveniva que le die demandas que le rege les haberea
sequente illes initiava lor viage, facite.
habente como chef un certo
Ammon, que esseva un homine Mosiah 7:9 e ille les diceva: io es
forte e potente, un descendente Limhi, filio de Noe, que esseva
de Zarahemla.
filio de Zeniff, que exiva del pais
de Zarahemla pro hereditar iste
Mosiah 7:4 e ora illes non sapeva pais, que esseva le terra de lor
in qual direction viagiar in le patres, e que esseva electe rege
deserto pro arrivar al pais de per le voce del populo.
Lehi-Nephi; ergo illes vagava per
multe jornos in le deserto, si, illes Mosiah 7:10 e ora io desidera
vagava per quaranta jornos.
cognoscer le motivo de vostre
harditessa pro avicinar vos al
Mosiah 7:5 E post haber vagate muralias del citate, quando io
per quaranta jornos, illes arrivava mesme, con mi guardas, esseva
a un collina que se trova al nord foras del porta.
del pais de Shilom, e ibi illes
installava lor tentas.
Mosiah 7:11 e io permitteva que
vos esseva sparniate a fin que io
Mosiah 7:6 E Ammon prendeva vos
poterea
interrogar,
tres de su fratres, e lor nomines alteremente io haberea lassate
esseva Amalaki, Helem e Hem, e que mi guardas vos occideva.
illes descendeva al pais de Nephi. Vos es permittite de parlar.
Mosiah 7:7 e illes incontrava le
rege del populo del pais de Nephi
e del pais de Shilom, e illes
esseva circumferite per le
guardas del rege, e illes esseva
ligate e claudite in prision.

Mosiah 7:12 e ora, quando
Ammon videva que le esseva
permittite de parlar, ille avantiava
e se inclinava ante al re; e se
realtiava dicente: Oh rege, io es
multe grate ante Deo in iste die
de esser ancora in vita e que me
Mosiah 7:8 E adveniva que post es permittite de parlar; io me
haber illes essite in prision per effortiara de parlar con corage;
duo jornos, illes esseva disnodate
e de nove portate ante al rege; e Mosiah 7:13 perque io es secur
illes esseva ante al rege e les que si tu me haberea cognoscite,
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tu non haberea permittite que io
esseva ligate con iste cordas.
Perque io es Ammon, un
descendente de Zarahemla, e io
ha exite del pais de Zarahemla
pro inquirer circa nostre fratres
que Zeniff ha portate foras del
pais.

habeva supportate multe cosas:
illes habeva suffrite le fame, le
sete e le fatiga.

Mosiah 7:17 e adveniva que le
die sequente rege Limhi inviava
un proclamation inter su populo,
pro reunir se al templo pro audir
le
parolas
que
ille les
Mosiah 7:14 e post que Limhi communicarea.
habeva audite le parolas de
Ammon, ille esseva felicissime, e Mosiah 7:18 E adveniva que
ille diceva: ora io sape con quando illes esseva reunite,
certitude que mi fratres que se Limhi parlava al populo in iste
trovava in le pais de Zarahemla maniera, dicente: Oh populo mie,
es ancora vive. E ora io gaudera, altia le capite e consola vos;
e deman io facera in modo que perque es vicino, o non es multo
anque mi populo jubila.
lontan, le tempore quando nos
non essera plus submittite a
Mosiah 7:15 perque nos es in nostre inimicos, nonobstante
sclavitude sub le Lamanitas e nos nostre multe van luctas; io
es gravate con un taxa que es confide totevia que remane
pesante de supportar. E ora, ancora de complir un lucta
nostre fratres nos liberara de decisive.
nostre sclavitude, o in altere
parolas del manos del Lamanitas, Mosiah 7:19 altia dunque le
e nos essera lor sclavos; perque capite e gaude, e pone vostre
es melio esser sclavos del fiducia in Deo; in celle Deo que
Nephitas que pagar tributos al esseva le Deo de Abraham, de
rege del Lamanitas.
Isaac e de Jacob e anque le Deo
que portava le filios de Israel
Mosiah 7:16 e ora, rege Limhi foras del pais de Egypto e ille
commandava a su guardas de non faceva in modo que illes
ligar plus Ammon ni su fratres, transversava le Mar Rubie supra
ma ille les inviava al collina que terra sic, les nutriva con le mana
esseva al nord de Shilom pro a fin que illes non periva in le
portar lor fratres in citate, pro deserto e ille faceva multe altere
poter mangiar, biber e reposar se cosas pro illes.
del fatigas del viage; perque illes
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Mosiah 7:20 E ancora, le mesme
Deo ha portate nostre patres foras
del pais de Jerusalem e ille ha
custodiate e preservate su populo
usque ora; e es a causa de nostre
iniquitate e abominationes que
ille nos ha portate in sclavitude.

ora, ecce le grande motivo que
nos ha de lamentar nos.

Mosiah 7:24 Si, io vos dice,
grande es le motivos que nos ha
de luger; perque quantos de
nostre fratres ha essite occidite e
lor sanguine ha essite versate in
Mosiah 7:21 E vos hodie es tote van, e toto a causa del iniquitate.
testes que Zeniff, rege de iste
populo, essente troppo desiderose Mosiah 7:25 perque, si iste
de hereditar le terra de su patres, populo non habeva cadite in
esseva ergo fraudate per le astutia transgression, le Senior non
e malicia de rege Laman, le qual, haberea permittite que iste
habente stipulate un tractate con grande mal les cadeva supra. Ma
rege Zeniff e habente cedite in su illes non voleva dar ascolta a su
manos le possessiones de un parolas; e nasceva contentiones
parte del pais, o in altere parolas inter illes, al puncto que illes
le citate de Lehi-Nephi e le citate effundeva lor proprie sanguine.
de
Shilom, e
le terras
circumstantes -Mosiah 7:26 e illes ha occidite un
propheta del Senior, si, un
Mosiah 7:22 ille faceva toto iste homine seligite per Deo, que
al sol scopo de portar iste populo denunciava lor perversitates e
in subjection o in sclavitude. E abominationes, e prophetisava
ora nos paga un tributo al rege multe cosas que debe advenir, si,
del Lamanitas, in ration del anque le venita de Christo.
medietate de nostre mais, de
nostre hordeo e anque de omne Mosiah 7:27 E perque ille les
specie de cereales, e le medietate diceva que Christo esseva Deo,
del accrescimento de nostre patre de tote le cosas, e les diceva
greges; e le rege del Lamanitas que ille prenderea supra se le
exige de nos anque le medietate imagine de homine, que es le
de toto lo que nos ha o que nos imagine secundo lo qual le
posede, o nostre vitas.
homine esseva create in le
principio; o, in altere parolas, ille
Mosiah 7:23 e ora, non es forsan diceva que le homine esseva
isto pesante de supportar? E non create a imagine de Deo, e que
es grande iste nostre affliction? Deo descenderea inter le filios
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del homines e prenderea supra se corde, e vos ponera in ille vostre
carne e sanguine, e viverea supra fiducia, e le servira con tote le
le facie del terra -diligentia de vostre mente, si vos
lo facera ille vos liberara del
Mosiah 7:28 e ora, perque diceva sclavitude, secundo su voler e su
isto, illes le occideva, e illes placer.
practicava multe altere cosas, que
faceva cader supra illes le ira de Mosiah Capitulo 8
Deo. Ergo qui se surprende si
illes ora es in sclavitude, e es Ammon instrue le populo de
colpate per grave afflictiones?
Limhi - ille veni a cognoscentia
del vinti-quatro plattas del
Mosiah 7:29 perque le Senior ha Jareditas - le antique registros se
dicite: Io non succurrera mi pote traducer con le interpretes populo in le jorno del le dono del clarividentia supera
transgression; ma io les barrara le tote le altere donos. Circa 121
strata, a fin que illes non a.C.
prospera; e lor actiones essera
como un petra de impinge sur lor Mosiah 8:1 E post que rege
cammino.
Limhi habeva terminate de parlar
a su populo, perque ille les
Mosiah 7:30 E ancora ille dice: diceva multe cosas e poc
Si
mi
populo
seminara solmente io ha scribite in iste
immundicia illo recolligera le libro, ille narrava a su populo tote
vannatura in le huracan; e su le cosas concernente lor fratres
effecto essera veneno.
que viveva in le pais de
Zarahemla.
Mosiah 7:31 E ancora ille dice:
Si
mi
populo
seminara Mosiah 8:2 E ille peteva a
immundicia recolligera le vento Ammon de altiar se ante le
del oriente, que porta destruction multitude pro repeter les toto lo
immediate.
que habeva occurrite a lor fratres
desde quando Zeniff habeva
Mosiah 7:32 e ora, le promissa sortite del pais usque al tempore
del Senior es complite, e vos es quando ille mesme habeva exite
castigate e affligite.
foras del pais.
Mosiah 7:33 Ma si vos torna al Mosiah 8:3 e ille les repeteva
Senior con plen intention de anque le ultime parolas que rege
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Benjamin les habeva inseniate, e
los explicava al populo de rege
Limhi, proque illes poteva
comprender tote le parolas que
ille habeva pronunciate.

Zarahemla, ma illes ha retornate
hic, habente viagiate in un terra
inter grande aquas, habente
discoperite un pais que esseva
recoperite de ossos de homines e
de animales, e illo esseva plen de
Mosiah 8:4 E adveniva post toto ruinas de edificios de omne sorta,
isto que rege Limhi congedava le habente illes discoperite un pais
multitude facente retornar cata un que habeva essite habitate per un
a su casa.
populo tan numerose quanto le
populo de Israel.
Mosiah 8:5 E adveniva que ille
faceva portar ante Ammon, pro Mosiah 8:9 E a testimonio que le
poter los leger, le plattas que cosas que illes diceva esseva ver,
contineva le historia de su populo illes ha portate vinti-quatro
desde quando illes habeva lassate plattas que es plen de gravure, e
le pais de Zarahemla.
illos es de auro pur.
Mosiah 8:6 ora, post que Ammon
habeva vidite le plattas, le rege le
interrogava pro saper si ille
poteva interpretar le linguas, e
Ammon le respondeva que ille
non lo poteva facer.
Mosiah 8:7 E le rege le diceva:
essente io attristate per le
afflictiones de mi populo, io
inviava quaranta-tres homines de
mi populo in viage in le deserto
pro poter in tal modo trovar le
pais de Zarahemla, pro poter
facer appello a nostre fratres de
liberar nos del sclavitude.
Mosiah 8:8 e illes se perdeva in
le deserto per le spatio de multe
jornos, nonobstante lor diligentia,
illes non trovava le pais de
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Mosiah 8:10 e illes ha anque
portate grande cuirasses de
bronzo e de cupro, perfectemente
conservate.
Mosiah 8:11 E in ultra illes ha
portate
spadas,
cuje
impugnaturas
se
habeva
consumite e cuje laminas esseva
corrodite per le ferrugine; e non
existe nemo in le pais capace de
interpretar le lingua o le scriptura
que es supra le plattas. Ergo per
tal motivo io te demandava: sape
tu traducer?
Mosiah 8:12 E io te dice de nove:
cognosce tu qualcuno que
poterea traducer los? perque io
desidera que iste registros es
traducite in nostre lingua; perque

forsan
illos
nos
dara
cognoscimento de un residuo del
populo que ha essite destruite,
del qual proveni iste registros; o
forsan nos facera cognoscer
mesme iste populo que ha essite
destruite; e io desidera cognoscer
le causa de su destruction.
Mosiah 8:13 ora Ammon le
diceva: certemente io pote dicer
te, oh rege, de un homine que
pote traducer le registros; perque
ille ha quanto necessari pro poter
leger e traducer tote le registros
que es de antique data; e isto es
un dono de Deo. E tal
instrumentos
se
appella
interpretes; e nemo los pote usar,
excepte si le es commandate, per
timor que uno cerca lo que non
debe e peri. E quicunque ha le
ordine de usar los, ille es
appellate vidente.

homine pote haber un dono plus
grande, excepte si ille possede le
poter de Deo, que necun homine
pote haber; totevia Deo pote
donar al homine grande poter.
Mosiah 8:17 Ma un vidente pote
cognoscer cosas passate e anque
cosas futur, e per medio de illos
tote le cosas essera revelate, o
plus tosto, cosas secretas essera
manifestate, e cosas occultate
venira al luce, e cosas incognite
essera cognite per medio de illos,
e per medio de illos essera anque
note cosas que alteremente non
poterea esser cognoscite.
Mosiah 8:18 assi Deo ha fornite
le medios a fin que le homine,
per medio del fide, pote operar
potente miraculos; ergo ille
deveni un grande beNephicio pro
su similes.

Mosiah 8:14 e le rege del populo
qui es in le pais de Zarahemla es
le homine que ha recipite le
commandamento de facer iste
cosas e que possede iste excelse
dono de Deo.

Mosiah 8:19 e ora, quando
Ammon habeva terminate de
dicer iste parolas, le rege
gaudeva grandemente e rendeva
gratias a Deo, dicente: Sin dubita
un grande mysterio es contente in
iste plattas, e iste interpretes
Mosiah 8:15 E le rege diceva que esseva sin dubita preparate al
un vidente es plus grande de un scopo de disvelar tote iste
propheta.
mysterios al filios del homines.
Mosiah 8:16 E Ammon diceva Mosiah 8:20 Oh, quanto es
que un vidente es un revelator e meraviliose le operas del Senior,
anque un propheta; e que necun e quanto es ille longanime verso
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su populo; si, e quanto es cec e
impenetrabile le intendimento del
filios del homines; perque illes
non vole cercar le sagessa, ni
illes desidera que ille les
governa!

e habente io essite mandate como
spia inter le Lamanitas pro poter
discoperir lor fortias, in modo
que nostre armeas poterea
surprender les e destruer les, ma
quando io videva lo que habeva
de bon inter illes, io desiderava
Mosiah 8:21 Si, illes es como un que illes non esseva destruite.
grege selvage que fugi del pastor,
e se dispersa, e es persequite e Mosiah
9:2
Io
dunque
devorate per le bestias del contendeva con mi fratres in le
foresta.
deserto, perque io desiderava que
nostre chef faceva un tractate con
Mosiah Capitulo 9
illes; ma essente ille un homine
dur e assetate de sanguine, ille
HISTORIA DE ZENIFF - Un commandava mi occision; ma io
narration de su populo, desde esseva salvate per medio del
quando lassava le pais de effusion de multe sanguine,
Zarahemla usque al tempore perque patre combatteva contra
quando illes esseva liberate del patre, fratre contra fratre, usque
manos
del
Lamanitas. le major parte de nostre armea
Comprende le capitulos del 9 al esseva destruite in le deserto; e
22 inclusive.
illes qui se habeva salvate,
retornava al pais de Zarahemla
Zeniff guida un gruppo desde pro narrar iste vicissitude a lor
Zarahemla
pro
prender uxores e a lor filios.
possession del pais de LehiNephi - le rege del Lamanitas les Mosiah 9:3 E totevia, habente io
permitte de hereditar le pais - un grande desiderio de hereditar
guerra inter le Lamanitas e le le terra de nostre patres, io
populo de Zeniff. Circa 200 - 187 reuniva tote illes qui desiderava
a.C.
vader a prender possession del
pais e nos reprendeva nostre
Mosiah 9:1 Io, Zeniff, habente viage in le deserto pro ascender
essite instruite in le lingua del al pais; ma nos esseva colpate per
Nephitas, e habente io un fame e per dolorose afflictiones;
cognoscentia del terra de Nephi, perque nos esseva lente a
o in altere parolas del terra del rememorar le Senior nostre Deo.
prime hereditate de nostre patres,
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Mosiah 9:4 Nonobstante, post
haber vagate per multe jornos in
le deserto, nos installava nostre
tentas in le loco ubi nostre fratres
esseva occidite, que esseva
vicino al terra de nostre patres.
Mosiah 9:5 E adveniva que io
entrava de nove in citate con
quatro de mi homines e io me
presentava al rege, pro poter
cognoscer le disponibilitate del
rege, e pro saper si io poteva
entrar con mi populo e prender
possession del pais in pace.

comenciava a multiplicar nos e a
prosperar in le terra.
Mosiah 9:10 ora, esseva per su
astutia que le rege Laman nos
cedeva le terra pro poter mitter
mi populo in sclavitude.

Mosiah 9:11 adveniva dunque
que, post que nos habeva vivite
in le pais per le spatio de deceduo
annos,
rege
Laman
comenciava a esser inquiete per
timor que in qualque modo mi
populo deveniva forte in le pais e
que illes non poterea dominar lo
Mosiah 9:6 E me io presentava al e reducer lo in sclavitude.
rege, e ille faceva alliantia con
me que io poteva prender Mosiah 9:12 ora illes esseva un
possession del pais de Lehi- populo indolente e idolatra; ergo
Nephi e del pais de Shilom.
illes desiderava reducer nos in
sclavitude pro poter se satiar del
Mosiah 9:7 E ille commandava fatigas de nostre manos; si, pro
anque a su populo de exir del banchettar se con le greges de
pais, e io e mi populo entrava e nostre campos.
nos prendeva possession del pais.
Mosiah 9:13 adveniva dunque
Mosiah 9:8 E nos comenciava a que rege Laman comenciava a
construer edificios e a reparar le incitar su populo a contender con
muralias del citate, si, le muralias mi populo; e comenciava dunque
del citate de Lehi-Nephi, e del a haber guerras e contentiones in
citate de Shilom.
le pais.
Mosiah 9:9 E nos comenciava a
cultivar le terra, si, con omne
sorta de semines, con semines de
mais, de hordeo, de frumento, de
neas, de sheum e con semines de
omne sorta de fructos; e nos

Mosiah 9:14 e in le decimo-tertie
anno de mi regno in le pais de
Nephi, lontan, al sud del pais de
Shilom, dum mi gente stava a
abiberar e a pasturar lor greges e
a cultivar lor terras, un numerose
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multitude de Lamanitas cadeva
supra illes e comenciava a
occider les e a portar via lor
greges e le cereal de lor campos.

manos, adjutava a interrar lor
mortos. E con nostre grande
dolor e lamento, duo centos e
septanta-nove de nostre fratres
habeva perdite le vita.

Mosiah 9:15 Si, e adveniva que
tote illes qui non esseva prendite Mosiah Capitulo 10
fugiva verso le citate de Nephi, e
illes invocava mi protection.
Rege Laman mori - su populo
deveni selvage e feroce e crede in
Mosiah 9:16 E adveniva que io false traditiones - Zeniff e su
les armava de arcos, de sagittas, populo triumpha contra su
de spadas, de scimitarras, de oppressores. Circa 187 - 160 a.C.
fustes, de fundas e de omne sorta
de armas que nos poteva Mosiah 10:1 E adveniva que nos
inventar, e io e mi populo vadeva recomenciava a stabilir le regno e
a combatter contra le Lamanitas. nos initiava a viver in le pais in
pace. E io faceva in modo que mi
Mosiah 9:17 Si, in le fortia del populo fabricava armas de guerra
Senior nos vadeva a combatter de omne specie, a fin que illes
contra le Lamanitas; perque io e poteva haber los quando le
mi
populo
clamava Lamanitas venirea de nove a
ferventemente al Senior a fin que facer guerra contra mi populo.
ille nos liberava del manos de
nostre inimicos, perque se habeva Mosiah 10:2 E io poneva guardas
eveliate in nos le memoria del sur le confines del pais, a fin que
liberation de nostre patres.
le
Lamanitas
non
nos
surprendeva e nos destrueva; e
Mosiah 9:18 E Deo audiva nostre assi io protegeva mi populo e mi
clamor e respondeva a nostre greges e io impediva que illes
orationes; e nos vadeva con su cadeva in mano de nostre
fortia; si, nos vadeva contra le inimicos.
Lamanitas e in un jorno e un
nocte nos occideva tres mille e Mosiah 10:3 E adveniva que nos
quaranta-tres; e nos les occideva hereditava le terra de nostre
usque a expeller les foras de patres per multe annos, si, per le
nostre terra.
spatio de vinti-duo annos.
Mosiah 9:19 E io mesme, con mi Mosiah 10:4 E io faceva in modo
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que le homines laborava le terra e illes esseva nude e cingite con un
cultivava omne sorta de cereales cinctura de corio circum le
e fructos de omne genere.
lumbos.
Mosiah 10:5 E io faceva in modo
que le feminas filava, e esseva
industriose, laborante, e texente
omne sorta de texito fin, si, e
texitos de omne specie pro poter
revestir nostre nuditate; e assi nos
prosperava in le terra - e assi nos
habeva pace continue in le pais
per le spatio de vinti-duo annos.
Mosiah 10:6 E adveniva que rege
Laman moriva, e su filio
comenciava a regnar in su vice. E
ille comenciava a incitar su
populo al rebellion contra mi
populo; ergo ille comenciava a
preparar se pro le guerra, pro
venir a combatter contra mi
populo.
Mosiah 10:7 Ma io habeva
mandate mi spias al frontieras del
pais de Shemlon pro poter
discoperir lor preparativos, pro
poter me proteger contra illes, a
fin que illes non surprendeva mi
populo e lo destrueva.
Mosiah 10:8 E adveniva que illes
veniva del nord del pais de
Shilom, con lor numerose
armeas, homines armate de arcos
e sagittas, de spadas e
scimitarras, de petras e fundas; e
illes habeva lor capite rasate e

Mosiah 10:9 E adveniva que io
faceva occultar in le deserto le
feminas e le infantes de mi
populo; e io faceva tamben in
modo que tote le homines,
veteres e juvenes que poteva
prender armas, se reuniva pro
combatter contra le Lamanitas; e
io les disponeva in rangos, cata
un secundo su etate.
Mosiah 10:10 E adveniva que
nos sortiva a combatter contra le
Lamanitas; e anque io, in mi
vetulessa, vadeva a combatter
contra le Lamanitas. E nos
vadeva a combatter con le fortia
del Senior.
Mosiah 10:11 ora, le Lamanitas
non sapeva nil circa le Senior, ni
circa le fortia del Senior, ergo
illes contava sur lor proprie
fortia. totevia illes esseva un
populo forte, secundo le fortia
human.
Mosiah 10:12 illo esseva un
populo selvage, feroce e assetate
de sanguine, que credeva in le
tradition de lor patres, o in altere
parolas: illes credeva de haber
essite expellite del pais de
Jerusalem a causa del iniquitates
de lor patres, e de haber essite
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tractate injustemente in le deserto
per lor fratres, e de haber essite
tractate injustemente anque dum
illes transversava le mar;

deserto, como le Senior le habeva
commandate, e ille habeva
prendite le registros que esseva
gravate supra le plattas de
bronzo, ergo illes diceva que
Mosiah 10:13 E in ultra, de haber Nephi los habeva robate.
essite tractatos injustemente in le
pais de lor prime hereditate, post Mosiah 10:17 E assi illes habeva
haber transversate le mar, e toto inseniate a lor filios que illes
isto debite al facto que Nephi debeva odiar les, que illes debeva
habeva essite plus fidel e occider les, que illes debeva
obediente al commandamentos robar les e spoliar les de lor
del Senior - ergo ille habeva haberes e de facer toto lo
essite favorito per le Senior, possibile pro destruer les; ergo
perque le Senior habeva audite e illes habeva un odio eternal verso
satisfacite su orationes, e ille le filios de Nephi.
habeva prendite le commando de
lor viage in le deserto.
Mosiah 10:18 e per iste mesme
ration rege Laman me habeva
Mosiah 10:14 E su fratres se fraudate con su malicia, su
habeva incholerisate con ille mendace astutia e su adulatori
perque illes non comprendeva le promissas, e assi io portava mi
maniera de ager del Senior; e populo in iste pais in modo que
illes se habeva incholerisate illes les poterea destruer; si, e
contra ille anque supra le aquas, durante tote iste annos nos ha
perque illes habeva indurate lor suffrite in le pais.
corde contra le Senior.
Mosiah 10:19 e ora io, Zeniff,
Mosiah 10:15 E ancora, quando post haber dicite tote iste cosas a
illes arrivava al terra promittite, mi populo circa le Lamanitas, io
illes se incholerisava contra ille les stimulava a vader e combatter
perque illes diceva que ille con fortia, ponente lor fiducia in
habeva usurpate le governamento le Senior; ergo nos luctava contra
del populo; e illes cercava de le Lamanitas, facie a facie.
occider le.
Mosiah 10:20 E adveniva que
Mosiah 10:16 E ancora, illes nos le expelleva de nove foras de
esseva incholerisate contra ille nostre pais; e nos les occideva
perque ille habeva partito per le con grande carnage, e illes esseva
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assi tante que nos non les modo que su populo committeva
contava.
peccato e faceva lo que esseva
abominabile al oculos del Senior.
Mosiah 10:21 E adveniva que Si,
e
illes
committeva
nos retornava de nove a nostre prostitutiones e omne sorta de
pais, e mi populo comenciava de perversitates.
nove a pasturar le greges e a
cultivar le terra.
Mosiah 11:3 e ille imponeva un
taxa del quinto de toto lo que
Mosiah 10:22 e ora io, essente illes possedeva, un quinto de lor
vetulo, confereva le regno a un auro e argento, e un quinto de lor
de mi filios; ergo io non dice plus ziff e cupro, bronzo e ferro; e un
nil. E io spero que le Senior quinto de lor bestial; e anque un
volera benedicer mi populo. quinto de tote lor cereales.
Amen.
Mosiah 11:4 E Noe prendeva toto
Mosiah Capitulo 11
isto pro mantener se mesme, su
uxores e su concubinas, e anque
Rege Noe regna con perversitate su sacerdotes, lor uxores e
- ille se delecta in un vita libertin concubinas; e assi ille habeva
con su uxores e concubinas - cambiate le negotios del regno.
Abinadi prophetisa que le populo
essera portate in sclavitude - rege Mosiah
11:5
perque
ille
Noe cerca de occider le. Circa destitueva tote le sacerdotes que
160 - 150 a.C.
habeva essite consacrate per su
patre, e ille consacrava alteres in
Mosiah 11:1 e adveniva que lor placia, e illes habeva lor corde
Zeniff confereva le regno a Noe, plen de superbiao.
un de su filios; ergo Noe
comenciava a regnar in loco de Mosiah 11:6 e assi illes esseva
Zeniff; e ille non camminava sur mantenite in lor indolentia,
le vias de su patre.
idolatria e prostitutiones con le
taxas que rege Noe habeva
Mosiah 11:2 perque ille non imponite super su populo; e le
obediva le commandamentos de populo laborava durmente pro
Deo, ma ille camminava secundo mantener le iniquitate.
le desiderios de su corde. e ille
habeva
multe
uxores
e Mosiah 11:7 Si, e illes deveniva
concubinas. E ille faceva in anque idolatras, perque illes
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esseva fraudate per le parolas de
adulation e flatteria del rege e su
sacerdotes; perque illes les
diceva parolas blande.

construer un turre vicino al
templo, si, un turre altissime,
tanto alte, que ille poteva star
supra e vider le pais de Shilom e
anque le pais de Shemlon que
Mosiah 11:8 E adveniva que rege esseva in poter del Lamanitas; e
Noe construeva multe edificios ille poteva vider anque tote le
elegante e spatiose; e los region circumstante.
adornava con raffinate operas in
ligno e de omne sorta de cosas Mosiah 11:13 E adveniva que ille
preciose de auro, de argento, de faceva construer multe edificios
ferro, de bronzo, de ziff e de in le pais de Shilom; e faceva
cupro.
anque construer un grande turre
supra le collina al nord del pais
Mosiah 11:9 E ille faceva de Shilom, que habeva essite un
construer anque un palatio refugio per le filios de Nephi
spatiose, con un throno in medio, quando illes fugiva del pais; e
toto elaborate de ligno raffinate e isto ille faceva con le ricchessas
adornate de auro, de argento e de que obteneva taxante su populo.
cosas preciose.
Mosiah 11:14 E ille poneva su
Mosiah 11:10 E ille commandava corde in su ricchessas e passava
que su obreros faceva omne sorta su tempore in un vita libertin con
de operas raffinate intro le muros su uxores e su concubinas; e assi
del templo, de ligno raffinate, de anque su sacerdotes passava lor
cupro e de bronzo.
tempore con meretrices.
Mosiah 11:11 E le sedes que
esseva reservate al summe
sacerdotes, al de supra de tote le
altere sedes, ille los faceva
adornar de auro pur; e ille faceva
construer un balustrada in fronte
a fin que le sacerdotes poterea
appoiar lor corpore e lor bracios
dum illes diceva parolas mendace
e adulatori al populo.

Mosiah 11:15 E adveniva que ille
plantava vinias circum in le pais;
e ille construeva pressas e ille
faceva vino in abundantia; e ergo
ille deveniva un bibitor de vino, e
assi tamben su populo.

Mosiah 11:16 E adveniva que le
Lamanitas comenciava a attaccar
su populo, quando illo esseva in
parve gruppos, e a occider les in
Mosiah 11:12 E ille faceva le campo dum illes pasturava lor
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greges.

Senior,
e
assi
me
ha
commandate, dicente: Vade e
dice a iste populo: assi dice le
Senior: Guai a iste populo,
perque io ha vidite su
abominationes, su perversitate e
su prostitutiones; e si illes non se
repenti, io les visitara con mi ira.

Mosiah 11:17 E rege Noe
mandava guardas al frontieras del
pais pro dimitter le Lamanitas;
ma ille non inviava un numero
sufficiente, e le Lamanitas les
attaccava e les occideva, e illes
portava multe greges foras del
pais;
assi
le
Lamanitas Mosiah 11:21 E a minus que illes
comenciava a destruer les e a se repenti e se torna al Senior lor
exercitar lor odio contra illes.
Deo, io les consignara in le
manos de lor inimicos; si, e illes
Mosiah 11:18 E adveniva que essera portate in sclavitude, e
rege Noe mandava su armeas illes essera affligite per mano de
contra illes, e le Lamanitas lor inimicos.
veniva expellite, o in altere
parolas les faceva retroceder per Mosiah 11:22 E advenira que
un certe tempore; e ergo que illes illes sapera que io es le Senior lor
retornava gaudiose de lor butino. Deo, e io es un Deo zelose, e io
castiga le iniquitates de mi
Mosiah 11:19 e ora, a motivo de populo.
iste grande victoria, illes se
elevava in le superbia de lor Mosiah 11:23 E advenira que, a
corde; vantante se de lor fortia, minus que iste populo se repente
dicente que cinquanta de illes e se torna al Senior su Deo, illo
poteva resister contra milles de essera portate in sclavitude; e
Lamanitas; e assi illes se vantava nemo lo potera liberar, excepte le
e se delectava in sanguine, e in le Senior, Deo Omnipotente.
effusion del sanguine de lor
fratres, e isto a causa del Mosiah 11:24 Si, e advenira que
perversitate de lor rege e de lor quando illes critara a me, io
sacerdotes.
essera lente a audir lor critos; si,
e io permittera que illes sia
Mosiah 11:20 E adveniva que castigate per lor inimicos.
viveva inter illes un homine cuje
nomine esseva Abinadi, e ille Mosiah 11:25 E a minus que illes
vadeva inter illes e comenciava a se repenti in sacco e cineres, e
prophetisar, dicente: assi dice le clama vehementemente al Senior
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lor Deo, io non audira lor
orationes, e io non les liberara de
lor afflictiones; e assi dice le
Senior, e assi ille me ha
commandate.

contra le parola del Senior e ille
non se repentiva de su
iniquitates.
Mosiah Capitulo 12

Mosiah 11:26 E adveniva que,
quando Abinadi les habeva
declarate iste parolas, illes se
incholerisava contra ille e illes
cercava de occider le; ma le
Senior le liberava de lor manos.

Abinadi es imprisionate per
haber prophetisate le destruction
del populo e le morte de rege
Noe - le falsos sacerdotes cita le
Scripturas e finge de obedir le
lege de Moses - Abinadi initia a
inseniar
le
Dece
Mosiah 11:27 ora, quando rege commandamentos. Circa 148
Noe habeva audite le parolas que a.C.
Abinadi habeva declarate al
populo,
anque
ille
se Mosiah 12:1 E adveniva que,
incholerisava; e diceva: qui es post
duo
annos, Abinadi
iste Abinadi, que io e mi populo retornava in medio al populo
debe esser judicate per ille, o qui travestite, in modo que illes non
es le Senior, pro facer cader le poteva recognoscer, e ille
supra mi populo tal grande comenciava
a
prophetisar,
affliction?
dicente: assi me ha commandate
le Senior - Abinadi, vade e
Mosiah 11:28 Io vos commanda prophetisa a iste mie populo,
de portar me hic Abinadi, a fin perque illo ha indurate su corde
que io le pote occider, perque ille contra mi parolas; non se ha
ha dicite iste cosas pro incitar mi repentite de su maleficios; ergo
populo al ira le unes contra le io lo castigara con mi cholera, si,
alteres,
e
pro
suscitar con mi furiose cholera io lo
contentiones inter mi populo; castigara per su iniquitates e su
ergo io le occidera.
abominationes.
Mosiah 11:29 ora, le oculos del
populo esseva cecate; ergo illes
indurava lor corde contra le
parolas de Abinadi, e desde alora
cercava de prender Abinadi. E
rege Noe indurava su corde
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Mosiah 12:2 Si, guai a iste
generation! E le Senior me
diceva: Extende tu mano e
prophetisa, dicente: assi dice le
Senior: advenira que iste
generation, a causa de su

iniquitates, essera portate in
sclavitude e essera percutite sur
le genas; si, e illo essera expellite
per le homines, e illo essera
occidite; e le vultures del aere, e
le canes, si, e le bestias selvage,
devorara su carne.

minus que illes si repenti, io les
destruera completemente del
facie del terra; totevia illes
lassara retro de se un historia, e
io lo preservara pro altere
nationes que possedera iste pais;
si, anque isto io facera, pro poter
disvelar le abominationes de iste
Mosiah 12:3 E advenira que le populo a altere nationes. E
vita de rege Noe essera valutate Abinadi prophetisava multe cosas
como un veste in un fornace contra iste populo.
calide; perque ille sapera que io
es le Senior.
Mosiah 12:9 E adveniva que illes
se incholerisava contra ille; e
Mosiah 12:4 E advenira que io illes le prendeva e le portava
colpara iste populo con dolorose ligate ante al rege, e illes diceva
afflictiones, si, con fame e al rege: nos ha portate ante te un
pestilentia; e io lo facera gemer homine que ha prophetisate
per tote le die.
disgratias circa tu populo e dice
que Deo lo destruera.
Mosiah 12:5 Si, e io facera in
modo que cargas pesante essera Mosiah 12:10 e ille ha
ligate supra lor dorso; e illes prophetisate anque disgratias
essera pulsate como asinos mute. super tu vita, e dice que tu vita
essera como un veste in un
Mosiah 12:6 E advenira que io fornace de foco.
mandara supra illes le grandine,
que les colpara, e illes essera Mosiah 12:11 E ancora ille dice
tamben colpate per le vento del que tu essera como un
oriente; e le insectos infestara lor pedunculo, mesme como un
terra e illos devorara lor cereales. pedunculo sic del campo, que
veni abattite per le bestias e
Mosiah 12:7 E illes essera calcate sub le pedes.
colpate per un grande pestilentia
- e toto isto io lo facera a causa Mosiah 12:12 E ancora, ille dice
de
lor
iniquitates
e que tu essera como le flor del
abominationes.
cardo que, quando es ben matur,
sufflante le vento, es disseminate
Mosiah 12:8 E advenira que, a supra le superficie del terra. E ille
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assere que le Senior lo ha dicite.
E dice tamben que toto isto
venira supra te si tu non te
repente, e isto a causa de tu
iniquitates.
Mosiah 12:13 e ora, oh rege, qual
grande mal ha tu facite, o qual
grande peccatos ha committite tu
populo, que nos debe esser
condemnate per Deo o judicate
per iste homine?
Mosiah 12:14 e ora, oh rege, nos
es sin culpa, e tu, oh rege, non ha
peccate; ergo iste homine ha
mentite circa te, e ille ha
prophetisate in van.
Mosiah 12:15 e nos es forte, e
nos non vadera in sclavitude, o in
altere parolas nos non essera
portate sclavos per nostre
inimicos; si, e tu ha prosperate in
le pais, e tu prosperara ancora.

Mosiah 12:18 E adveniva que
illes diceva al rege: Porta le hic,
in nostre presentia, in modo que
nos le potera interrogar; e le rege
commandava de portar Abinadi
ante illes.
Mosiah 12:19 e illes comenciava
a interrogar Abinadi pro poter le
contradicer, pro poter in tal modo
haber motivo de accusar le; ma
ille
les
respondeva
coragiosemente, e ille resisteva a
tote le demandas, si, con lor
stupor; perque ille les resisteva in
tote le questiones, e les
confundeva in tote lor parolas.
Mosiah 12:20 E adveniva que un
de illes le diceva: que significa le
parolas que ha essite scribite e
inseniate per nostre patres, que
dice:

Mosiah 12:21 "Quanto es belle
supra le montes le pedes de qui
Mosiah 12:16 Ecce le homine; porta bon novas, que annuncia le
nos le consigna in tu manos; tu pace, que annuncia le salvation, e
pote facer de ille como te sembla dice a Sion: tu Deo regna!
juste.
Mosiah 12:22 tu sentinella altiara
Mosiah 12:17 E adveniva que le voce, e illes cantara insimul
rege Noe mandava clauder con voce unanime; perque illes
Abinadi
in
prision;
e videra con lor oculos quando le
commandava de reunir le Eterno reportara Sion.
sacerdotes pro haber consilio
super que cosa facer con Mosiah 12:23 gaude vos e canta
Abinadi.
insimul, oh ruinas de Jerusalem!
perque le Senior ha consolate su
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populo,
ille
Jerusalem.

ha

redimite prostitutiones e consume vostre
fortias con meretrices, e induce
vos iste populo a committer
Mosiah 12:24 le Senior ha peccato, motivante le Senior a
denudate su bracio sancte al mandar me a prophetisar contra
oculos de tote le nationes; e tote iste populo, si, proprie, un grande
le extremitates del terra videra le disgratia contra iste populo?
salvation de nostre Deo".
Mosiah 12:30 Non sape vos que
Mosiah 12:25 e alora Abinadi les io dice le veritate? Si, vos sape
diceva: Vos es sacerdotes, e vos que io dice le veritate; e vos
pretende de inseniar a iste populo deberea tremer ante Deo.
e de comprender le spirito de
prophetia, e totevia vos desidera Mosiah 12:31 E advenira que vos
saper de me le significato de iste essera castigate per vostre
parolas?
iniquitates, perque vos ha dicite
que vos insenia le lege de Moses.
Mosiah 12:26 Io vos dice: Guai a Que sape vos circa le lege de
vos, perque vos perverte le vias Moses? Venira forsan le
del Senior! perque, si vos salvation per medio del lege de
comprende iste cosas, vos non Moses? Que responde vos?
los ha inseniate; ergo vos ha
pervertite le vias del Senior.
Mosiah 12:32 e illes respondeva,
dicente que le salvation veniva
Mosiah 12:27 vos non ha per medio del lege de Moses.
applicate vostre corde pro
comprender; ergo, vos non ha Mosiah 12:33 Ma Abinadi les
essite sages. Que cosa insenia diceva: certemente si vos obedi le
vos dunque a iste populo?
commandamentos de Deo, vos
essera salvate; si vos obedi le
Mosiah 12:28 e illes diceva: Nos commandamentos que le Senior
insenia le lege de Moses.
ha date a Moses supra al monte
Sinai, dicente:
Mosiah 12:29 E de nove ille les
diceva: Si vos insenia le lege de Mosiah 12:34 "Io es le Senior tu
Moses, perque non obedi vos al Deo, que te ha portate via del
lege de Moses? perque pone pais de Egypto, del terra de
vostre corde in ricchessas? sclavitude.
perque
committe
vos
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Mosiah 12:35 Tu non habera perque Deo vos colpara si vos me
altere deos ante me.
tocca, perque io non ha ancora
communicate le message que le
Mosiah 12:36 Tu non facera pro Senior me mandava communicar
te sculptura alcun ni imagine vos; ni ha io ancora respondite a
alcun del cosas in alte in celo, o vostre demandas; ergo Deo non
del cosas que es in basse supra le permittera que io sia destruite
terra".
ora.
Mosiah 12:37 Alora Abinadi les
diceva: ha vos facite toto isto? Io
vos dice: No, vos non lo ha
facite. Ha vos inseniate a iste
populo que debe facer tote iste
cosas? Io vos dice: No, vos non
lo ha facite.
Mosiah Capitulo 13

Mosiah 13:4 Ma io debe expler le
commandamentos que Deo me
ha dato; e pois que io vos ha
dicite le veritate, vos es
incholerisate con me. E ancora,
perque io vos ha declarate le
parola de Deo, vos me vos ha
judicate folle.

Mosiah 13:5 ora adveniva, post
que Abinadi habeva dicite iste
parolas, que le populo de rege
Noe non osava prender lo, perque
le spirito del Senior esseva supra
ille; e su facie resplendeva de un
fulgor extraordinari, mesme
como le facie de Moses quando
esseva supra al monte Sinai, dum
Mosiah 13:1 e ora, quando le ille parlava con le Senior.
rege habeva audito iste parolas,
ille diceva a su sacerdotes: vos Mosiah 13:6 e ille parlava con le
porta via iste homine e occide le; poter e autoritate de Deo; e ille
que ha nos a que facer con ille, continuava su parolas dicente:
pois ille es folle!
Mosiah 13:7 Vos vide que vos
Mosiah 13:2 e illes avantiava, e non ha le poter de occider me, io
tentava de mitter prender le, ma termina ergo mi message. Si, e io
ille les resisteva e les diceva:
vide que ille vos penetra usque al
corde perque io vos declara le
Mosiah 13:3 Non me toccar, veritate super vostre iniquitates.
Abinadi es protegite per le poter
divin – ille insenia le Dece
Commandamentos - le salvation
non veni sol per medio del lege
de Moses - Deo mesme complera
un expiation e redimera su
populo. Circa 148 a.C.
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Mosiah 13:8 Si, e mi parolas vos Mosiah 13:14 E io monstra
replena de stupor, de pavor e de misericordia usque le millesime
cholera.
generation de illes qui me ama e
obedi mi commandamentos.
Mosiah 13:9 Ma io termina mi
message; e postea non importa Mosiah 13:15 Tu non usara in
ubi io vadera, a pacto de haber van le nomine del Senior tu Deo;
mi salvation.
perque le Senior non considerara
innocente qui usa su nomine in
Mosiah 13:10 Ma isto io vos van.
dice: lo que vos facete a me,
postea, essera un symbolo e un Mosiah 13:16 recorda le jorno
prefiguration del cosas que del reposo pro sanctificar lo.
advenira.
Mosiah 13:17 labora sex jornos e
Mosiah 13:11 e ora io vos lege le face tote tu operas;
resto del commandamentos de
Deo, perque io vide que illos non Mosiah 13:18 Ma le septimo
es scribite in vostre cordes; e io jorno, es le jorno de reposo del
vide anque que vos ha studiate e Senior tu Deo, tu non facera
inseniate le iniquitate durante le labor alcun, ni tu, ni tu filio, ni tu
major parte de vostre vita.
filia, ni tu servo, ni tu serva, ni tu
bestial, ni le extraniero que es al
Mosiah 13:12 e ora recorda lo interno de tu portas;
que io vos diceva: Tu non facera
pro te sculptura alcun ni imagine Mosiah 13:19 perque in sex
alcun del cosas que es in alte in jornos le Senior creava le celo, e
celo o que es in basse supra le le terra, e le mar e toto lo que
terra o que es in aqua sub le terra. existe in illo; ergo le Senior
benediceva le jorno de reposo e
Mosiah 13:13 E ancora: Non te lo sanctificava.
prostrara ante illes e non le
servira, perque io, le Senior tu Mosiah 13:20 Honora tu patre e
Deo, es un Deo zelose e io tua matre, a fin que se prolonga
castiga le iniquitates del patres tu jornos supra le terra que le
super le filios usque le tertia e le Senior tu Deo te da.
quarta generation de illes qui me
odia.
Mosiah 13:21 Tu non occidera.
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dice que le salvation non venira
Mosiah 13:22 Tu non committera solmente per medio del lege; e si
adulterio. Tu non robara.
non esseva per le Expiation que
Deo mesme facera pro le
Mosiah 13:23 Tu non rendera peccatos e le iniquitates de su
false testimonio contra tu populo,
totos
deberea
proximo.
inevitabilemente
perir,
nonobstante le lege de Moses.
Mosiah
13:24
Tu
non
concupiscera le casa de tu Mosiah 13:29 e ora io vos dice
proximo; tu non concupiscera le que esseva opportun que un lege
uxor de tu proximo, ni su servo, esseva date al filios de Israel, si,
ni su serva, ni su bove, ni su un lege multe rigide; perque illes
asino, ni cosa alcun que pertine a esseva un populo del collo rigide,
tu proximo.
rapide a committer iniquitate e
lente a rememorar le Senior lor
Mosiah 13:25 E post que Abinadi Deo.
habeva terminate su parolas, les
diceva: ha vos inseniate a iste Mosiah 13:30 ergo les esseva
populo que debe facer omne cosa date un lege, si, un lege de
necessari
pro
obedir
le ceremonias e de ordinantias, un
commandamentos de Deo?
lege que illes debeva observar
rigorosemente, jorno post jorno,
Mosiah 13:26 Io vos dice: No, pro conservar in illes vive le
perque, si vos lo haberea facite, memoria de Deo e de lor deber
le Senior non me haberea verso ille.
mandate a prophetisar disgratias
a iste populo.
Mosiah 13:31 Ma io vos dice que
tote iste cosas esseva symbolos
Mosiah 13:27 e ora, vos ha dicite de cosas futur.
que le salvation veni per medio
del lege de Moses. Io vos dice Mosiah 13:32 Ma comprendeva
que es necessari que vos obedi al forsan illes le lege? Io vos dice:
lege de Moses per ora; ma io vos No, non totos comprendeva le
dice que venira le tempore lege; a causa del duressa de lor
quando non essera plus necessari corde;
perque
illes
non
obedir le lege de Moses.
comprendeva que necun homine
se haberea potite salvar, excepte
Mosiah 13:28 E in ultra io vos per medio del redemption de
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Deo.
Mosiah 13:33 perque non les
prophetisava forsan Moses super
le venita del Messia, e que Deo
haberea redimite su populo? Si, e
anque tote le prophetas que ha
prophetisate desde le initio del
mundo - non ha illes parlate plus
o minus super iste cosas?

nostre predication? e a qui se ha
revelate le bracio del Eterno?
Mosiah 14:2 Ecce que crescera
ante ille como un tenera planta e
como un radice que surge de un
aride solo; non ha in ille forma ni
gratia; e quando nos le videra,
nos non trovara in ille beltate pro
desiderar le.

Mosiah 13:34 Non ha illes dicite
que Deo mesme haberea
descendite inter le filios del
homines, e haberea prendite
forma de homine e haberea
camminate in grande poter supra
le facie del terra?

Mosiah
14:3
ille
esseva
minuspreciate e rejectate per le
homines, homine de dolor,
familiar con le suffrentia; e nos
occultava de ille nostre facie; ille
esseva minuspreciate, e nos non
le considerava.

Mosiah 13:35 Si, e non ha ille
anque dicite que ille haberea
realisate le resurrection del
mortos. E que ille mesme
haberea essite opprimite e
affligite?

Mosiah 14:4 certemente ille
portava nostre afflictiones e
cargava supra se nostre dolores;
totevia nos le judicava un
affligite, castigate per Deo e
opprimite.

Mosiah Capitulo 14

Mosiah 14:5 Ma ille esseva
plagate
per
nostre
transgressiones,
ille
esseva
colpate per nostre iniquitates; le
castigation, de nostre pace,
esseva supra ille, e per su plagas
nos esseva sanate.

Isaia parla in senso Messianic on describe le humiliation e le
suffrentias del Messia – le
Messia face de su anima un
offerta per le peccatos e face
intercession per le transgressores
- confrontar con Isaia 53. Circa Mosiah 14:6 Nos tote esseva
148 a.C.
errante como oves, cata un de nos
se habeva perdite; e le Senior ha
Mosiah 14:1 Non dice forsan cargate supra ille le iniquitate de
anque Isaia: qui ha date credito a tote nos.
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Mosiah
14:7
ille
esseva
opprimite e affligite, e totevia ille
non aperiva le bucca. Ille esseva
portate como le agno al
abattitorio e ille non aperiva su
bucca, como un ove que es muta
ante le tonsores.
Mosiah 14:8 ille esseva liberate
del prision e del judicio; e qui
proclamara su generation? perque
ille habeva essite secate del terra
del viventes; ille esseva colpate
per le transgressiones de mi
populo.

Mosiah 14:12 ergo io le dara un
parte inter le grandes, e ille
dividera le butino con le fortes,
perque ille ha date su anima al
morte, e ille ha essite includite
inter le transgressores; e ille ha
portate le peccatos de multos, e
ille ha intercedite per le
transgressores.
Mosiah Capitulo 15

Como Christo sia le patre e le
Filio - ille intercedera e portara le
transgressiones de su populo - Su
populo e tote le sancte prophetas
es su posteritate - ille realisa le
Mosiah 14:9 e ille habeva su resurrection - le infantes ha le
tumba inter le perverse, e con le vita eternal. Circa 148 a.C.
ric in le morte, perque ille non
habeva committite injustitia ni Mosiah 15:1 e ora Abinadi les
habeva ille fraude in su bucca.
diceva: Io volerea que vos
comprende que Deo mesme
Mosiah 14:10 totevia le Senior ha descendera inter le filios del
permittite que ille esseva plagate homines e redimera su populo.
e affligite; ma quando ille habera
date su vita como offerta per le Mosiah 15:2 E perque ille
peccato, ille videra su posteritate, demorara in le carne e essera
ille prolongara su jornos, e le appellate Filio de Deo, e habente
placer del Senior prosperara in su submittite le carne al voluntate
manos.
del Patre, ille es le Patre e le Filio
-Mosiah 14:11 ille videra le
travalio de su anima, e ille essera Mosiah 15:3 Patre, perque ille
satisfacte; per su cognoscimento, esseva concipite per le poter de
mi servitor juste a multos Deo; e Filio, a causa del carne,
justificara, perque ille portara via deveniente assi le Patre e le Filio
lor iniquitates.
--
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Mosiah 15:4 e illes es un sol compassion verso le filios del
Deo, si, mesme le Patre Eternal homines, essente ille inter illes e
del celo e del terra.
le justicia, habente ille rumpite le
ligamines del morte, prendite
Mosiah 15:5 E assi, le carne supra se lor iniquitates e lor
deveniente submittite al Spirito, o transgressiones, habente les
in altere parolas le Filio al Patre, redimite e habente ille satisfacite
que es un sol Deo, ille suffre le le exigentias del justicia.
tentation, sed ille non cede al
tentation, sed ille permitte de Mosiah 15:10 e ora io vos dice:
esser burlate, flagellate, expellite qui proclamara su generation? io
e repudiate per su populo.
vos dice que quando su vita
habera essite offerite in sacrificio
Mosiah 15:6 E post toto isto, post per le peccato, ille videra su
haber operate multe potente posteritate. E ora, que dice vos?
miraculos inter le filios del qui essera su posteritate?
homines, ille essera conducite, si,
como diceva Isaia, como un ove Mosiah 15:11 io vos dice que
mute ante su tonsores; assi ille quicunque ha audite le parolas
non aperira su bucca.
del prophetas, si, de tote le sancte
prophetas que ha prophetisate
Mosiah 15:7 Si, de iste maniera circa le venita del Senior - io vos
ille essera conducite, crucifigite e dice que tote les qui ha date
occidite, e le carne deveni assi ascolta a lor parolas e ha credito
submittite anque al morte, e le que le Senior habera redimite su
voluntate del Filio essera populo, e ha attendite con
absorbite per le voluntate del anxietate celle jorno pro le
Patre.
remission de lor peccatos, io vos
dice que celle es su posteritate, o
Mosiah 15:8 E assi Deo rumpe le in altere parolas illes es le
ligamines del morte, habente heredes del regno de Deo.
reportate le victoria super le
morte; dante al Filio le poter de Mosiah 15:12 perque son illes
interceder per le filios del cuje peccatos ille portara supra
homines -se; es istes per le qual ille morira,
pro redimer les de lor
Mosiah 15:9 habente ascendite al transgressiones. E ora, non es
celo, habente su entranias plen de illos su posteritate?
misericordia, essente ille plen de
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Mosiah 15:13 Si, e non son
forsan le prophetas, totes illes qui
ha aperite le bucca pro
prophetisar e qui non ha cadite in
transgression, io vole dicer, totes
les sancte prophetas desde
quando initiava le mundo? Io vos
dice que illes es su posteritate.

esseva per le redemption que ille
complira pro su populo, que
esseva preparate desde le
fundation del mundo, io vos dice,
si non esseva per isto, tote le
humanitate deberea perir.

Mosiah 15:20 Ma le ligamines
del morte essera rumpite; e le
Mosiah 15:14 E istes son illes qui Filio regna e ha poter supra le
ha annunciate le pace, illes qui ha mortos. Ergo ille realisa le
portate bon novas de ben, illes resurrection del mortos.
qui ha annunciate le salvation e
ha dicite a Sion: tu Deo regna!
Mosiah 15:21 E habera un
resurrection,
un
prime
Mosiah 15:15 oh, quanto es belle resurrection; si, un resurrection
lor pedes, supra le montes!
del qui viveva, qui vive, e qui
vivera usque al resurrection de
Mosiah 15:16 E ancora, quanto Christo. - Perque assi essera ille
es belle, supra le montes, le appellate.
pedes del qui sta ancora a
annunciar le pace!
Mosiah 15:22 e ora, le
resurrection de tote le prophetas e
Mosiah 15:17 E ancora, como de tote le que ha credito in lor
essera belle, supra le montes, le parolas, o in altere parolas de tote
pedes del qui desde ora in avante illes qui ha obedite le
annunciara le pace, si, desde iste commandamentos
de
Deo,
tempore in avante e pro sempre! advenira in le prime resurrection;
illes son dunque le prime
Mosiah 15:18 e io vos dice: isto resurrection.
non es toto. Perque, oh quanto es
belle, supra le montes, le pedes Mosiah 15:23 illes se altiara pro
de qui porta bon novas, que es le habitar con Deo qui les habera
fundator del pace, si, mesme le redimite; assi illes habera le vita
Senior, que redimera su populo; eternal per medio de Christo, que
si, ille que portara le salvation a habera rumpite le ligamines del
su populo!
morte.
Mosiah 15:19 perque, si non Mosiah 15:24 E iste son illes qui
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participa al prime resurrection; e
iste son illes qui moriva ante del
venita de Christo, in lor
ignorantia, non les habente essite
proclamate le salvation. E assi le
Senior realisa le restauration de
istes; e illes participa al prime
resurrection, o in altere parolas
illes ha le vita eternal, habente
essite redimite per le Senior.

Mosiah 15:28 e ora io vos dice
que venira le tempore quando le
salvation del Senior essera
proclamate a omne nation, tribo,
lingua e populo.

Mosiah 15:29 Si, Senior, tu
sentinellas altiara lor voce, illes
cantara con voce unanime;
perque illes videra con lor ipse
oculos
quando
le
Eterno
Mosiah 15:25 e anque le infantes reportara Sion.
ha le vita eternal.
Mosiah 15:30 crita de gaudio
Mosiah 15:26 Ma vos deberea vos, canta insimul, oh ruinas de
timer e tremer ante Deo; perque Jerusalem! perque le Senior ha
le Senior non redime necun de consolate su populo, ille ha
illes qui se rebella contra ille e redimite Jerusalem.
qui mori in peccato; si, tote illes
qui ha perite in peccato desde le Mosiah 15:31 le Senior ha
principio del mundo, illes qui se denudate su sancte bracio al
ha
voluntarimente
rebellate oculos de tote le nationes; e tote
contra Deo, que ha cognoscite le le extremitates del terra videra le
commandamentos de Deo e non salvation de nostre Deo.
le ha volite obedir; istes son illes
qui non participara al prime Mosiah Capitulo 16
resurrection.
Deo redime le homines de lor
Mosiah 15:27 Non deberea vos stato perdite e decadite - qui es
dunque tremer? perque le carnal permane como si non
salvation non arriva a necun de adveniva necun redemption istes; perque le Senior non ha Christo realisa un resurrection al
redimite necun de istes; si, ni le vita eternal o al damnation
Senior pote redimer les; perque eternal. Circa 148 a.C.
ille non pote renegar se mesme;
perque ille non pote renegar le Mosiah 16:1 e ora adveniva post
justicia quando illo reclama su que Abinadi habeva declarate iste
derectos.
parolas, que ille extendeva su
mano e diceva: venira le tempore
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quando totes videra le salvation
del Senior; quando tote le nation,
tribo, lingua e populo videra con
su ipse oculos e confessara ante
Deo que su judicios son juste.
Mosiah 16:2 E alora le inique
essera expellite, e illes habera
motivo de critar, de plorar, de
gemer e de strider le dentes; e
isto perque illes non voleva dar
ascolta al voce del Senior; ergo le
Senior non les redime.
Mosiah 16:3 perque illes son
carnal e diabolic, e le diabolo ha
poter supra illes; si, celle vetere
serpente que fraudava nostre
prime patres, que esseva le causa
de lor cadita; que esseva le causa
del facto que tote le humanitate
deveniva
carnal,
sensual,
diabolic, capace de distinguer le
ben del mal, submittente se al
diabolo.
Mosiah 16:4 assi tote le
humanitate esseva perdite; e illes
esserea eternalmente disviate si
Deo non habeva redimite su
populo de su stato perdite e
decadite.
Mosiah 16:5 Sed recorda que qui
persiste in su natura carnal, e
continua in le vias del peccato e
del rebellion contra Deo, remane
in su stato decadite e le diabolo
ha tote le poter supra ille. Ergo
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ille remane como si non existeva
alcun redemption, essente un
inimico de Deo; assi como le
diabolo es un inimico de Deo.
Mosiah 16:6 e ora, si Christo non
habeva venite al mundo, io vos
parla de cosas futur como si illos
ha ja advenite, il non haberea
potite haber necun redemption.
Mosiah 16:7 E si Christo non
habeva resuscitate del mortos o
in altere parolas si ille non
habeva rumpite le ligamines del
morte a fin que le tumba non
habeva le victoria, e le morte non
habeva le aculeo, il non haberea
potite exister necun resurrection.
Mosiah 16:8 Ma existe un
resurrection, e ergo le tumba non
ha le victoria, e le aculeo del
morte es annullate in Christo.
Mosiah 16:9 Christo es le luce e
le vita del mundo; si, un luce
infinite, que non pote jammais
esser obscurate; si, e anque un
vita que es infinite, assi que non
pote plus exister le morte.
Mosiah 16:10 Si, iste mortalitate
se revestira de immortalitate e
iste corruption se revestira de
incorruptibilitate, e totes essera
portate ante le tribunal de Deo,
pro esser judicate per ille
secundo lor operas sia illos bon o

mal. -Mosiah 16:11 E si lor operas es
bon, illes vadera al resurrection
de vita eternal e de felicitate; e si
illos es mal, al resurrection de
damnation eternal, essente illes
consignate al diabolo que les ha
subjugate, e isto es le damnationMosiah 16:12 habente illes
comportate secundo lor appetite e
lor desiderios carnal, non habente
illes jammais invocate le Senior,
dum su bracios misericordiose
esseva extendite verso illes;
perque le bracios de misericordia
esseva extendite pro illes, e illes
non los voleva; habente illes
essite admonite de lor iniquitates
e totevia illes non voleva
abandonar los; e les esseva
commandate de repentir se e
totevia illes non lo voleva facer.

Christo le Senior, que es le ver
Patre Eternal. Amen.
Mosiah Capitulo 17
Alma crede al parolas de Abinadi
e los scribe - Abinadi suffre le
morte per foco - ille prophetisa
maladias e morte per foco a su
assassinos. Circa 148 a.C.
Mosiah 17:1 e ora adveniva que
quando Abinadi habeva finite de
parlar, le rege commandava a su
sacerdotes de prender le e occider
le.

Mosiah 17:2 Ma habeva un inter
illes de nomine Alma, e esseva
anque ille un descendente de
Nephi. E ille esseva juvene, e
credeva al parolas que Abinadi
habeva declarate, perque ille
cognosceva le iniquitates que
Abinadi habeva attestate contra
illes; ille decideva dunque de
Mosiah 16:13 e ora, non deberea implorar le rege de non
vos tremer e repentir vos de incholerisar se contra Abinadi, e
vostre peccatos, e recordar vos le permitteva de vader in pace.
que sol in Christo e per medio de
Christo vos pote esser salvate?
Mosiah 17:3 Ma le rege se
incholerisava majormente e
Mosiah 16:14 ergo, si vos insenia faceva expeller anque Alma de
le lege de Moses, insenia anque lor medio, e mandava su servos a
que illo es un prefiguration de le persequer Alma pro occider le.
cosas que debe venir.
Mosiah 17:4 Ma Alma fugiva e
Mosiah 16:15 insenia vos que le se occultava in modo que illes
redemption veni per medio de non le poteva trovar. E
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remanente occultate per multe
jornos, ille scribeva tote le
parolas que Abinadi habeva
pronunciate.

Mosiah 17:10 Si, e io suffrera
anque le morte, ma io non
renegara mi parolas, e illos essera
como un teste contra vos. E si
vos me occide, vos versara
Mosiah 17:5 E adveniva que le sanguine innocente; e isto tamen
rege faceva in modo que su servira de testimonio contra vos
guardas circumfereva Abinadi e al ultime jorno.
illes le ligava e imprisionava.
Mosiah 17:11 e ora rege Noe
Mosiah 17:6 E post tres jornos, esseva sur puncto de liberar le,
habente le rege Noe consultate perque ille timeva su parolas,
con su sacerdotes, ille mandava perque timeva que le judicios de
portar Abinadi de nove a su Deo caderea supra se.
presentia.
Mosiah 17:12 Ma le sacerdotes
Mosiah 17:7 E le rege le diceva: altiava le voce contra Abinadi e
Abinadi, nos ha trovate un accusa illes comenciava a accusar le,
contra te, assi que tu merita le dicente: ille ha ultragiate le rege.
morte.
Ergo le rege se incholerisava
contra ille e le consignava pro
Mosiah 17:8 perque tu ha esser occidite.
declarate que Deo mesme debera
descender inter le filios del Mosiah 17:13 E adveniva que
homines; e ora per iste ration tu illes le prendeva e le ligava, e
morira, salvo que tu non renega illes flagellava su pelle con
tote le parolas que tu ha parlate torchas, si, usque al morte.
de mal concernente me e mi
populo.
Mosiah 17:14 e ora quando le
flammas comenciava a affliger
Mosiah 17:9 ora Abinadi le le, ille critava dicente:
diceva: Io te dice que io non
renegara le parolas que io te ha Mosiah 17:15 assi como vos ha
declarate
concernente
iste facite a me, assi advenira que
populo, perque illos es ver; e a vostre posteritate facera que
fin que tu pote saper que illos es multos suffrera le dolor que io
ver, io me ha lassate cader in suffre, si, le dolor del morte per
vostre manos.
medio del foco; e isto perque
illes credera in le salvation del
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Senior lor Deo.
Mosiah 17:16 e advenira que vos
essera affligite per omne sorta de
maladias, a causa de vostre
iniquitates.
Mosiah 17:17 Si, vos essera
percutite de omne parte, vos
essera expellite e dispersate de
hic e de ibi, como un grege
selvage es persequite per bestias
selvage e feroce.

e ille baptisa in le aquas de
Mormon - ille organisa le
ecclesia de Christo e ille ordina
sacerdotes - illes mantene se
mesme e illes instrue le populo Alma e su populo fugi de rege
Noe verso le deserto. Circa 147145 a.C.

Mosiah 18:1 e ora adveniva que
Alma, que habeva fugite del
servos del rege Noe, se repentiva
de su peccatos e de su iniquitates
e ille vadeva in secreto inter le
Mosiah 17:18 In celle jorno vos populo, e ille comenciava a
essera persequite e vos essera inseniar le parolas de Abinadi -capturate per mano de vostre
inimicos, e alora vos suffrera, Mosiah 18:2 Si, concernente lo
como io suffre, le penas del que debeva advenir, e anque
morte per medio del foco.
circa le resurrection del mortos e
le redemption del populo, que
Mosiah 17:19 assi Deo exercita debeva venir realisate per medio
le vengiantia super illes qui del poter, le suffrentias e le morte
destrue su populo. Oh Deo, de Christo e su resurrection e
recipe mi anima.
ascension al celo.
Mosiah 17:20 e habente Abinadi
dicite iste parolas, ille cadeva,
habente suffrite le morte per
foco; si, habente recipite le morte
perque ille non voleva renegar le
commandamentos de Deo, e ille
sigillava le veritate de su parolas
con le morte.

Mosiah 18:3 e Alma inseniava a
quantos voleva ascoltar su
parolas. E ille les inseniava in
secreto, a fin que isto non veniva
a cognoscentia del rege. E multos
credeva a su parolas.

Mosiah 18:4 E adveniva que
quantos credeva in ille vadeva in
Mosiah Capitulo 18
un loco que se appellava
Mormon, nomine date per rege
Alma predica in secreto - ille Noe, essente illo al confines del
describe le alliantia del baptismo pais, e essente illo infestate a
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vices, o in altere parolas in certe como testes de Deo in omne
saisones, per animales selvage.
momento e in omne cosa e in
omne loco in le qual vos pote
Mosiah 18:5 ora, a Mormon trovar vos, anque usque al morte,
habeva un fonte de aqua pur, e a fin que vos pote esser redimite
ibi Alma se refugiava perque per Deo e esser includite con illes
vicino al aqua habeva un bosco del prime resurrection proque vos
ubi ille se poteva occultar durante pote haber le vita eternal -le jorno, pro fugir al recercas del
rege.
Mosiah 18:10 ora io vos dice, si
iste es le desiderio de vostre
Mosiah 18:6 E adveniva que corde, que ha vos in contrario de
totes illes qui credeva illes esser baptisate in le nomine del
vadeva ibi pro audir su parolas.
Senior, testimoniante ante ille
que vos ha entrate in alliantia con
Mosiah 18:7 E adveniva que post ille, que le servira e obedira a su
multe jornos un bon numero se commandamentos, a fin que ille
habeva reunite in le loco de potera versar supra vos su Spirito
Mormon pro audir le parolas de plus abundantemente?
Alma. Si, se habeva reunite tote
illes qui credeva a su parolas, pro Mosiah 18:11 e ora, quando le
ascoltar le. E ille les instrueva, personas habeva audite iste
predicante les le penitentia, le parolas, illes batteva le manos de
redemption e le fide in le Senior. gaudio, e illes exclamava: isto es
de facto le desiderio de nostre
Mosiah 18:8 E adveniva que ille corde.
les diceva: Ecce hic le aquas de
Mormon
(perque
assi
se Mosiah 18:12 e ora adveniva que
appellava illos), e ora, si vos ha Alma prendeva Helam, que
desiderio de entrar in le grege de esseva un del prime, e illes
Deo e de esser appellate su entrava in aqua e essente in pede
populo, e es vos disposte a portar Alma clamava, dicente: Oh
le cargas le unes del alteres, a fin Senior, versa tu spirito super tu
que illos pote esser plus legier;
servitor, a fin que io pote complir
iste opera in sanctitate de corde!
Mosiah 18:9 Si, e si vos es
disponite a plorar con les qui Mosiah 18:13 E habente parlate
plora e a confortar les qui ha iste parolas le Spirito del Senior
besonio de conforto, e a esser descendeva supra ille e Alma
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diceva: Helam, io te baptisa,
habente le autoritate del Deo
Omnipotente, a testimonio que tu
ha entrate in alliantia pro servir le
usque al morte del corpore
mortal; a fin que le Spirito del
Senior veni versate supra te; e
que ille pote accordar te le vita
eternal, per medio del redemption
de Christo, que ille ha preparate
desde le fundation del mundo.
Mosiah 18:14 E post que Alma
habeva dicite iste parolas, ambe,
Alma e Helam se immergeva in
aqua; e postea, illes se levava e
illes sortiva del aqua plen de
gaudio, essente illes replenate del
Spirito.
Mosiah 18:15 E de nove Alma
prendeva un altere e ille entrava
un secunde vice in aqua, e le
baptisava como le primo, excepte
que ille non se immergeva de
nove in aqua.
Mosiah 18:16 In tal maniera ille
baptisava totes illes qui habeva
venite al loco de Mormon; e illes
esseva circa duo centos quatro
animas; si, illes esseva baptisate
in le aquas de Mormon, e illes
esseva replenate del gratia de
Deo.

ecclesia de Christo. E adveniva
que quicunque esseva baptisate
per le poter e le autoritate de
Deo, esseva addite a su ecclesia.
Mosiah 18:18 E adveniva que
Alma, habente autoritate de Deo,
ordinava sacerdotes; si, ille
ordinava un sacerdote omne
cinquanta personas, pro predicar
les e inseniar les le cosas
concernente le regno de Deo.
Mosiah 18:19 E ille les
commandava de non inseniar nil
altere que le cosas que ille
habeva inseniate, e que habeva
essite declarate per le bucca del
sancte prophetas.
Mosiah 18:20 Si, e ille les
commandava de non predicar nil
altere excepte le penitentia e le
fide in le Senior, que habeva
redimite su populo.
Mosiah 18:21 E ille les
commandava de non contender le
unes con le alteres, ma que illes
debeva reguardar avante con un
sol scopo, habente un sol fide e
un sol baptismo, e habente lor
cordes ligate in unitate e in amor
le unes verso le alteres.

Mosiah 18:22 E assi Alma les
Mosiah 18:17 E desde alora illes commandava de predicar. E assi
esseva appellate le ecclesia de illes deveniva le filios de Deo.
Deo, o in altere parolas le
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Mosiah 18:23 E ille les
commandava de observar le
jorno de reposo, e de sanctificar
lo, e de render gratias al Senior
lor Deo omne jorno.

esserea donate.

Mosiah 18:27 E de nove Alma
commandava que le populo del
ecclesia donava de su substantias,
cata uno secundo quanto
possedeva; si uno habeva plus
abundantemente, ille debeva dar
plus abundantemente; e a qui
habeva poc, poc esserea requirite;
e qui non habeva nil, al tal

Mosiah 18:31 E iste cosas
adveniva al confines del pais, a
fin que isto non veniva al
cognoscimento del rege.

Mosiah 18:28 E assi illes debeva
donar de lor substantias de
spontanee voluntate e con bon
desiderios
verso
Deo,
al
Mosiah 18:24 E ille commandava sacerdotes necessitate, e omne
anque que le sacerdotes que ille anima nude e necessitose.
habeva ordinate laborava con lor
manos
per
lor
proprie Mosiah 18:29 E isto Alma les
sustentamento.
diceva, habente ille essite
ordinate per Deo; e illes
Mosiah 18:25 E Alma stabiliva camminava rectemente ante Deo,
un jorno in cata septimana pro adjutante se le unes al alteres
reunir se e inseniar al populo, e temporale
spiritualmente,
pro adorar le Senior lor Deo, e secundo
lor
besonios
e
illes debeva anque reunir se necessitates.
insimul tanto subinde quanto illes
poteva.
Mosiah 18:30 e adveniva que
toto isto adveniva a Mormon, si,
Mosiah 18:26 e le sacerdotes non in le bosco vicino al aquas de
debeva depender del populo pro Mormon; si, in le loco de
lor sustentamento; ma de lor Mormon, in le aquas de Mormon,
labor debeva illes reciper le in le foresta de Mormon, e como
gratia de Deo, a fin que illes es belle al oculos de illes qui ibi
poterea reinfortiar se in spirito, arrivava al cognoscimento de lor
habente le cognoscentia de Deo, Redemptor; si, e como es illes
a fin que illes poterea inseniar benedicite, perque illes cantara
con poter e autoritate de Deo.
laudes pro sempre al Senior.
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Mosiah 18:32 Ma adveniva que
le rege, habente discoperite un
movimento inter le populo, ille
mandava su servos a spiar. Ergo,

in le jorno que le populo se
habeva reunite pro audir le parola Mosiah 19:3 E le parte minor
del Senior illes esseva denunciate comenciava
a
pronunciar
al rege.
menacias contra le rege, e
comenciava a haber inter illes un
Mosiah 18:33 e ora le rege grande contention.
diceva que Alma incitava le
populo al rebellion contra ille; le Mosiah 19:4 e ora habeva inter
rege mandava dunque su armea a illes un homine de nomine
destruer Alma.
Gedeon, e essente ille un homine
forte e inimico del rege, ille
Mosiah 18:34 E adveniva que disvainava dunque su spada e
Alma e le populo del Senior jurava in su ira que le haberea
essente avisate del arrivata del occidite.
armea del rege; illes prendeva lor
tentas e lor familias e illes Mosiah 19:5 E adveniva que
parteva verso le deserto.
Gedeon combatteva contra le
rege; e quando le rege videva que
Mosiah 18:35 e illes esseva circa ille esseva pro succumber, le rege
quatro centos cinquanta animas. fugiva e ascendeva supra le turre
que esseva vicino al templo.
Mosiah Capitulo 19
Mosiah 19:6 E Gedeon le
Gedeon tenta occider rege Noe - persequeva e stava pro ascender
le Lamanitas invade le pais - rege anque ille supra le turre pro
Noe suffre le morte per foco - occider le rege; e le rege
Limhi governa como monarcha reguardante in direction del terra
tributari. Circa 145-221 a.C.
de Shemlon, videva que le armea
del Lamanitas avantiava intro le
Mosiah 19:1 E adveniva que le confines del pais.
armea del rege retornava retro
post haber cercate in van le Mosiah 19:7 e ora le rege critava
populo del Senior.
con le angustia de su anima,
dicente: Gedeon, sparnia me,
Mosiah 19:2 e le fortias del rege perque le Lamanitas sta arrivante
esseva poc, habente essite e nos destruera; si, illes destruera
reducite, e comenciava a haber mi populo.
un division inter le resto del
populo.
Mosiah 19:8 ora rege Noe non
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esseva tante preoccupate per su
populo quanto lo esseva per su
ipse vita; nonobstante Gedeon le
sparniava le vita.
Mosiah 19:9 E le rege
commandava al populo de fugir
del Lamanitas; e ille mesme les
guidava, e illes fugiva verso le
deserto con lor uxores e filios.

sparniava lor vita, e les portava
captive al terra de Nephi, e les
concedeva de posseder le pais, a
condition que illes les consignava
le rege Noe e tamben lor
proprietates, e anque le medietate
de toto lo que illes possedeva,
medietate de lor auro e argento e
de tote lor cosas preciose, e que
les pagava como tributo al rege
del Lamanitas de anno in anno.

Mosiah 19:10 E adveniva que le
Lamanitas les persequeva, e Mosiah 19:16 e ora habeva un
attingente les, le Lamanitas del filios del rege inter illes qui
comenciava a occider les.
habeva essite imprisionate, cuje
nomine esseva Limhi.
Mosiah 19:11 ora adveniva que
le rege commandava que tote le Mosiah 19:17 e ora Limhi
homines abandonava lor uxores e desiderava que su patre non
filios e fugiva del Lamanitas.
esseva destruite; nonobstante
Limhi non ignorava le iniquitates
Mosiah 19:12 ora multos non de su patre, essente ille mesme
voleva abandonar lor uxores e un homine juste.
filios, preferente plus tosto restar
e perir insimul a illes. Le alteres Mosiah 19:18 E adveniva que
lassava uxores e filios e fugiva.
Gedeon mandava homines in
secreto al deserto, a cercar le rege
Mosiah 19:13 E adveniva que e illes qui esseva con ille. E
illes qui restava con lor uxores e adveniva que illes incontrava le
filios mandava lor belle filias al populo in le deserto, totos salvo
incontro del Lamanitas pro le rege e su sacerdotes.
implorar les de non occider les.
Mosiah 19:19 ora illes habeva
Mosiah 19:14 E adveniva que le jurate in lor cordes que illes
Lamanitas habeva compassion de haberea retornate al pais de
illas, perque le beltate de lor Nephi, e si lor uxores e filios
feminas les habeva conquirite.
habeva essite occidite, assi como
tamben le alteres que habeva
Mosiah 19:15 ergo le Lamanitas restate, illes haberea cercate de
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vengiar les, e illes haberea perite
Mosiah 19:25 E adveniva que le
como lor fratres.
rege del Lamanitas les faceva un
Mosiah 19:20 E le rege les juramento, que su populo non les
commandava de non retornar; ma haberea occidite.
illes se incholerisava con le rege,
e le faceva suffrer, si, usque al Mosiah 19:26 e Limhi, essente le
filio del rege, e habente le essite
morte, per medio del foco.
conferite le regno per le populo,
Mosiah 19:21 E illes cercava de ille faceva un juramento al rege
prender anque le sacerdotes pro del Lamanitas que su populo les
occider les, ma le sacerdotes haberea pagate un tributo, si, le
medietate de toto lo que illes
fugiva.
possedeva.
Mosiah 19:22 E adveniva que
illes stava pro retornar al pais de Mosiah 19:27 E adveniva que
Nephi, quando illes incontrava le Limhi comenciava a stabilir le
homines de Gedeon. E le regno e le pace inter su populo.
homines de Gedeon les narrava
toto lo que habeva occurrite a lor Mosiah 19:28 E le rege del
uxores e filios; e que le Lamanitas poneva guardas al
Lamanitas les habeva concedite frontieras del pais, pro continer le
de posseder le pais, pagante un populo de Limhi in le pais, a fin
tributo del medietate de toto lo que illes non poterea fugir al
deserto; e ille manteneva su
que illes possedeva.
guardas con le tributo que ille
Mosiah 19:23 E illes diceva al recipeva del Nephitas.
homines de Gedeon que illes
habeva occidite le rege, e que su Mosiah 19:29 e ora rege Limhi
sacerdotes habeva fugite lontan habeva pace continua in su regno
per le spatio de duo annos,
in le deserto.
perque le Lamanitas non les
Mosiah 19:24 E post haber molestava ni cercava de destruer
terminate lor narration, illes les.
retornava al pais de Nephi, plen
de gaudio, perque lor uxores e Mosiah Capitulo 20
filios non habeva essite occidite;
e illes narrava a Gedeon lo que Alcun filias del Lamanitas es
rapite per le sacerdotes de Noe illes habeva facite al rege.
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le Lamanitas face guerra contra incholerisava contra le populo de
Limhi e su populo - illes es Limhi, perque illes pensava que
repellite e pacificate. Circa 145 - habeva essite le populo de Limhi.
123 a.C.
Mosiah 20:7 ergo illes mandava
Mosiah 20:1 ora habeva un loco lor armeas; si, le rege mesme
in Shemlon ubi le filias del marchava a capite de su populo
Lamanitas se reuniva pro cantar, al terra de Nephi pro destruer le
dansar e facer festa.
populo de Limhi.
Mosiah 20:2 E adveniva que un Mosiah 20:8 e ora Limhi de
jorno habeva un parve numero supra le turre habeva discoperite
reunite pro cantar e dansar.
tote lor preparativos de guerra;
ille reuniva dunque su populo, e
Mosiah 20:3 e le sacerdotes del illes faceva imboscadas al
rege Noe, habente vergonia de Lamanitas in le campos e in le
retornar al citate de Nephi, e forestes.
timente anque que le populo les
occideva, ille non osava dunque Mosiah 20:9 E adveniva que
retornar a lor uxores e lor filios. quando
le
Lamanitas
se
approximava, le populo de Limhi
Mosiah 20:4 e habente illes cadeva supra illes, e comenciava
restate in le deserto, e habente a occider les.
illes discoperite le filias del
Lamanitas, illes se occultava pro Mosiah 20:10 E adveniva que le
spiar las.
battalia deveniva assatis violente,
perque illes combatteva como
Mosiah 20:5 E quando poc de leones per le preda.
illas se habeva reunite pro
dansar, illes sortiva del loco de Mosiah 20:11 E adveniva que le
lor celamento, e illes las populo de Limhi comenciava a
prendeva e las portava in le repeller le Lamanitas; anque si
deserto; si, illes portava in le lor numero esseva minus del
deserto vinti-quatro filias del medietate del Lamanitas. Ma illes
Lamanitas.
combatteva per lor vita, per lor
uxores e per lor filios; ergo illes
Mosiah 20:6 E adveniva que se effortiava al maximo e illes
quando le Lamanitas percipeva le combatteva como dracones.
absentia de lor filias, illes se
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Mosiah 20:12 E adveniva que
illes trovava le rege del
Lamanitas inter le numero de lor
mortos. Totevia ille non esseva
morto, habente essite vulnerate e
abandonate sur campo de
battalia, tanto rapide habeva
essite le fuga de su populo.

habeva audite nil circa iste
thema, ergo ille diceva: io facera
recercas inter mi populo, e
quicunque ha facite isto perira.
Limhi commandava dunque un
investigation inter su populo.
Mosiah 20:17 ora, quando
Gedeon habeva audito iste
parolas, essente ille le capitano
del rege, ille avantiava e diceva
al rege: io te preca, de expectar a
facer recercas inter iste populo.
Perque le faces tu, iste
accusation?

Mosiah 20:13 E illes le prendeva
e illes bandava su vulneres, e le
portava ante Limhi, dicente: Ecce
hic le rege del Lamanitas que
habente essite vulnerate ha cadite
inter lor mortos, e ha essite
abandonate; e nos le ha portate
ante te; e ora lassa nos occider le. Mosiah 20:18 pois non te recorda
del sacerdotes de tu patre, que
Mosiah 20:14 Ma Limhi les iste populo ha cercate de
diceva: Vos non le occide, porta destruer? E non vive forsan illes
le hic perque io le vole vider. E in le deserto? E non essera illes
illes le portava ante Limhi. E qui ha rapite le filias del
Limhi le diceva: que motivo ha Lamanitas?
vos de venir a facer guerra contra
mi populo? mi populo non ha Mosiah 20:19 e ora, parla al rege
rumpite le juramento que io te del Lamanitas de iste cosas, a fin
faceva; perque dunque rumpeva que ille los pote dicer a su populo
tu le juramento que tu faceva a e illes se pote pacificar con nos;
mi populo?
perque illes se sta ja a preparar
pro venir contra nos; e ecce nos
Mosiah 20:15 e ora le rege es poc de numero.
diceva: nos ha rumpite le
juramento perque tu populo ha Mosiah 20:20 e ecce que illes
rapite le filias de mi populo; veni con lor numerose armea; e a
ergo, in mi ira io ha guidate mi minus que le rege les face
populo in guerra contra tu pacificar, nos securmente perira.
populo.
Mosiah 20:21 non se sta forsan a
Mosiah 20:16 e ora Limhi non complir le parolas de Abinadi,
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que ille prophetisava contra nos e toto isto perque nos non voleva
dar ascolta al parolas del Senior e
abandonar nostre iniquitates?

Lamanitas videva que le populo
de Limhi esseva disarmate, illes
habeva
compassion
e
se
pacificava con illes, e illes
retornava con lor rege, in pace, a
Mosiah 20:22 e ora nos debe lor pais.
pacificar le rege e complir le
juramento que nos le ha facite; Mosiah Capitulo 21
perque es melio viver in
sclavitude que perder le vita; le populo de Limhi es colpate e
ergo nos debe terminar le vincite per le Lamanitas - le
effusion de tante sanguine.
populo de Limhi incontra
Ammon e se converte - Limhi
Mosiah 20:23 e ora Limhi diceva parla a Ammon del vinti-quatro
al rege omne cosa super su patre plattas Jaredian. Circa 122 - 121
Noe e super le sacerdotes que a.C.
habeva fugite in le deserto,
attribuente a illes le rapimento de Mosiah 21:1 E adveniva que
lor filias.
Limhi e su populo retornava al
citate de Nephi, e comenciava a
Mosiah 20:24 E adveniva que le habitar de nove in pace in le pais.
rege del Lamanitas se pacificava
con le populo de Limhi; e les Mosiah 21:2 E adveniva que post
diceva: Veni vos con me a multe jornos le Lamanitas
incontrar mi populo, disarmate; e comenciava
de
nove
a
io vos promitte con un juramento incholerisar se contra le Nephitas
que mi populo non occidera e comenciava a entrar in le
vostre populo.
confines del pais.
Mosiah 20:25 E adveniva que
illes sequeva le rege e illes
avantiava disarmate a incontrar le
Lamanitas. E quando illes le
incontrava, le rege del Lamanitas
se prostrava ante illes e
intercedeva in favor del populo
de Limhi.
Mosiah 20:26 E quando le
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Mosiah 21:3 Ma illes non osava
occider les, a causa del juramento
que lor rege habeva facite a
Limhi; ma les colpava supra le
genas, e exercitava prepotentia
super illes; e comenciava a poner
pesante cargas supra lor spatulas
e a pulsar les como asinos mute -

Mosiah 21:4 Si, toto isto illas plorava fortemente, de jorno
adveniva pro complir le parola in jorno, perque il habeva un
del Senior.
grande timor del Lamanitas.
Mosiah 21:5 e ora le afflictiones
del Nephitas esseva grande, e
illes non habeva modo de liberar
se de lor manos, perque le
Lamanitas le habeva circumferite
de tote lateres.
Mosiah 21:6 E adveniva que le
populo comenciava a murmurar
con le rege a causa de lor
afflictiones, e illes comenciava a
desiderar
combatter
le
Lamanitas. E illes tanto enoiava
le rege con lor planctos que ille
concordava dunque de facer
secundo lor desiderios.
Mosiah 21:7 e illes se reuniva de
nove, illes vestiva lor armaturas e
vadeva contra le Lamanitas pro
expeller les del pais.

Mosiah 21:11 E adveniva que lor
constante plorar incitava le resto
del populo de Limhi al ira contra
le Lamanitas; e illes vadeva de
nove a combatter, ma illes esseva
repellite de nove, suffrente multe
perditas.
Mosiah 21:12 E illes vadeva
ancora un tertie vice, e illes
suffreva ancora un altere defaite;
e qui non habeva essite occidite
tornava de nove al citate de
Nephi.
Mosiah 21:13 E illes se
humiliava usque al pulvere,
subjectante se al jugo de
sclavitude, submittente se al
percussiones, a esser expellite de
hic e ibi, e cargate de fardellos
secundo le desiderios de lor
inimicos.

Mosiah 21:8 E adveniva que le
Lamanitas les batteva e les
expelleva, e occideva multos.
Mosiah 21:14 E illes se
humiliava usque al plus profunde
Mosiah 21:9 e ora habeva un humiliation; e illes critava
grande lucto e un grande plancto fortemente a Deo; si, per tote le
inter le populo de Limhi, viduas jorno illes critava a lor Deo a fin
plorante lor maritos, filios e filias que les liberava de lor
plorante lor patres e fratres afflictiones.
plorante lor fratres.
Mosiah 21:15 e ora le Senior
Mosiah 21:10 ora habeva esseva lente a audir lor critos a
multissime viduas in le pais, e causa
de
lor
iniquitates;
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nonobstante le Senior audiva lor
critos, e comenciava a intenerar
le corde del Lamanitas, que
comenciava a alleviar lor
fardellos; totevia le Senior non
reteneva opportun liberar les del
sclavitude.

Mosiah 21:20 E ille faceva in
modo que su populo surveliava
tote le pais, pro poter in qualque
modo prender celles sacerdotes
que habeva fugite al deserto, qui
habeva rapite le filias del
Lamanitas e qui habeva essite le
Mosiah 21:16 E adveniva que causa de un tan grande
illes comenciava a prosperar destruction inter le populo.
gradualmente in le pais, e illes
comenciava a cultivar cereales Mosiah 21:21 perque illes
plus abundantemente e a elevar desiderava prender les pro poter
greges, e illes non suffreva le les castigar; anque perque illes
fame.
habeva entrate de nocte in le pais
de Nephi e illes habeva robate lor
Mosiah 21:17 ora habeva un cereales e multe altere cosas
numero de feminas multo plus preciose; ergo illes stava alerta.
grande de homines; ergo le rege
Limhi commandava que cata Mosiah 21:22 E non habeva plus
homine
impartiva
de
su disputas inter le Lamanitas e le
substantias pro mantener le populo de Limhi usque quando
viduas e lor filios, a fin que illes Ammon e su fratres arrivava in le
non periva de fame; e on faceva pais.
isto a causa del grande numero
del qui habeva essite occidite.
Mosiah 21:23 ora le rege, essente
foras del portas del citate con su
Mosiah 21:18 ora le populo de guardas, discoperiva Ammon e
Limhi se aggruppava le plus su fratres; e supponente que illes
possibile como un unic corpore, esseva le sacerdotes de Noe, ille
pro proteger su cereales e su les mandava prender, ligar e
greges.
jectar in prision. E se illes esseva
le sacerdotes de Noe, illes
Mosiah 21:19 E le rege mesme haberea essite occidite.
non osava sortir foras del
muralias del citate sin portar con Mosiah 21:24 Ma quando Limhi
se su guardas, timente de cader in discoperiva que illes esseva su
qualque modo in le manos del fratres, e que illes veniva del pais
Lamanitas.
de Zarahemla, ille esseva
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replenate de grande gaudio.
Mosiah 21:25 ora rege Limhi,
ante del arrivata de Ammon,
habeva mandate un parve numero
de homines a cercar le pais de
Zarahemla; ma illes non lo
habeva trovate e illes se habeva
perdite in le deserto.
Mosiah 21:26 Nonobstante illes
habeva trovate un pais que
habeva essite habitate; si, un pais
que esseva recoperite de ossos
siccate; si, un pais que habeva
essite habitate e que habeva
essite destruite; e illes, habente
supponite que illo esseva le pais
de Zarahemla, illes tornava al
pais de Nephi, arrivante al confin
del pais non multe jornos ante del
arrivata de Ammon.

per haber audite que tante de lor
fratres habeva essite occidite;
Mosiah 21:30 e anque perque
rege Noe e su sacerdotes habeva
essite le causa del tante peccatos
e iniquitates que le populo
committeva contra Deo; e illes
plorava anque per le morte de
Abinadi; e anque per le partita de
Alma e del gente que le habeva
accompaniate,
qui
habeva
formate le ecclesia de Deo per
medio del fortia e del poter de
Deo e fide in le parolas que
habeva essite pronunciate per
Abinadi.

Mosiah 21:31 Si, illes plorava
tamen per lor partita non sapente
ubi lor fratres habeva fugite. E
illes se haberea unite a lor fratres
con gaudio, perque anque illes
Mosiah 21:27 E illes portava con habeva facite alliantia con Deo
se un registro, si, le historia del de servir le e obedir su
populo del qual illes habeva commandamentos.
trovate le ossos; e illo esseva
gravate supra plattas de metallo. Mosiah 21:32 pois desde le
venita de Ammon, anque rege
Mosiah 21:28 e ora Limhi esseva Limhi habeva facite alliantia con
de nove plen de gaudio al saper Deo, e anque multos de su
del bucca de Ammon que rege populo, de servir le e obedir su
Mosiah habeva un dono de Deo, commandamentos.
per medio del qual ille poteva
interpretar tal registros; si, e Mosiah 21:33 E adveniva que
anque Ammon se allegrava.
rege Limhi e multos de su populo
desiderava esser baptisate; ma il
Mosiah 21:29 totevia Ammon e non habeva nemo in le pais con
su fratres esseva plen de dolor autoritate de Deo. E Ammon se
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refusava de facer lo, perque ille liberar se del sclavitude; e ille
se considerava un servitor faceva reunir tote le populo pro
indigne.
poter cognoscer le parer del
populo super isto.
Mosiah 21:34 ergo al epocha illes
non institueva un ecclesia, Mosiah 22:2 E adveniva que illes
attendente le Spirito del Senior. non trovava necun modo pro
Ora illes desiderava devenir liberar se del sclavitude, excepte
como Alma e su fratres, que lo de prender lor feminas e filios,
habeva fugite al deserto.
e lor greges e tentas, e partir
verso le deserto; perque le
Mosiah 21:35 e illes desiderava Lamanitas esseva tan numerose,
esser baptisate como testimonio que il esseva impossibile per le
que illes esseva disponite a servir populo de Limhi affrontar les,
Deo con tote lor corde; pensante de liberar se del
nonobstante illes postponeva le sclavitude per medio del spada.
momento; e un narration de lor
baptismo essera date plus tarde.
Mosiah 22:3 ora adveniva que
Gedeon se presentava al rege e le
Mosiah 21:36 e ora, tote le diceva: ora oh rege, tu ha usque
effortios de Ammon e de su ora ascoltate multe vices mi
populo e de rege Limhi e de su parolas, quando nos debeva
populo mirava a liberar se del affrontar nostre fratres, le
manos del Lamanitas e del Lamanitas.
sclavitude.
Mosiah 22:4 e ora, oh rege, si tu
Mosiah Capitulo 22
non me ha trovate un servo
inutile, o in altere parolas si tu ha
Plano del fuga del populo del usque ora ascoltate in qualque
sclavitude del Lamanitas - le mensura mi parolas, e illos te ha
Lamanitas es inebriate con vino - essite utile, equalmente io
le populo fugi e torna a volerea que tu da ascolta a mi
Zarahemla e se subjecta al rege parolas in iste occasion, e io
Mosiah. Circa 121 - 120 a.C.
essera tu servo e io liberara iste
populo del sclavitude.
Mosiah 22:1 e ora adveniva que
Ammon
e
rege
Limhi Mosiah 22:5 E le rege le
comenciava a consultar se con le accordava de parlar. E Gedeon le
populo re como illes poteva diceva:
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Mosiah 22:6 Ecce que existe un
passage trans le muro posterior,
in le parte posterior del citate. Le
Lamanitas, o in altere parolas le
guardas del Lamanitas, se inebria
de nocte; vamos a facer dunque
un proclamation inter tote iste
populo, a fin que illes reuni tote
su greges pro poter les guidar
verso le deserto de nocte.

Mosiah 22:11 E adveniva que le
populo de rege Limhi partiva de
nocte verso le deserto, con su
greges, e illes circumfereva le
pais de Shilom in le deserto,
viagiante in direction del pais de
Zarahemla, guidate per Ammon e
su fratres.

Mosiah 22:12 E illes portava con
se tote lor auro, argento e cosas
preciose que illes poteva
Mosiah 22:7 E io vadera secundo transportar,
assi
como
tu ordines, e io pagara le ultime provisiones, e illes continuava lor
tributo de vino al Lamanitas, e viage.
illes se inebriara e nos passara
trans le passage secreto, al Mosiah 22:13 E post haber
sinistre del campo, quando illes viagiate multe jornos in le
essera inebriate e addormite.
deserto, illes arrivava al pais de
Zarahemla, se univa al populo de
Mosiah 22:8 assi nos partira con Mosiah deveniente les subjecte.
nostre feminas, nostre filios e
nostre greges verso le deserto; e Mosiah 22:14 E adveniva que
nos viagiara circum al pais de Mosiah les recipeva con gaudio;
Shilom.
e ille recipeva tamben lor
registros e anque le registros que
Mosiah 22:9 E adveniva que le habeva essite trovate per le
rege dava ascolta al parolas de populo de Limhi.
Gedeon.
Mosiah 22:15 e ora adveniva que
Mosiah 22:10 E rege Limhi quando le Lamanitas percipeva
mandava su populo reunir su que le populo de Limhi habeva
greges; e ille mandava le tributo fugite del pais de nocte, illes
de vino al Lamanitas; e mandava mandava un armea al deserto a
anque plus vino, como dono; e persequer les.
illes bibeva abundantemente del
vino que rege Limhi les habeva Mosiah 22:16 E post haber les
mandate.
persequite per duo jornos, illes
non poteva plus trovar lor tracias
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e illes se perdeva in le deserto.

placente, un terra de aquas pur.

Mosiah 23:5 E illes installava le
tentas e illes comenciava a
cultivar le terra, e illes
narration de Alma e del populo comenciava a construer edificios;
del Senior, que le populo del rege si, illes esseva industriose e illes
Noe habeva expellite al deserto. laborava assatis.
Comprende le capitulos 23 e 24.
Mosiah 23:6 E le populo
Alma se refusa de esser rege - ille desiderava que Alma esseva lor
serve como summe sacerdote - le rege, perque su populo le amava.
Senior castiga su populo, e le
Lamanitas conquire le pais de Mosiah 23:7 Ma Alma les
Helam - Amulon, chef del diceva: non es opportun haber un
iniques sacerdotes de rege Noe, rege; perque assi dice le Senior:
governa subjecte al monarcha Tu non estimara un carne plus de
Lamanita. Circa 145 - 121 a.C.
un altere, o in altere parolas un
homine non se reputara superior
Mosiah 23:1 ora Alma, habente a un altere; ergo io vos dice que
essite advertite per le Senior que non es opportun haber un rege.
le armeas de rege Noe haberea
cadite supra illes, e habente le Mosiah 23:8 Nonobstante, si
communicate al populo, illes esseva possibile haber como rege
reuniva dunque lor greges, illes sempre homines juste, esserea
prendeva un parte de lor cereal, e ben pro vos haber un rege.
fugiva verso le deserto persequite
per le armeas de rege Noe.
Mosiah 23:9 Ma recorda vos le
iniquitates de rege Noe e de su
Mosiah 23:2 E le Senior les sacerdotes; e io mesme habeva
fortificava, assi que le populo de cadite in trappa, e io faceva multe
rege Noe non les poteva attinger cosas abominabiles al oculos del
pro destruer les.
Senior, que me causava un
dolorose penitentia.
Mosiah 23:3 E illes fugiva per
octo jornos in le deserto.
Mosiah 23:10 Nonobstante, post
multe tribulationes, le Senior
Mosiah 23:4 E illes arrivava a un audiva mi critos, e respondeva a
terra, si, un pais multo belle e mi orationes, e ille ha facite de
Mosiah Capitulo 23
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me un instrumento in su manos como se mesme pro non haber
pro portar tante de vos al contentiones inter illes.
cognoscimento de su veritate.
Mosiah 23:16 e ora Alma esseva
Mosiah 23:11 Nonobstante, io lor summe sacerdote, essente ille
non me glorifica per isto, perque le fundator del ecclesia.
io es indigne de glorificar me de
me mesme.
Mosiah 23:17 E adveniva que
necun recipeva le autoritate de
Mosiah 23:12 e ora io vos dice, predicar o de inseniar salvo que
vos ha essite opprimite per rege lo recipeva de Deo, per medio de
Noe, e vos ha essite su sclavos e Alma. ergo Alma consacrava tote
sclavos de su sacerdotes, e illes lor sacerdotes e tote lor maestros;
vos ha inducite al iniquitate, ergo e necun esseva consacrate si non
vos esseva ligate con le ligamines esseva un homine juste.
del iniquitate.
Mosiah 23:18 illes vigilava
Mosiah 23:13 e ora perque vos dunque supra le populo e lo
ha essite liberate per le poter de nutriva del cosas pertinentes al
Deo de iste ligamines, si, o in rectitude.
altere parolas del manos de rege
Noe e de su populo, e anque del Mosiah 23:19 E adveniva que
ligamines
del
iniquitate, illes comenciava a prosperar
equalmente io desidera que vos grandemente in le pais; e illes
resta firme in iste libertate que appellava le pais Helam.
vos ha rendite libere, e que vos
non da fiducia a necun homine de Mosiah 23:20 E adveniva que
regnar supra vos.
illes se multiplicava e prosperava
grandemente in le pais de Helam;
Mosiah 23:14 E in ultra vos non e illes construeva un citate que
da fiducia a necun de esser vostre illes appellava le citate de Helam.
maestro ni vostre ministro,
excepte si ille es un homine de Mosiah 23:21 Nonobstante le
Deo, que cammina in su vias, e Senior retene opportun castigar
obedi su commandamentos.
su populo pro mitter al proba su
patientia e fide.
Mosiah 23:15 assi Alma
inseniava a su populo, que cata Mosiah 23:22 Nonobstante homine debeva amar su proximo quicunque pone su fiducia in ille,
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essera elevate al ultime jorno. Si, pro intenerar le corde del
e assi esseva con iste populo.
Lamanitas, a fin que les
sparniava, assi como lor uxores e
Mosiah 23:23 perque io vos filios.
monstrara que illes habeva essite
portate in sclavitude, e nemo Mosiah 23:29 E adveniva que le
haberea potite liberar les si non le Senior intenerava le corde del
Senior lor Deo, o in altere parolas Lamanitas. E Alma e su fratres
le Deo de Abraham, de Isaac e de avantiava e se consignava in lor
Jacob.
manos; e le Lamanitas prendeva
possession del pais de Helam.
Mosiah 23:24 E adveniva que
Deo les liberava, e les monstrava Mosiah 23:30 ora le armeas del
su grande poter, e grande esseva Lamanitas,
que
habeva
lor gaudio.
persequite le populo de rege
Limhi, se habeva perdite in le
Mosiah 23:25 perque adveniva deserto per multe jornos.
que dum illes esseva in le pais de
Helam, si, in le citate de Helam, Mosiah 23:31 e le Lamanitas
dum illes cultivava le terra, ecce habeva trovate le sacerdotes de
que un armea de Lamanitas rege Noe in un loco que illes
arrivava al confines del pais.
appellava Amulon e illes habeva
ja
comenciate
a
prender
Mosiah 23:26 ora adveniva que possession del pais de Amulon e
le fratres de Alma fugiva del illes habeva comenciate a
campo e illes se reuniva in le cultivar le terra.
citate de Helam; e illes esseva
multo espaventate a causa del Mosiah 23:32 ora le nomine del
arrivata del Lamanitas.
chef del sacerdotes esseva
Amulon.
Mosiah 23:27 Ma Alma vadeva
in medio a illes, e les exhortava a Mosiah 23:33 E adveniva que
non haber pavor, ma a recordar Amulon implorava le Lamanitas;
se que le Senior lor Deo les e mandava tamben lor uxores,
haberea liberate.
que esseva le filias del
Lamanitas, a implorar lor fratres,
Mosiah 23:28 illes calmava a fin que non destrueva lor
dunque lor timores, e illes maritos.
comenciava a invocar le Senior
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Mosiah 23:34 E le Lamanitas
habeva compassion de Amulon e
de su fratres, e non les destrueva,
a causa de lor uxores.

Lamanitas habeva accordate a
Amulon de esser rege e
governator supra al populo qui
esseva in le pais de Helam;
nonobstante ille non haberea
Mosiah 23:35 E Amulon e su alcuno poter de facer qualcunque
fratres se univa al Lamanitas, e cosa contraria al voluntate del
illes stava viagiante in le deserto rege del Lamanitas.
al recerca del terra de Nephi
quando illes discoperiva le terra Mosiah Capitulo 24
de Helam, que esseva in
possession de Alma e de su Amulon persequite Alma e su
fratres.
populo - qui adora Deo es
condemnate a morte - le Senior
Mosiah 23:36 E adveniva que le face semblar legier lor fardellos –
Lamanitas promitteva a Alma e a le Senior les libera del sclavitude
su fratres que, si illes les e illes retorna a Zarahemla. Circa
monstrava le via que conduceva 145 - 120 a.C.
al terra de Nephi, illes les
haberea concedite le vita e le Mosiah 24:1 E adveniva que
libertate.
Amulon ganiava favor al oculos
del rege del Lamanitas; ergo le
Mosiah 23:37 Ma post que Alma rege del Lamanitas nominava
les habeva monstrate le via que Amulon e su fratres maestros de
conduceva al terra de Nephi le su populo, si, o in altere parolas
Lamanitas non voleva mantener del populo qui viveva in le pais
le promissa; ma illes lassava de Shemlon, e in le pais de
guardas circum al pais de Helam, Shilom, e in le pais de Amulon.
supra Alma e su fratres.
Mosiah 24:2 perque le Lamanitas
Mosiah 23:38 E le resto de illes habeva prendite possession de
vadeva al pais de Nephi; e plus tote iste terras; ergo le rege del
tarde un parte de illes retornava Lamanitas habeva nominate
al terra de Helam, portante con se reges supra tote iste terras.
anque le uxores e le filios del
guardas que habeva restate in le Mosiah 24:3 e ora le nomine del
pais.
rege del Lamanitas esseva
Laman, habente ille le mesme
Mosiah 23:39 E le rege del nomine de su patre; e dunque ille
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se appellava rege Laman. E ille autoritate super Alma e su
esseva rege de un populo fratres, e ille comenciava a
numerose.
persequer les, e ille lassava anque
su filios persequer lor filios.
Mosiah 24:4 e ille nominava
maestros, inter le fratres de Mosiah 24:9 perque Amulon
Amulon, in omne pais que su sapeva que Alma habeva essite
populo possedeva; e assi le un sacerdote de rege Noe, e que
lingua de Nephi se comenciava a ille habeva credite al parolas de
inseniar inter tote le Lamanitas.
Abinadi e que ille habeva essite
expellite del presentia del rege; e
Mosiah 24:5 e illes esseva un ergo Amulon esseva incholerisate
populo amicabile le unes con le con ille; Amulon esseva subjecte
alteres; nonobstante illes non a rege Laman, totevia ille
cognosceva Deo; ni le fratres de exercitava su autoritate supra
Amulon les inseniava alco circa illes, e les imponeva labores, e
le Senior lor Deo, ni circa le lege poneva vigilantes supra illes.
de Moses; ni illes les inseniava le
parolas de Abinadi;
Mosiah 24:10 E adveniva que lor
afflictiones esseva tan grande,
Mosiah 24:6 Ma illes les que illes comenciava a invocar
inseniava a tener lor historia e a Deo a grande voce.
scriber se le unes al alteres.
Mosiah 24:11 e Amulon les
Mosiah 24:7 E assi le Lamanitas ordinava
de
cessar
lor
comenciava a accrescer lor invocationes; e poneva guardas
ricchessas, e illes comenciava a pro vigilar les, a fin que
commerciar le unes con le quicunque invocava Deo esseva
alteres, e a devenir grande, e illes condemnate a morte.
comenciava a esser un populo
astute e sagace quanto al sagessa Mosiah 24:12 e Alma e su
del mundo; si, un populo multo populo non altiava plus le voce al
astute, que se delectava in omne Senior lor Deo, ma illes aperiva a
sorta de perversitate e de ille lor corde; e Deo cognosceva
saccheo, excepte inter lor proprie le pensamentos de lor cordes.
fratres.
Mosiah 24:13 E adveniva que le
Mosiah 24:8 e ora adveniva que voce del Senior veniva a illes in
Amulon comenciava a exercitar lor afflictiones, dicente: altiate le
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capite e sia vos de bon animo,
perque io rememora le alliantia
que vos ha facite con me; e io
facera alliantia con mi populo e
io lo liberara del sclavitude.

populo del sclavitude.

Mosiah 24:18 e ora adveniva
que, durante le nocte, Alma e su
populo reuniva lor greges, e
anque alcun cereal; si, per tote le
Mosiah 24:14 e io alleviara nocte illes reuniva lor greges.
tamben le fardellos que essera
ponite supra vostre spatulas, in Mosiah 24:19 E al matino le
modo que vos non los potera Senior faceva cader un profundo
sentir supra vos, dum vos essera somno supra le Lamanitas, si, e
in sclavitude; e isto io facera a fin tote lor guardas habeva un somno
que vos potera esser mi testes de profunde.
ora in avante, e a fin que vos
potera saper con securitate que Mosiah 24:20 E Alma e su
io, le Senior Deo, conforta mi populo partiva verso le deserto; e
populo in su afflictiones.
post haber viagiate tote le jorno
illes installava le tentas in un
Mosiah 24:15 e ora adveniva que valle; e illes appellava le valle
le fardellos que habeva essite Alma, perque ille les habeva
imponite a Alma e a su fratres guidate in le deserto.
deveniva legier; si, le Senior les
fortificava pro poter portar Mosiah 24:21 Si, e in le valle de
facilemente lor fardellos, e illes Alma illes exprimeva lor gratias
se submitteva allegremente e con a Deo perque ille habeva essite
patientia a tote le voluntate del misericordiose verso illes e ille
Senior.
habeva alleviate lor fardellos e
les habeva liberate del sclavitude;
Mosiah 24:16 E adveniva que perque illes esseva in sclavitude,
tanto grande esseva lor fide e e nemo poteva liberar les excepte
patientia, que le voce del Senior le Senior lor Deo.
veniva a illes de nove, dicente:
Sia vos de bon animo, perque Mosiah 24:22 E illes rendeva
deman io vos liberara del gratias a Deo; si, tote le homines,
sclavitude.
tote le feminas e tote le infantes
que poteva parlar altiava le voce
Mosiah 24:17 e le Senior diceva pro laudar Deo.
a Alma: Tu guidara iste populo, e
io vadera con te e io liberara iste Mosiah 24:23 e ora le Senior

271

diceva a Alma: hasta vos e sorti
de iste pais, tu e tu populo,
perque le Lamanitas se ha
eveliate e te perseque; sorti
dunque de iste terra, e io stoppara
le Lamanitas in iste valle a fin
que illes non continuara a
persequer tu populo.

habeva vadite con ille in le
deserto.

Mosiah 24:24 E adveniva que
illes sortiva del valle e illes se
continuava lor viage in le
deserto.

Mosiah 25:4 e ora tote le populo
de Nephi esseva reunite, assi
como le populo de Zarahemla, e
illes esseva reunite in duo
gruppos.

Mosiah 24:25 E post haber essite
per dece-duo jornos in le deserto
illes arrivava al pais de
Zarahemla; e rege Mosiah les
recipeva con gaudio.

Mosiah 25:3 E le populo de
Nephi e le populo de Zarahemla
non esseva tan numerose quanto
lo esseva le Lamanitas; si, il non
esseva ni le medietate.

Mosiah 25:5 E adveniva que
Mosiah legeva, e faceva leger, le
registros de Zeniff a su populo;
si, ille legeva le registros del
populo de Zeniff, desde quando
Mosiah Capitulo 25
illes habeva lassate le pais de
Zarahemla usque a quando illes
le
populo
de
Zarahemla tornava de nove.
(Mulekitas) deveni Nephitas illes apprende del populo de Mosiah 25:6 E ille legeva anque
Alma e de Zeniff - Alma baptisa le narration de Alma e de su
Limhi e toto su populo - Mosiah fratres, e tote lor afflictiones,
autorisa Alma a organisar le desde quando illes habeva lassate
ecclesia de Deo. Circa 120 a.C.
le pais de Zarahemla usque al
tempore quando illes retornava.
Mosiah 25:1 e ora rege Mosiah
faceva reunir tote le populo.
Mosiah 25:7 e ora, quando
Mosiah habeva terminate de
Mosiah 25:2 ora non habeva leger le registros, su populo, que
tante filios de Nephi, o habeva restate in le pais, esseva
descendente de Nephi, quante meraviliate e stupefacite.
esseva illes del populo de
Zarahemla,
qui
esseva Mosiah 25:8 perque illes non
descendente de Mulek, e les qui sapeva que pensar: perque,

272

quando illes videva les qui qui se appellava Nephitas.
habeva essite liberate del
sclavitude, illes esseva plen de Mosiah 25:13 e ora tote le populo
grande gaudio.
de Zarahemla esseva includite
inter le Nephitas, perque le regno
Mosiah 25:9 Ma quando illes non habeva essite conferite a
pensava a lor fratres que habeva nemo excepte al descendentes de
essite occidite per le Lamanitas, Nephi.
illes esseva plen de tristessa, e
illes versava anque multe Mosiah 25:14 e ora adveniva que
lacrimas de dolor.
quando Mosiah habeva terminate
de parlar e de leger al populo, ille
Mosiah 25:10 E ancora, quando desiderava que anque Alma
illes pensava al immediate parlava al populo.
bonitate de Deo, e su potentia
que habeva liberate Alma e su Mosiah 25:15 E Alma les
fratres del manos del Lamanitas e parlava, dum illes esseva reunite
del sclavitude, illes altiava le in gruppos numerose, e ille
voce e illes rendeva gratias a vadeva de un gruppo al altere,
Deo.
predicante al populo le penitentia
e le fide in le Senior.
Mosiah 25:11 E ancora, quando
illes pensava al Lamanitas, qui Mosiah 25:16 e ille exhortava le
esseva lor fratres, a lor stato populo de Limhi e su fratres, tote
peccaminose e corrumpite, illes illes qui habeva essite liberate del
esseva plen de suffrentia e de sclavitude, a rememorar que
angustia per le ben de lor animas. esseva le Senior que les habeva
liberate.
Mosiah 25:12 E adveniva que les
qui esseva filios de Amulon e de Mosiah 25:17 E adveniva que,
su fratres, qui habeva rapite e post que Alma habeva inseniate
sponsate le filias del Lamanitas, multe cosas al populo e ille
se attristava per le conducta de habeva terminate de les parlar,
lor patres e illes non voleva plus rege Limhi desiderava esser
esser appellate con le nomine de baptisate; e anque tote su populo
lor patres, ergo illes prendeva desiderava esser baptisate.
supra se le nomine de Nephi, pro
poter esser appellate filios de Mosiah 25:18 ergo, Alma entrava
Nephi e esser includite inter illes in le aqua e le baptisava; si, le
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baptisava in le mesme modo que
ille habeva baptisate su fratres in
le aquas de Mormon; si, e tote les
qui ille baptisava pertineva al
ecclesia de Deo; perque illes
credeva in le parolas de Alma.
Mosiah 25:19 E adveniva que
rege Mosiah accordava a Alma
de poter stabilir ecclesias in tote
le pais de Zarahemla; e le dava
poter de ordinar sacerdotes e
maestros in omne ecclesia.
Mosiah 25:20 ora on faceva isto
perque habeva assi tante personas
que illes non poteva esser guidate
tote per un sol maestro; ni tote
illes poteva audir le parola de
Deo in un sol assemblea.

ecclesias in le pais de Zarahemla.
E adveniva que quicunque
desiderava prender supra se le
nomine de Christo, o de Deo, se
univa al ecclesias de Deo.
Mosiah 25:24 e illes esseva
appellate le populo de Deo. E le
Senior versava su Spirito supra
illes, e illes esseva benedicite e
illes prosperava in le pais.
Mosiah Capitulo 26
Multe membros del ecclesia es
inducite al peccato per le
incredules - A Alma es promittite
le vita eternal - qui se repente e
es baptisate obtene le perdono le membros del ecclesia qui
pecca, si se repenti e se confessa
a Alma e al Senior, illes essera
perdonate; alteremente illes
essera excommunicate. Circa 120
- 100 a.C.

Mosiah 25:21 ergo illes se
reuniva in diverse gruppos que
esseva appellate ecclesias; e
omne ecclesia habeva su
sacerdotes e su maestros, e omne
sacerdote predicava le parola Mosiah 26:1 ora adveniva que
secundo quanto le habeva essite habeva
multos
del
nova
communicate per bucca de Alma. generation que non poteva
comprender le parolas de rege
Mosiah 25:22 E assi, nonobstante Benjamin, perque illes esseva
que habeva multe ecclesias, tote parves infantes quando ille
illos formava un sol ecclesia, si, habeva parlate a su populo; e
le ecclesia de Deo: perque in tote illes non credeva al traditiones de
le ecclesias non se predicava nil lor patres.
excepte le penitentia e le fide in
Deo.
Mosiah 26:2 illes non credeva a
quanto habeva essite declarate
Mosiah 25:23 e ora habeva septe circa le resurrection del mortos.
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Ni credeva illes al venita de maestros; e le sacerdotes le
Christo.
portava ante Alma, que esseva le
summe sacerdote.
Mosiah 26:3 e ora, a causa de lor
incredulitate, illes non poteva Mosiah 26:8 ora rege Mosiah
comprender le parola de Deo; e habeva date a Alma autoritate
lor cordes esseva indurate.
super le ecclesia.
Mosiah 26:4 E illes non voleva
esser baptisate; ni voleva illes
unir se al ecclesia. e illes esseva
un populo separate quanto a lor
fide, assi restante desde alora, o
in altere parolas in lor stato
carnal e in peccato; perque non
illes voleva invocar le Senior lor
Deo.

Mosiah 26:9 E adveniva que
Alma non sapeva nil super illes;
ma habeva multe testes contra
illes; si, le populo se presentava
abundantemente pro testimoniar
contra lor iniquitates.

Mosiah 26:10 E un cosa similar
non habeva jammais occurrite in
passato in le ecclesia: ergo Alma
Mosiah 26:5 e ora in le regno de esseva turbate in spirito, e ille les
Mosiah illes esseva minus del faceva portar ante al rege.
medietate del populo de Deo; ma
a causa del dissentimentos inter Mosiah 26:11 E diceva al rege:
le fratres illes deveniva plus ecce iste multe personas que nos
numerose.
ha portate ante te, qui es accusate
per lor fratres; perque illes esseva
Mosiah 26:6 perque adveniva surprendite a committer diverse
que, con lor parolas adulatori, iniquitates. E illes non se repenti
illes fraudava multos del ecclesia, de lor iniquitates; ergo nos les ha
e illes les induceva a committer portate ante te, a fin que tu les
multe peccatos; ergo il esseva pote
judicar
secundo
lor
opportun
que
illes
qui crimines.
committeva peccato, e que esseva
membros del ecclesia, esseva Mosiah 26:12 Ma rege Mosiah
admonite per le ecclesia.
diceva a Alma: io non les
judicara: ergo io les consigna in
Mosiah 26:7 E adveniva que illes tu manos pro esser judicate.
esseva, conducite ante le
sacerdotes, e illes esseva Mosiah 26:13 e ora le spirito de
consignate al sacerdotes per le Alma esseva novemente turbate;
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e ille vadeva a demandar al
Senior lo que deberea facer circa
iste affacer, perque ille timeva de
faller al oculos de Deo.

e io face alliantia con te que tu
habera le vita eternal; e tu me
servira e tu vadera avante in
nomine mie e tu reunira mi oves.

Mosiah 26:14 E adveniva post
que Alma habeva versate tote su
anima a Deo, le voce del Senior
veniva a ille, dicente:

Mosiah 26:21 E qui audira mi
voce essera un ove mie; e vos le
recipera in le ecclesia, e io
tamben le recipera.

Mosiah 26:15 benedicite sia tu,
Alma, e benedicite sia illes qui
esseva baptisate in le aquas de
Mormon. Tu es benedicite a
motivo de tu grandissime fide
unicamente in le parolas de mi
servitor Abinadi.

Mosiah 26:22 perque iste es mi
ecclesia: quicunque es baptisate
essera baptisate per penitentia. E
quicunque vos recipera e credera
in mi nomine; io le perdonara
generosemente.

Mosiah 26:16 e illes es
benedicite a motivo de lor
grandissime fide unicamente in le
parolas que tu les ha declarate.

Mosiah 26:23 perque es io que
prende supra me le peccatos del
mundo; perque es io que les ha
create; e es io que accorda un
placia a mi dextra a qui crede
usque al fin.

Mosiah 26:17 E benedicite es tu
perque tu ha stabilite un ecclesia Mosiah 26:24 perque illes essera
inter iste populo; e illes restara appellate con mi nomine; e si
stabiles, e illes essera mi populo. illes me cognoscera, illes se
altiara e illes habera un placia a
Mosiah 26:18 Si, benedicite es mi dextra eternemente.
iste populo qui es disposite a
portar mi nomine; perque illes Mosiah 26:25 e advenira que
essera appellate con mi nomine; e quando sonara le secunde
illes es mie.
trompa, alora les qui nunquam
me cognosceva se altiara pro star
Mosiah 26:19 E perque tu me ha ante me.
demandate
circa
le
transgressores, tu es benedicite.
Mosiah 26:26 E alora illes sapera
que io es le Senior lor Deo, que
Mosiah 26:20 Tu es mi servitor; io es lor Redemptor; ma illes non
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voleva esser redimite.

essera includite inter mi populo;
e assi essera observate de ora in
Mosiah 26:27 E alora io les avante.
declarara que io non les
cognosce; e illes vadera al foco Mosiah 26:33 E adveniva que
eternal preparate pro le diabolo e quando Alma habeva audite iste
su angelos.
parolas, ille los scribeva pro
poter los haber, e pro poter
Mosiah 26:28 ergo io te dice, que judicar le populo del ecclesia
qui non audira mi voce, tu non le secundo le commandamentos de
recipera in mi ecclesia, perque io Deo.
non le recipera al ultime jorno.
Mosiah 26:34 E adveniva que
Mosiah 26:29 ergo io te dice: Alma vadeva e ille judicava les
Vade, e quicunque transgrede qui habeva essite surprendite a
contra me, tu le judicara secundo committer iniquitate, secundo le
le peccatos que ille ha parola del Senior.
committite; e si ille confessa su
peccatos ante te e me, e ille se Mosiah 26:35 E quicunque se
repente in sinceritate de corde, tu repentiva de su peccatos e los
le perdonara, e io tamben le confessava, ille les includeva
perdonara.
inter le populo del ecclesia.
Mosiah 26:30 Si, e omne vice
que mi populo se repentira, io
perdonara lor transgressiones
contra me.

Mosiah 26:36 E les qui non
voleva confessar lor peccatos e
repentir se de lor iniquitates, illes
non esseva includite inter le
populo del ecclesia, e lor
Mosiah 26:31 E vos tamben nomines esseva cancellate.
perdonara le unes le alteres
vostre transgressiones; perque in Mosiah 26:37 E adveniva que
veritate io vos dice, que qui non Alma poneva in ordine tote le
perdona le transgressiones de su affaceres
del
ecclesia;
e
proximo repentite, ille mesme es comenciava de nove a haber pace
sub condemnation.
e a prosperar grandemente le
affaceres del ecclesia, le
Mosiah 26:32 ora io te dice: membros camminava in rectitude
Vade, e quicunque non se ante Deo e illes recipeva e
repentira de su peccatos, ille non baptisava multe personas.
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Mosiah 26:38 e ora, Alma e su
companiones de labor que
governava le ecclesia faceva tote
iste cosas camminante in tote
diligentia, inseniante le parola de
Deo in tote le cosas, suffrente
omne sorta de afflictiones,
essente persequite per tote illes
qui non pertineva al ecclesia de
Deo.

ecclesia
per
le
incredule
deveniva tan grande, que le
membros
del
ecclesia
comenciava a murmurar e a
lamentar se con lor dirigentes; e
illes se lamentava con Alma. E
Alma portava le caso ante al rege
Mosiah. E Mosiah se consultava
con su sacerdotes.
Mosiah 27:2 E adveniva que rege
Mosiah
mandava
un
proclamation in tote le pais
circumstante, a fin que necun
miscredente persequeva alcuno
de illes qui pertineva al ecclesia
de Deo.

Mosiah 26:39 e illes admoneva
lor fratres; e illes esseva tamben
admonite, cata un per le parola de
Deo, secundo su peccatos, o in
altere parolas le peccatos que
illes habeva committite, habente
recipite le commandamento de Mosiah 27:3 E ille dava un
Deo de orar sin cessar e render ordine precise a tote le ecclesias
gratias in toto.
que
non
deberea
haber
persecutiones inter illes, e que
Mosiah Capitulo 27
debeva haber equalitate inter tote
le homines;
Mosiah prohibi le persecution
injungente le equalitate - Alma Mosiah 27:4 e de non permitter
Junior e le quatro filios de al orgolio ni al superbia de turbar
Mosiah cerca de destruer le lor pace; que omne homine
ecclesia – Les appare un angelo debeva estimar su proximo como
que les commanda de desister de se mesme, e laborar con su ipse
lor comportamento perverse - manos per su sustenimento.
Alma deveni mute - Pro obtener
le salvation tote le humanitate Mosiah 27:5 Si, e tote lor
debe nascer de nove - Alma e le sacerdotes e lor maestros debeva
filios de Mosiah proclama bon laborar con lor manos per lor
novas. Circa 100 - 92 a.C.
sustenimento, salvo in caso de
maladia o grande necessitate; e
Mosiah 27:1 e ora adveniva que assi facente, illes abundava in
le persecutiones infligite al gratia de Deo.
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Mosiah 27:6 E un grande pace
comenciava de nove a regnar in
le pais; e le populo comenciava a
esser multe numerose, e illes
comenciava a diffunder se ubique
supra le facie del terra, si, a nord
e a sud, a oriente e a occidente,
construente grande citates e
burgos in tote le partes del pais.
Mosiah 27:7 E le Senior les
visitava e les faceva prosperar, e
illes deveniva un populo
numerose e ric.
Mosiah 27:8 ora le filios de
Mosiah esseva miscredente; e
anque un del filios de Alma lo
esseva, e ille se appellava Alma,
como su patre; nonobstante, ille
esseva un homine multe perverse
e idolatra. E ille esseva un
homine de multe parolas, e ille
parlava con multe adulation al
populo; ergo ille induceva multe
personas a imitar su iniquitates.

ecclesia de Deo, perque ille
vadeva circum in secreto con le
filios de Mosiah cercante de
destruer le ecclesia, e de disviar
le
populo
del
Senior,
contrarimente
al
commandamentos de Deo, assi
como los del rege -Mosiah 27:11 E como io vos
diceva, dum illes vadeva circum
in rebellion a Deo, le angelo del
Senior les appareva; descendente
como in un nube; parlante con
voce de tonitro, que faceva
tremer le terra supra le qual illes
stava.
Mosiah 27:12 E tan grande
esseva lor stupor, que illes
cadeva a terra, e illes non
comprendeva le parolas que le
angelo les diceva.
Mosiah 27:13 Ma le angelo
clamava de nove, dicente: Alma,
altia te e veni avante: perque
perseque tu le ecclesia de Deo?
Pois que le Senior ha declarate:
iste es mi ecclesia, e io lo facera
stabile; e nil lo facera cader,
salvo le transgression de mi
populo.

Mosiah 27:9 E ille deveniva un
grande
obstaculo
pro
le
prosperitate del ecclesia de Deo,
amicante se le corde del populo e
causante un grande dissension
inter le populo; dante al inimico
de Deo le opportunitate de Mosiah 27:14 E de nove le
exercitar su poter super illes.
angelo diceva: le Senior ha audite
le orationes de su populo, e
Mosiah 27:10 e ora adveniva que anque le orationes de su servitor
dum ille cercava de destruer le Alma, tu patre; perque ille ha
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precate
con
grande
fide
concernente te, a fin que tu pote
esser portate al cognoscimento
del veritate; dunque, per iste
scopo io ha venite a convincer te
del poter e del autoritate de Deo,
a fin que le orationes de su
servitores pote esser accordate,
secundo lor fide.
Mosiah 27:15 e ora pote tu forsan
disputar le poter de Deo? forsan
mi voce non succute le terra? E
non me pote forsan tu vider ante
te? Ergo io esseva mandate per
Deo.

esseva lor stupor; perque con lor
ipse oculos habeva vidite un
angelo del Senior; e su voce
esseva como un tonitro, que
habeva succutite le terra; e illes
sapeva que nil, salvo le poter de
Deo, haberea potite succuter le
terra e facer lo tremer usque al
puncto de semblar rumper se.

Mosiah 27:19 e ora le stupor de
Alma esseva tan grande que ille
deveniva mute, e ille non poteva
parlar; si, e ille deveniva debile,
tanto que ille non poteva mover
su manos; ergo ille esseva portate
per illes qui esseva insimul a ille
Mosiah 27:16 ora io te dice: e ille esseva transportate inope,
Vade, e recorda le sclavitude de ante su patre.
tu patres in le pais de Helam, e in
le pais de Nephi: e recorda te Mosiah 27:20 e illes repeteva a
qual grande cosas le Senior su patre toto lo que les habeva
faceva pro illes; perque illes occurrite; e su patre gaudeva,
stava in sclavitude, e le Senior les perque ille sapeva que esseva le
ha liberate. E ora io te dice, poter de Deo.
Alma, Vade per tu strata, e non
cercar plus de destruer le Mosiah 27:21 E ille faceva reunir
ecclesia, a fin que lor orationes un multitude de personas, a fin
pote esser accordate, anque si tu que illes poterea testimoniar lo
ipse prefere esser rejectate.
que le Senior habeva facite per su
filio e anque per illes qui esseva
Mosiah 27:17 e ora adveniva que con ille.
iste esseva le ultime parolas que
le angelo diceva a Alma, e postea Mosiah 27:22 E Alma senior
ille se retirava.
faceva reunir le sacerdotes; e illes
comenciava a jejunar e a orar al
Mosiah 27:18 e ora Alma e ille Senior lor Deo pro aperir le
qui esseva con ille cadeva de bucca de Alma junior, pro poter
nove a terra, perque grande parlar, e anque a fin que le
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membros de su corpore poterea
reciper fortia - e que le oculos del
populo poterea esser aperite pro
vider e cognoscer le bonitate e le
gloria de Deo.

rejectate; e isto io lo sape, perque
io ipse stava quasi pro esser
rejectate.
Mosiah 27:28 Nonobstante, post
haber io passate trans multe
tribulationes, repentente me quasi
usque al morte, le Senior in su
misericordia ha retenite opportun
salvar me del foco eternal, e io
nasceva pro Deo.

Mosiah 27:23 E post haber
jejunate e orate per le spatio de
duo jornos e duo noctes, le
membros del corpore de Alma
recipeva fortia, e ille se altiava e
comenciava a parlar, invitante
totos a esser de bon animo:
Mosiah 27:29 mi anima ha essite
redimite del bile del amaritude e
Mosiah 27:24 perque, ille diceva, del ligamines del iniquitate. Io io
io me repentiva de mi peccatos, e esseva in le abysmo plus obscur;
esseva redimite per le Senior; e ma ora io vide le luce
io nasceva de Spirito.
meraviliose de Deo. Mi anima
esseva torturate per un tormento
Mosiah 27:25 E le Senior me ha eternal; ma io esseva salvate, e
declarate: Non te meraviliar, mi anima non suffre plus.
perque tote le humanitate, si,
homines e feminas, tote le Mosiah 27:30 io habeva rejectate
nationes, tribos, linguas e mi Redemptor e io habeva negate
populos debe nascer de nove; si, lo que habeva essite declarate per
nascer pro Deo mutate in lor nostre patres; ma ora, a fin que
stato carnal e decadite a un stato illes pote saper que ille venira, e
de rectitude, essente redimite per que ille se recorda de omne
Deo, deveniente su filios e su creatura de su creation, ille se
filias;
manifestara a totos.
Mosiah 27:26 E assi illes deveni
nove creaturas; e a minus que
non lo face illes non potera in
alcun modo hereditar le regno de
Deo.

Mosiah 27:31 Si, omne geniculo
se flectera, e omne lingua
confessara ante ille. Si, al ultime
jorno, quando totos se presentara
pro esser judicate per ille, alora
illes confessara que ille es Deo;
Mosiah 27:27 Io vos dice, si isto alora, illes qui vive sin Deo in le
non adveni, illes debe esser mundo, confessara que le judicio
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de un punition eternal es juste; e peccatos e annunciante tote le
illes tremera e illes se retirara sub cosas que illes habeva vidite e
le vista de su oculo omnividente. explicante le prophetias e le
Scripturas a tote illes qui
Mosiah 27:32 e ora adveniva que desiderava ascoltar les.
depost
iste
evento
Alma
comenciava a inseniar al populo, Mosiah 27:36 E assi illes esseva
assi como illes qui esseva con instrumentos in le manos de Deo
Alma quando le angelo les e illes portava multos al
appareva, viagiante in toto le cognoscimento del veritate, si, al
pais, annunciante a totos, le cosas cognoscimento
de
lor
que illes habeva audite e vidite, e Redemptor.
predicante le parola de Deo in
grande
tribulation,
essente Mosiah 27:37 E quanto esseva
grandemente persequite per les illes benedicite! perque illes
incredules,
essente
anque annunciava le pace; illes
percutite per multe de illes.
annunciava bon novas de ben e
illes proclamava al populo que le
Mosiah 27:33 Ma nonobstante Senior regna.
toto isto, illes portava multe
consolation
al
ecclesia, Mosiah Capitulo 28
reinfortiante lor fide e exhortante
les con longanimitate e con multe Le filios de Mosiah habera le vita
travalio
a
obedir
al eternal – illes vade a predicar al
commandamentos de Deo.
Lamanitas - Mosiah traduce le
plattas Jareditas per medio del
Mosiah 27:34 E quatro de illes duo petras del videntes. Circa 92
esseva le filios de Mosiah; e lor a.C.
nomines esseva Ammon, Aaron,
Omner e Himni; iste esseva le Mosiah 28:1 ora adveniva, post
nomines del filios de Mosiah.
que le filios de Mosiah habeva
facite tote iste cosas, illes
Mosiah 27:35 e illes viagiava in prendeva con se un parve numero
tote le pais de Zarahemla, e inter de personas e illes tornava a lor
tote le populos que esseva sub le patre, le rege, e illes le exprimeva
regno de rege Mosiah, effortiante le desiderio de haber le
se con zelo de reparar tote le concession de poter vader, con
vulneres que illes habeva causate les qui illes habeva seligite, al
al ecclesia, confessante tote lor pais de Nephi pro poter predicar
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le cosas que illes habeva audite, e semper.
pro poter impartir le parola de
Deo a lor fratres, le Lamanitas -- Mosiah 28:5 E adveniva que illes
supplicava lor patre per multe
Mosiah 28:2 Pro poter les forsan jornos pro poter vader al pais de
portar al cognoscimento del Nephi.
Senior lor Deo, e pro convincer
les del iniquitate de lor patres; e Mosiah 28:6 E rege Mosiah
pro poter les forsan sanar de lor vadeva a demandar al Senior si
odio verso le Nephitas, a fin que ille debeva lassar su filios vader
anque illes poterea esser portate a inter le Lamanitas pro predicar le
gauder in le Senior lor Deo; a fin parola.
que illes poterea devenir
amicabiles le unes verso le Mosiah 28:7 E le Senior diceva a
alteres, e a fin que non haberea Mosiah: lassa les vader, perque
plus contentiones in tote le pais multos credera a lor parolas e
que le Senior lor Deo les habeva illes habera le vita eternal; e io
date.
liberara tu filios del manos del
Lamanitas.
Mosiah 28:3 ora illes desiderava
que
le
salvation
esseva Mosiah 28:8 E adveniva que
annunciate a omne creatura, Mosiah les consentiva de vader e
perque illes non poteva supportar facer secundo lor voluntate.
que un anima human poteva
perir; si, anque sol pensar que Mosiah 28:9 E illes viagiava in le
qualque anima deberea supportar deserto pro vader a predicar le
le tormento infinite les faceva parola inter le Lamanitas; e io
tremer.
dara plus tarde un narration de
lor actos.
Mosiah 28:4 E assi le Spirito del
Senior operava in illes, perque Mosiah 28:10 ora rege Mosiah
illes esseva le plus abjecte inter non habeva nemo a qui assignar
le peccatores. E le Senior, in su le regno, perque nemo de su
infinite misericordia, reteneva filios lo voleva acceptar.
opportun
sparniar
les;
nonobstante illes suffreva multe Mosiah 28:11 ergo ille prendeva
angustia in le anima a causa de le registros que esseva gravate
lor iniquitates, suffrente multe e supra le plattas de bronzo, e
timente de esser rejectate pro anque le plattas de Nephi e tote le
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cosas que ille habeva conservate
e
preservate
secundo
le
commandamentos de Deo, post
haber traducite e mandate scriber
le registros del plattas de auro
que le populo de Limhi habeva
trovate, que les habeva essite
consignate per mano de Limhi;
Mosiah 28:12 E ille faceva isto a
motivo del grande anxietate de su
populo; perque illes desiderava
ultra mensura cognoscer celle
populo qui habeva essite
destruite.

antique.
Mosiah 28:17 ora, post que
Mosiah habeva finite de traducer
iste registros, illos dava un
narration del populo qui habeva
essite destruite, desde su
destruction usque al construction
del grande turre, quando le
Senior confundeva le lingua del
populo e illes esseva dispersate
ubique supra le facie de tote le
terra, si, e anque desde alora
usque al creation de Adam.

Mosiah 28:18 ora iste narration
causava un grandissime tristessa
al populo de Mosiah; si, illes
esseva plen de dolor; nonobstante
isto
les
dava
multe
cognoscimento, e ergo illes se
Mosiah
28:14
ora,
iste allegrava.
instrumento esseva preparate
desde le principio, e illo esseva Mosiah 28:19 E iste narration
transmittite de generation in essera scribite plus avante;
generation,
al
scopo
de perque es opportun que totos
interpretar le linguas;
cognosce le cosas que es scribite
in iste narration.
Mosiah 28:15 E illos esseva
conservate e preservate per le Mosiah 28:20 e ora, como io vos
mano del Senior, pro poter diceva, post que rege Mosiah
disvelar a omne creatura que habeva facite iste cosas, ille
haberea possedite le pais, le prendeva le plattas de bronzo e
iniquitate e le abominationes de tote le cosas que ille habeva
su populo;
conservate e ille los confereva a
Alma Junior, le filio de Alma; si,
Mosiah 28:16 E quicunque ha tote le registros, e anque le
iste instrumento on appella interpretes, e ille los confereva a
vidente, como in le tempores Alma, e le commandava de
Mosiah 28:13 e ora ille los
traduceva per medio de celle duo
petras que esseva fixate in duo
orlos de un arco.
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conservar los e de preservar los,
como tamben de tener un historia
del populo, e de transmitter lo de
un generation al altere, como
habeva essite transmittite desde
quando Lehi habeva lassate
Jerusalem.
Mosiah Capitulo 29
Mosiah propone le election de
judices in vice de un rege - reges
injuste conduce le populo al
peccato - Alma Junior es electe
como judice supreme per le voce
del populo - ille es anque le
summe sacerdote del ecclesia Alma Senior e Mosiah mori.
Circa 92 - 91 a.C.

acceptate le regno, ni alcun de su
filios esseva disponite a acceptar
le regno.
Mosiah 29:4 ergo rege Mosiah
emanava
novemente
un
proclamation al populo; si, ille
mandava un message scribite
inter su populo. E iste esseva le
parolas que ille habeva scribite:
Mosiah 29:5 oh vos mi populo, o
in altere parolas mi fratres,
perque io vos estima como tal, io
desidera que vos considerate iste
caso que io vos appella a
considerar - perque vos desidera
haber un rege.

Mosiah 29:6 ora io vos dice que
ille al qual le regno appertine de
Mosiah 29:1 ora, post que derecto ha renunciate, e ille non
Mosiah habeva facite iste, ille prendera supra se iste regno.
emanava un proclamation a tote
le pais, inter su populo, Mosiah 29:7 e ora, si un altere
desiderante
cognoscer
lor essera nominate in su placia, io
voluntate circa qui deberea esser time que il poterea surger
lor rege.
contentiones inter vos. Qui sape
si mi filio, a qui appertine le
Mosiah 29:2 E adveniva que le regno, non se irritarea e ille non
voce del populo perveniva, se portarea con se un parte de iste
dicente: nos desidera que Aaron, populo, lo que causarea guerras e
tu filio, sia nostre rege e nostre contentiones inter vos, le qual
governator.
essera le causa de effusion de
tanto
sanguine
e
del
Mosiah 29:3 ora Aaron habeva pervertimento del vias del Senior,
vadite al pais de Nephi, ergo si, e isto destruerea le animas de
Mosiah non le poteva conferer le multe personas.
regno;
ni
Aaron
haberea
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Mosiah 29:8 ora io vos invita a
usar sagessa e considerar iste
cosas, perque nos non ha alcun
derecto de causar le ruina de mi
filio, ni nos ha alcun derecto de
provocar le ruina de quicunque
altere que essera nominate in su
vice.

homines non es sempre juste.
Mosiah 29:13 ergo, si esseva
possibile haber sempre homines
juste como reges pro facer
observar le leges de Deo e pro
judicar iste populo secundo su
commandamentos, si vos poterea
haber como reges de iste populo
homines
como
mi
patre
Benjamin - io vos dice, si esseva
sempre assi, alora esserea
opportun haber sempre reges a
governar supra vos.

Mosiah 29:9 E si mi filio
retornarea de nove a su superbia
e al cosas van ille poterea renegar
le cosas que ille ha declarate
reclamante su derecto al throno,
lo que facerea committer multe
peccatos a ille e a iste populo.
Mosiah 29:14 e anque io mesme
ha laborate con tote le poter e
Mosiah 29:10 e ora vamos a usar tote le facultates que io
sagessa, e a previder tote iste possedeva pro inseniar vos le
cosas, pro facer in modo de commandamentos de Deo e pro
conservar le pace de iste populo. stabilir le pace in tote le pais, a
fin que non habeva guerras, ni
Mosiah 29:11 ergo io essera contentiones, ni furtos, ni
vostre rege per le resto de mi saccheos, ni homicidios ni alcun
jornos; nonobstante nos nominara sorta de iniquitate;
judices pro judicar iste populo
secundo nostre lege; e nos Mosiah 29:15 E quicunque ha
mittera de nove in ordine le committite iniquitate, io le ha
affaceres de iste populo, perque punite secundo le crimine que ille
nos nominara como judices, ha committite, secundo le lege
homines sages, que judicara iste que nos ha essite date per nostre
populo
secundo
le patres.
commandamentos de Deo.
Mosiah 29:16 ora io vos dice
Mosiah 29:12 ora es melio que que, como non tote le homines es
un homine sia judicate per Deo, juste, il non es opportun pro vos
plus tosto que per le homines, haber un rege, o reges, a
perque le judicios de Deo es governar vos.
sempre juste, ma le judicios del
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Mosiah 29:17 perque, quante
iniquitate pote facer committer
un rege perverse, e qual grande
destruction!

inique ha su amicos in iniquitate,
e ha su guardas que le defende;
ille destrue le leges del qui ha
regnate in justicia ante de ille, e
ille calca sub le pedes le
Mosiah 29:18 Si, vos recorda le commandamentos de Deo;
rege Noe, su perversitates e
abominationes, e anque le Mosiah 29:23 e ille emana leges
perversitates e abominationes de e los impone a su populo; si,
su populo? Vide vos qual grande leges conforme a su perversitate;
destruction ha venite supra illes; e quicunque non obedi a su leges,
e a causa de lor iniquitates illes ille les destrue; e ille manda su
esseva portate in sclavitude.
armeas
in
guerra
contra
quicunque se rebella, e si ille
Mosiah 29:19 E si non esseva per pote ille les destrue; e assi un
le intervention de lor Creator rege injuste perverte le vias de
Omnisciente, e anque per lor omne rectitude.
sincer penitentia, illes haberea
inevitabilemente permanite in Mosiah 29:24 e ora ecce io vos
sclavitude usque ora.
dice, non es opportun que tal
abominationes cade supra vos.
Mosiah 29:20 Ma le Senior les
liberava perque illes se humiliava Mosiah 29:25 ergo selige vos
ante ille; e perque illes critava judices, per voce de iste populo,
insistentemente al Senior pro a fin que vos pote esser judicate
liberar les del sclavitude; e assi le secundo le leges que vos esseva
Senior opera con su poter in date per nostre patres, que son
omne occasion inter le filios del juste, e que esseva date a illes per
homines, extendente su bracio de le mano del Senior.
misericordia verso qui pone su
fiducia in ille.
Mosiah 29:26 ora il es rar que le
voce del populo desidera
Mosiah 29:21 e ora io vos dice qualcosa contrari al que es juste;
que non se pote de disthronar un ma subinde le minoritate del
rege inique salvo que con multe populo desidera lo que non es
contentiones e con le effusion de juste; ergo vos observa e tene
tanto sanguine.
como lege le sequente: tracta
omne affacer in accordo con le
Mosiah 29:22 perque, un rege voce del populo.
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Mosiah 29:27 E si arrivara le
tempore quando le voce del
populo seligera le iniquitate,
essera alora que le judicios de
Deo cadera supra vos; si, essera
alora quando ille vos punira con
grande destructiones, como ille
ha punite usque ora iste pais.

Mosiah 29:32 e ora io desidera
que iste inequalitate non existera
plus in iste pais, specialmente
inter iste populo; ma io desidera
que iste pais sia un pais de
libertate, e que cata un pote
gauder equalmente de su derectos
e privilegios usque a quando le
Senior judicara opportun lassar
Mosiah 29:28 e ora, si vos habera nos habitar e hereditar le pais, si,
judices, e illes non vos judicara usque restara qualcuno de nostre
secundo le lege que ha essite posteritate supra le facie del pais.
date, vos potera facer les judicar
per un judice superior.
Mosiah 29:33 E multe altere
cosas scribeva rege Mosiah,
Mosiah 29:29 E si vostre judices describente les tote le probas e
superior non emanara judicios difficultates de un rege juste, si,
juste, vos facera in modo que un tote le penas del anima per su
parve numero de vostre judices populo, e anque tote le lamentos
inferior se reuni, pro judicar del populo a su rege; e ille les
vostre judices superior, secundo explicava toto isto.
le voce del populo.
Mosiah 29:34 E ille les diceva
Mosiah 29:30 E io vos que iste cosas non deberea
commanda de facer iste cosas in exister; ma que le fardello
le timor del Senior; e io vos deberea cader supra cata
commanda de facer iste cosas, e individuo, a fin que cata homine
de non haber alcun rege; e si iste poterea portar su parte.
populo committera peccatos e
iniquitate, illos cadera supra lor Mosiah 29:35 e ille les inseniava
capites.
anque tote le disavantages que
illes haberea, si illes seligeva un
Mosiah 29:31 perque, io vos rege injuste pro governar les;
dice, le peccatos de multe gente
ha essite causate per le iniquitate Mosiah 29:36 Si, tote su
de lor reges; ergo lor iniquitates iniquitates e abominationes, e
recadera supra le capite de lor tote le guerras, le contentiones, le
reges.
effusion de sanguine, le furtos, le
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saccheos, le prostitutiones e
omne sorta de iniquitate que non
se pote enumerar - dicente les
que iste cosas non deberea
exister, perque illos es clarmente
contrari al commandamentos de
Deo.

de lucro, si, del lucro que
corrumpe le anima; perque ille
non les habeva exigite alcun
ricchessa, ni se habeva ille
delectate in le effusion de
sanguine; ma ille habeva stabilite
le pace in le pais, e ille habeva
accordate a su populo de esser
Mosiah 29:37 e ora adveniva, libere de omne sorta de
post que rege Mosiah habeva sclavitude; ergo illes le estimava
inviate iste cosas inter su populo, grandemente, si, ultra mensura.
que illes se convinceva del
veritate de su parolas.
Mosiah 29:41 E adveniva que
illes nominava judices pro
Mosiah
29:38
ergo
illes governar les, o in altere parolas
renunciava a lor desiderio de pro judicar les secundo le lege; e
haber un rege e illes deveniva illes faceva isto in tote le pais.
extrememente anxie que cata
homine
habeva
equal Mosiah 29:42 E adveniva que
opportunitates in tote le pais, si, e Alma esseva eligite prime judice
cata homine manifestava le supreme, essente ille anque le
voluntate de responder de su summe sacerdote, perque su patre
proprie peccatos.
le habeva conferite tal officio e le
habeva incargate de tote le
Mosiah 29:39 ergo adveniva que affaceres del ecclesia.
illes se reuniva insimul in
gruppos per tote le pais, pro votar Mosiah 29:43 e ora adveniva que
qui deberea esser eligite lor Alma camminava in le vias del
judices, pro judicar les secundo Senior, e ille obediva su
le leges que les habeva essite commandamentos, e ille emitteva
date;
e
illes
gaudeva judicios juste; e il habeva pace
grandemente a motivo del continua in tote le pais.
libertate que les esseva accordate.
Mosiah 29:44 E assi comenciava
Mosiah 29:40 E deveniva forte in le regno del judices in tote le pais
illes le amor per Mosiah; si, illes de Zarahemla, inter tote le
le estimava plus de omne altere populos que esseva appellate
homine; perque illes non le Nephitas; e Alma esseva le prime
considerava un tyranno in cerca judice e le judice supreme.
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Mosiah 29:45 e ora adveniva que Mosiah 29:47 E assi finiva le
su patre Alma moriva, al etate de regno del reges supra le populo
octanta-duo annos,
de Nephi; e assi finiva le dies de
Alma, que esseva le fundator de
habente vivite pro complir le lor ecclesia.
commandamentos de Deo.
Mosiah 29:46 E adveniva que
anque Mosiah moriva in le
trentesimo tertie anno de su
regno, al etate de sexanta-tres
annos; facente in total cinque
centos novem annos desde
quando Lehi habeva lassate
Jerusalem.
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LIBRO DE ALMA FILIO DE ALMA
Historia de Alma, filio de Alma, prime judice supreme del populo de
Nephi e anque summe sacerdote del ecclesia. Un narration del regno
del judices, del guerras e del contentiones inter le populo. E anque le
narration de un guerra inter le Nephitas e le Lamanitas, secundo le
historia de Alma, prime judice supreme.
Alma Capitulo 1
Nehor insenia false doctrinas, ille
funda un ecclesia, introduce
intrigas clerical e occide Gedeon
– Nehor es condemnate a morte
per su crimines - le intrigas
clerical e le persecutiones se
propaga inter le populo - le
sacerdotes se mantene de su
travalio, le populo provide al
povres e le ecclesia prospera.
Circa 91 - 88 a.C.
Alma 1:1 ora adveniva que in le
prime anno del regno del judices
sur populo de Nephi, de iste
tempore in avante, rege Mosiah
habente vadite per le via de omne
mortal, habente ille combattite un
bon combatto, habente ille
camminate rectemente ante Deo,
non habente lassate ille nemo a
regnar in su vice, nonobstante ille
stabiliva leges que esseva
recognoscite per le populo; illes
esseva dunque obligate a obedir
le leges que Mosiah habeva
stabilite.

Alma 1:2 E adveniva que in le
prime anno del regno de Alma
como judice, on conduceva un
homine ante ille pro esser
judicate; un homine grande e
note per su grande fortia.
Alma 1:3 iste homine habeva
vadite circum inter le populo
predicante lo que ille appellava le
parola de Deo, parlante contra le
ecclesia, proclamante al populo
que omne sacerdote e maestro
debeva gauder del favor del
populo e que illes non debeva
laborar con lor manos, ma que
illes debeva esser mantenite per
le populo.
Alma 1:4 E ille attestava anque al
populo que tote le humanitate
haberea essite salvate al ultime
die, e que illes non debeva timer
ni tremer, ma que illes poteva
altiar lor capite e gauder; perque
le Senior habeva create tote le
homines e ille habeva tamben
redimite tote le homines, e al fin
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tote le homines haberea recipite comenciava a colpar le. Ora,
le vita eternal.
essente Gedeon in etate multo
avantiata, ille non poteva resister
Alma 1:5 E adveniva que ille a su colpos, e ille esseva ergo,
inseniava iste cosas e multos occidite con le spada.
credeva a su parolas, si, tanto que
illes comenciava a mantener le e Alma 1:10 E le homine que le
a dar le moneta.
occideva esseva capturate per le
populo del ecclesia e ille esseva
Alma 1:6 E ille comenciava a portate ante Alma, pro esser
elevar se in le superbia de su judicate secundo le crimines que
corde, e a usar vestes multo ille habeva committite.
costose, si, e ille comenciava
anque a stabilir un ecclesia Alma 1:11 E adveniva que ille
secundo su predicationes.
essente ante Alma se defendeva
con multe defiantia.
Alma 1:7 E adveniva que dum
ille vadeva predicante a illes qui Alma 1:12 Ma Alma le diceva:
credeva in su parolas, ille iste es le prime vice que intrigas
incontrava un homine que clerical esseva introducite inter
pertineva al ecclesia de Deo, si, iste populo. E tu non solmente es
un maestro; e ille comenciava a culpabile de intrigas clerical, ma
contender con iste homine con tu ha cercate de imponer los con
astutia, pro poter disviar le le spada; e si le intrigas clerical
populo del ecclesia; ma iste esserea imponite a iste populo
homine le resisteva, admonente isto causarea su complete
le con le parolas de Deo.
destruction.
Alma 1:8 ora, le nomine de iste
homine esseva Gedeon; e ille
esseva le mesme que habeva
essite un instrumento in le manos
de Deo pro liberar le populo de
Limhi del sclavitude.

Alma 1:13 E tu ha versate le
sanguine de un homine juste, si,
un homine que ha facite multo
ben a iste populo; e si nos te
perdona, su sanguine recadera
supra
nos
demandante
vengiantia.

Alma 1:9 Perque Gedeon le
resisteva con le parolas de Deo, Alma 1:14 ergo tu es condemnate
ille se incholerisava contra a morte, secundo le lege que nos
Gedeon, e impugnante su spada ha essite date per Mosiah, nostre

292

ultime rege; e illo ha essite perque qui occideva esseva
recognoscite per iste populo; punite con le morte.
ergo iste populo lo debe
observar.
Alma 1:19 Ma adveniva que
quicunque non pertineva al
Alma 1:15 E adveniva que illes Ecclesia de Deo comenciava a
le prendeva; e le homine se persequer les qui pertineva al
appellava Nehor; e illes le Ecclesia de Deo e habeva recipite
portava supra le summitate del le nomine de Christo.
collina de Mantos, e ibi ille
esseva compellite, o plus tosto Alma 1:20 Si, illes le persequeva
ille recognosceva, inter le celos e e les affligeva con omne sorta de
le terra, que lo que ille habeva parolas, e isto a causa de lor
inseniate al populo esseva humilitate; perque illes non
contrari al parola de Deo; e ibi esseva superbe a su proprie
ille
suffreva
un
morte oculos e perque illes diffundeva
ignominiose.
le parola de Deo, le unes al
alteres, sin moneta e sin
Alma 1:16 Nonobstante isto, non recompensa.
terminava le diffusion de intrigas
clerical in le pais; perque habeva Alma 1:21 ora, habeva un lege
multos que amava le cosas van sever inter le populo del ecclesia,
del mundo e illes vadeva que necun homine pertinente al
predicante false doctrinas; e illes ecclesia poteva persequer les qui
lo faceva per amor del ricchessas non pertineva al ecclesia, e
e del honores.
tamben prohibiva persecutiones
inter illes.
Alma 1:17 Nonobstante illes non
osava mentir, per timor del lege, Alma 1:22 Nonobstante habeva
perque le mentitores esseva multos inter illes que comenciava
punite; illes assereva dunque de a esser superbe e illes
predicar secundo lor credo; e assi comenciava
a
contender
le lege non habeva necuno poter violentemente
con
lor
sur le credentia de qualcuno.
adversarios, arrivante mesme a
colpar se; si, illes se colpava
Alma 1:18 E illes non osava reciprocamente con pugnos.
robar, per timor del lege, perque
le robatores esseva punite; ni Alma 1:23 ora, isto occurreva in
osava illes rapinar, ni occider, le secunde anno del regno de
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Alma, e isto esseva causa de
grande afflictiones per le Alma 1:27 e illes impartiva de lor
ecclesia; si, esseva causa de substantias, cata un secundo
grande probas per le ecclesia.
quanto possedeva, al povre, al
necessitate, al malade e al
Alma 1:24 perque le corde de affligite; e illes non usava
multos se habeva indurate, e lor vestimentos costose, totevia illes
nomines esseva cancellate, assi esseva ordinate e decorose.
que illes non esseva plus
recordate inter le populo de Deo. Alma 1:28 E assi illes rendeva
E multe alteres tamben se stabile le affaceres del ecclesia; e
dimitteva.
assi comenciava a haber de nove,
pace continua, nonobstante tote
Alma 1:25 ora, isto esseva un iste persecutiones.
grande proba pro les qui esseva
firme in le fide; nonobstante illes Alma 1:29 e ora, a motivo del
esseva constante e tenace in le stabilitate del ecclesia, illes
obedientia al commandamentos comenciava a devenir assatis ric,
de Deo e illes supportava con possedente in abundantia tote le
patientia le persecutiones que se cosas que illes necessitava - un
accumulava supra illes.
abundantia de greges, de bestias
de ingrassiamento de omne
Alma 1:26 E quando le specie, e anque un abundantia de
sacerdotes lassava lor labor pro cereales, de auro, de argento e de
inseniar le parola de Deo al cosas preciose, e un abundantia
populo, anque le populo lassava de seta, de fin texitos de lino e de
lor labor pro audir le parola de omne sorta de texitos domestic.
Deo. E quando le sacerdote
terminava de inseniar le parola de Alma 1:30 E assi, in lor stato de
Deo, tote retornava de nove con prosperitate, illes non lassava
diligentia a lor labores; e le nemo disvestite o affamate ni
sacerdote non se considerava assetate o malade ni nemo private
superior a su auditores, perque de nutrimento; e illes non habeva
qui predicava non esseva melior lor corde in ricchessas; illes
de qui ascoltava, ni le inseniante esseva dunque liberal verso tote,
esseva melior de qui apprendeva; veteres e juvenes, sclavos e
e assi esseva tote equal, e tote liberes, masculos e feminas,
laborava, cata un secundo su pertinente o non al ecclesia, sin
fortia.
facer distinction de personas inter
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les qui se trovava in necessitate.

Nephitas e es vincite - le
Lamanitas e le Amlicitas uni lor
Alma 1:31 E assi illes prosperava fortias ma illes es vincite - Alma
e deveniva multo plus ric de illes occide Amlici. Circa 87 a.C.
qui non pertineva al ecclesia.
Alma 2:1 E adveni que al initio
Alma 1:32 perque les qui non del quinte anno de lor regno
pertineva al ecclesia sequeva comenciava a haber contentiones
magias, idolatrias e illes viveva inter le populo; perque un certo
in
otiositate,
commatrages, homine, de nomine Amlici,
invidias e litigios, usante essente un homine assatis astute,
vestimentos costose, elevante se si, un homine sagio quanto al
in le superbia de lor oculos, sagessa del mundo, que pertineva
persequente, mentiente, robante, al ordine del homine que habeva
rapinante,
committente occidite Gedeon con le spada e
prostitutiones e homicidios e que habeva essite condemnate a
omne sorta de perversitate; morte secundo le lege -nonobstante le lege esseva
applicate
sur
tote
le Alma 2:2 ora, iste Amlici habeva,
transgressores, per quanto esseva con su astutias, attrahite a se
possibile.
multe gente, si, tante que illes
comenciava a esser multe
Alma 1:33 E adveniva que, potentes; e illes comenciava a
administrante se assi le lege, cata tentar de stabilir Amlici como
un esseva punite secundo lor rege sur populo.
actiones, e illes deveniva plus
tranquille e illes non osava Alma 2:3 ora, isto esseva
committer
apertemente alarmante pro le populo del
perversitates; ergo il habeva ecclesia, e anque pro les qui non
grande pace inter le populo de habeva essite attrahite per le
Nephi usque al quinto anno del persuasiones de Amlici; perque
regno del judices.
illes sapeva que secundo le lege
tal cosas debeva esser stabilite
Alma Capitulo 2
per medio del voce del populo.
Amlici aspira devenir rege ma es
refusate per le voce del populo su adherentes le elige rege - le
Amlicitas face guerra contra le

Alma 2:4 ergo, si Amlici
succederea conquirer se le favor
del populo, essente ille un
homine perverse, ille les haberea
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private del derectos e privilegios isto pro poter les subjectar.
del ecclesia; perque esseva su
intention destruer le ecclesia de Alma 2:11 ora, le populo de
Deo.
Amlici se distingueva con le
nomine de Amlici, e illes esseva
Alma 2:5 E adveniva que le appellate Amlicitas; e le resto del
populo se reuniva in toto le pais, populo
esseva
appellate
cata un secundo su election, qui Nephitas, o populo de Deo.
esseva pro o contra Amlici, in
gruppos separate, con multe Alma 2:12 ergo le populo del
disputas
e
incredibile Nephitas cognosceva le intention
contentiones le unes contra le del Amlicitas, e ergo illes se
alteres.
preparava a affrontar les; si, illes
se armava con spadas e con
Alma 2:6 E assi illes se reuniva scimitarras, con arcos e con
pro facer audir lor voce in merito sagittas, con petras e con fundas,
al question; e illo esseva portate e con omne sorta de armas de
ante al judice.
guerra de omne specie.
Alma 2:7 E adveniva que le voce
del populo esseva contra Amlici,
ergo ille non esseva eligite rege
sur populo.

Alma 2:13 E assi illes esseva
preparate pro affrontar le
Amlicitas al momento de lor
arrivata. E illes habeva nominate
capitanos, capitanos superiores e
Alma 2:8 ora isto esseva causa de capitanos supreme, secundo lor
grande gaudio in le corde del qui numero.
esseva contra ille; ma Amlici
incitava al ira les qui esseva in su Alma 2:14 E adveniva que
favor contra les qui non lo Amlici armava su homines con
esseva.
tote sorta de armas de guerra de
tote specie; e anque ille
Alma 2:9 E adveniva que illes se nominava governatores e chefes
reuniva pro consacrar Amlici sur su populo, pro conducer les al
como lor rege.
guerra contra lor fratres.
Alma 2:10 ora, post que Amlici
esseva consacrate rege ille les
commandava de prender armas
contra lor fratres; e ille faceva
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Alma 2:15 E adveniva que le
Amlicitas arrivava supra le
collina de Amniu, que esseva a
oriente del fluvio Sidon, que

flueva presso le pais de commandava a su armea de
Zarahemla, e ibi illes comenciava installar le tentas in le valle de
a facer guerra contra le Nephitas. Gedeon, valle appellate con le
nomine de celle Gedeon que
Alma 2:16 ora Alma, essente le habeva essite occidite con le
judice supreme e le governator spada per mano de Nehor; e in
del populo de Nephi, vadeva iste valle le Nephitas installava le
dunque con su populo, si, con su tentas pro le nocte.
capitanos e capitanos supreme,
si, a capite de su armeas, a Alma 2:21 e Alma mandava spias
combatter contra le Amlicitas.
pro sequer le resto del Amlicitas,
pro poter cognoscer lor planos e
Alma 2:17 E ille comenciava a conspirationes, pro poter in tal
occider le Amlicitas supra le modo proteger se e preservar su
collina a oriente de Sidon. E le populo del destruction.
Amlicitas luctava contra le
Nephitas con grande fortia, tanto Alma 2:22 ora les qui habeva
que multe Nephitas cadeva ante vadite a spiar le campo del
le Amlicitas.
Amlicitas se appellava Zeram,
Amnor, Mantos e Limer; istes
Alma 2:18 Nonobstante le Senior esseva les qui habeva vadite con
fortificava le manos del Nephitas, lor homines a spiar le campo del
e illes occideva le Amlicitas con Amlicitas.
grande carnage, e le Amlicitas
comenciava a fugir.
Alma 2:23 E adveniva que le
jorno sequente illes retornava
Alma 2:19 E adveniva que le hastante al campo del Nephitas,
Nephitas persequeva le Amlicitas replenate de grande stupor e
per tote le jornata, e les occideva colpate de grande timor, dicente:
con grande carnage, e illes
habeva occidite dece-duo mille Alma 2:24 nos ha sequite le
cinque
centos
trenta-duo Amlicitas, e con nostre grande
Amlicitas; e le Nephitas habeva stupor nos ha vidite, in le pais de
perdite sex mille cinque centos Minon, supra le pais de
sexanta-duo animas.
Zarahemla, in direction del pais
de Nephi, un numerose armea de
Alma 2:20 E adveniva que Lamanitas; e le Amlicitas se ha
quando Alma non poteva plus unite a illes;
persequer le Amlicitas, ille
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Alma 2:25 E illes sta combattente
contra nostre fratres in celle pais;
e illes fugi con lor greges, lor
uxores e filios verso nostre citate;
e si nos non nos hasta, illes
prendera possession de nostre
citate; e nostre patres e nostre
uxores e nostre filios essera
occidite.
Alma 2:26 E adveniva que
populo de Nephi prendeva
tentas e partiva del valle
Gedeon verso le citate
Zarahemla.

le
su
de
de

Alma 2:27 e dum illes esseva
transversante le fluvio Sidon, le
Lamanitas e le Amlicitas, que
esseva, tan numerose quasi
quanto le arena del mar, les
assaltava pro destruer les.

Alma 2:30 E adveniva que Alma,
que esseva un homine de Deo,
essente motivate per un grande
fide, critava, dicente: Oh Senior,
ha pietate e sparnia mi vita, a fin
que io pote esser un instrumento
in tu manos pro salvar e
preservar iste populo.
Alma 2:31 ora habente Alma
pronunciate iste parolas ille
luctava de nove contra Amlici; e
habente essite fortificate, ille
occideva Amlici con le spada.
Alma 2:32 E ille luctava tamben
con le rege del Lamanitas; ma le
rege del Lamanitas fugiva de
Alma e mandava su guardas a
luctar con Alma.

Alma 2:33 Ma Alma, con su
guardas, luctava contra le
Alma 2:28 Nonobstante le guardas del rege del Lamanitas,
Nephitas esseva fortificate per le usque les occideva e les
mano del Senior, habente orate expelleva.
con fervor a fin que le Senior les
liberava del manos de lor Alma 2:34 E assi illes liberava le
inimicos; le Senior dunque terreno, o plus tosto le ripa que
audiva lor invocationes e les esseva a occidente del fluvio
fortificava, e le Lamanitas e le Sidon, e jectava le corpores del
Amlicitas cadeva ante illes.
Lamanitas que habeva essite
occidite in le aquas del Sidon, a
Alma 2:29 E adveniva que Alma fin que su populo poterea in tal
luctava contra Amlici con le modo
haber
spatio
pro
spada, facie a facie; e illes transversar e pro luctar contra le
luctava con grande energia le un Lamanitas e le Amlicitas sur le
contra le altere.
ripa occidental del fluvio Sidon.
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Alma 2:35 E adveniva que
quando habeva tote transversate
le fluvio Sidon le Lamanitas e le
Amlicitas comenciava a fugir,
nonobstante illes esseva tan
numerose de non poter esser
contate.
Alma 2:36 E illes fugiva del
Nephitas verso le deserto que
esseva a occidente e a nord,
lontan, ultra le confines del pais;
e le Nephitas les persequeva con
tote lor fortias e les occideva.
Alma 2:37 Si, illes les habeva
circumferite per omne latere, e
occidite e expellite, usque illes
esseva dispersate a occidente e a
nord, usque illes attingeva le
deserto, que se appellava
Hermounts que esseva le parte
del deserto infestate per bestias
selvage e vorace.

supra se lor maledictiones - le
Nephitas vince un altere armea
Lamaniana. Circa 87 - 86 a.C.
Alma 3:1 E adveniva que le
Nephitas que non habeva essite
occidite con armas de guerra,
post haber sepelite les qui habeva
essite occidite - ora le numero del
mortos non habeva essite contate,
a causa de su grande numero quando illes habeva finite de
sepelir lor mortos. Illes retornava
omnes a lor terra, a lor casas, a
lor uxores e a lor filios.
Alma 3:2 ora, multe feminas e
multe infantes habeva essite
occidite con le spada, e anque
multe de lor greges; e anque
multe de lor campos de cereal
habeva essite destruite, perque
illos habeva essite calcate per le
armeas.

Alma 2:38 E adveniva que multe
de illes moriva in le deserto a
causa de lor vulneres, e illes
esseva devorate per celle bestias
e tamben per le vultures; e lor
ossos esseva trovate e cumulate
super le terra.

Alma 3:3 e ora tote le Lamanitas
e le Amlicitas que habeva essite
occidite sur le ripa del fluvio
Sidon esseva jectate in le aquas
del Sidon; e lor ossos es ora in le
profunditates del mar, e illes es
multe.

Alma Capitulo 3

Alma 3:4 E le Amlicitas se
distingueva del Nephitas perque
illes se habeva marcate de rubie
le fronte, al maniera del
Lamanitas; nonobstante illes non
se habeva rasate le capite como

Le Amlicitas marca se ipse como
habeva essite prophetisate - le
Lamanitas maledicite per lor
rebellion - le homines attrahe
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le Lamanitas.

con le posteritate del Lamanitas
appellava le mesme malediction
Alma 3:5 ora le capite del supra su posteritate.
Lamanitas esseva rasate; e illes
esseva nude, salvo per un pelle Alma 3:10 ergo quicunque se
que cingeva lor lumbos, e le univa al Lamanitas esseva
armatura, del qual tamben illes se appellate con lor nomine, e un
cingeva, e lor arcos, sagittas, marca cadeva supra ille.
petras, fundas, etc.
Alma 3:11 E adveniva que omnes
Alma 3:6 E le pelle del les qui non voleva creder in le
Lamanitas
esseva
obscur, traditiones del Lamanitas, ma
secundo le marca que habeva credeva in le registros que
essite placiate supra lor patres, habeva essite portate del pais de
que esseva un malediction supra Jerusalem e anque in le
illes a causa de lor transgression traditiones de lor patres, que
e rebellion contra lor fratres, esseva juste, e que credeva in le
Nephi, Jacob, Joseph e Sam, que commandamentos de Deo e los
esseva homines juste e sancte.
obediva, illes esseva appellate
Nephitas o populo de Nephi,
Alma 3:7 E lor fratres cercava de desde alora in avante -destruer les, ergo illes esseva
maledicite; e le Senior Deo Alma 3:12 E esseva istes illes qui
poneva un marca in illes, si, in habeva conservate le ver
Laman e Lemuel, e anque in le registros de lor populo, e anque
filios de Ismael e in le feminas del populo del Lamanitas.
Ismaelitas.
Alma 3:13 ora nos torna de nove
Alma 3:8 E isto pro distinguer lor al Amlicitas, perque anque illes
posteritate del posteritate de lor habeva un marca; si, illes mesme
fratres, a fin que in tal modo le marcava lor fronte con un marca
Senior Deo poterea preservar su rubie.
populo, a fin que illes non se
misceva e non credeva in Alma 3:14 e assi le parola de Deo
traditiones erronee que haberea se habeva complite, perque iste
es le parolas que le Senior diceva
causate lor destruction.
a Nephi: Io ha maledicite le
Alma 3:9 E adveniva que Lamanitas, e io les ponera un
quicunque misceva su posteritate marca supra a fin que illes e lor
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posteritate pote esser separate de
te e tu posteritate, desde ora in
avante e pro sempre, a minus que
illes se repenti de lor perversitate
e illes torna a me, a fin que io
pote haber misericordia de illes.

homine que es maledicite attrahe
supra se le proprie condemnation.

Alma 3:20 ora adveniva que, non
multe jornos post le battalia que
habeva essite combattite in le
pais de Zarahemla per Lamanitas,
Alma 3:15 E ancora, io ponera un Amlicitas e Nephitas, que altere
marca supra qui mixtura su armea de Lamanitas assaltava le
posteritate con tu fratres, a fin populo de Nephi, in le mesme
que anque ille essera maledicite. loco ubi le altere armea habeva
combattite contra le Amlicitas.
Alma 3:16 E ancora, io ponera un
marca supra qui combatte contra Alma 3:21 E adveniva que esseva
te e tu posteritate.
inviate un armea pro expeller les
del pais.
Alma 3:17 E ancora, io te dice
que qui se dimitte de te non Alma 3:22 ora Alma, essente ille
essera
plus
appellate
tu mesme suffrente per un vulnere,
posteritate; e io benedicera te, e in iste occasion ille non vadeva a
quicunque essera appellate tu combatter contra le Lamanitas.
posteritate, desde ora in avante e
pro sempre; e iste esseva le Alma 3:23 Ma ille mandava un
promissa del Senior a Nephi e su armea numerose contra illes; e
posteritate.
illo vadeva e occideva multe
Lamanitas e illo expelleva le
Alma 3:18 ora, le Amlicitas non resto foras del confines del pais.
sapeva que illes stava a complir
le parolas de Deo quando illes se Alma 3:24 E illes tornava de
marcava le fronte; nonobstante nove e comenciava a restabilir le
illes se habeva apertemente pace in le pais, non essente plus
rebellate contra Deo; il esseva disturbate per lor inimicos per
dunque
opportun
que
le qualque tempore.
malediction recadeva supra illes.
Alma 3:25 ora, tote isto
Alma 3:19 ora io volerea que vos adveniva, si, tote iste guerras e
comprende que illes habeva iste contentiones habeva initiate e
attrahite supra illes mesme le terminate in le quinte anno del
malediction; e es assi que cata regno del judices.
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Alma 3:26 E in un anno milles e
decenas de milles de animas
habeva essite mandate in le
mundo eternal pro recolliger lor
recompensa secundo lor operas,
sia illos bon que mal, pro
recolliger felicitate eternal o
infelicitate eternal, secundo le
spirito a qui illes prefereva
obedir, sia un spirito bon sia un
perverse.

affligite, si, grandemente affligite
per le perdita de lor fratres e
anque per le perdita de lor greges
e anque per le perdita de lor
campos de cereal, que habeva
essite calcate e destruite per le
Lamanitas.

Alma 4:3 E assi grande esseva
lor afflictiones que omne anima
habeva ration de lamentar se; e
illes credeva que esseva le
judicios de Deo mandate supra
Alma 3:27 perque cata homine illes a causa de lor perversitate e
recipe le recompensa de ille al abominationes; ergo se eveliava
qual prefere obedir, e isto in illes le senso del deber.
secundo le parolas del spirito de
prophetia; e isto ergo de accordo Alma 4:4 E illes comenciava a
con le veritate. E assi terminava restabilir le ecclesia plus
le quinte anno del regno del completemente; si, e multos
judices.
esseva baptisate in le aquas de
Sidon e illes esseva reunite al
Alma Capitulo 4
ecclesia de Deo; si, illes esseva
baptisate per mano de Alma, que
Alma baptisa milles de conversos habeva essite consacrate summe
– Le iniquitate entra in le ecclesia sacerdote del populo del ecclesia
e le progresso del ecclesia es per mano de su patre Alma.
impedite - Nephiah es nominate
judice supreme - Alma, como Alma 4:5 E adveniva que in le
summe sacerdote, se dedica al septime anno del regno del
ministerio. Circa 86 - 83 a.C.
judices circa tres mille cinque
centos animas se univa al
Alma 4:1 E adveniva que in le ecclesia de Deo e illes esseva
sexte anno del regno del judices baptisate. E assi finiva le septime
sur populo de Nephi non habeva anno del regno del judices sur
ni contentiones ni guerras in le populo de Nephi; e habeva pace
pais de Zarahemla.
continua per tote celle tempore.
Alma 4:2 Ma le populo esseva Alma 4:6 E adveniva, in le
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octave anno del regno del
judices, que le populo del
ecclesia comenciava a in
inorgoliar se a causa de lor
immense ricchessas, de lor belle
setas, de lor fin texitos, e a causa
de lor multe greges, e de lor auro,
argento e omne sorta de cosas
preciose que illes habeva obtenite
per medio de lor laboriositate; e
in tote iste cosas illes se elevava
in le superbia de lor oculos,
perque illes comenciava a usar
vestes multo costose.

Alma 4:9 E assi, in iste octave
anno del regno del judices,
comenciava a haber grande
contentiones inter le populo del
ecclesia; si, habeva invidias,
luctas,
malignitates,
persecutiones e superbia, usque a
ultrapassar le superbia del qui
non pertineva al ecclesia de Deo.

Alma 4:10 E assi finiva le octave
anno del regno del judices; e le
perversitate del ecclesia esseva
un grande petra de impinge pro
qui non pertineva al ecclesia; e
Alma 4:7 ora, isto esseva causa assi comenciava a diminuer le
de grande affliction pro Alma, si, progresso del ecclesia.
e pro multe del personas que
Alma habeva consacrate como Alma 4:11 E adveniva, al initio
maestros, sacerdotes e ancianos del none anno, que Alma videva
in le ecclesia; si, multe de illes le perversitate del ecclesia, e ille
esseva dolorosemente affligite videva tamben que le exemplo
per le perversitate que, illes del ecclesia comenciava a pulsar
videva, habeva comenciate a le incredules de un iniquitate a
haber inter lor populo.
altere,
causante
assi
le
destruction del populo.
Alma 4:8 perque illes videva e
observava con grande dolor que Alma 4:12 Si, ille videva un
le
populo
del
ecclesia grande inequalitate inter le
comenciava a elevar se in le populo; alcunos que se elevava in
superbia de lor oculos e a mitter superbia
minuspreciante
le
lor corde in ricchessas e in cosas alteres, ignorante le necessitose,
van del mundo; illes comenciava le denudate, le affamate, le
a minuspreciar se le unes al assetate, e le malade e affligite.
alteres e illes comenciava a
persequer qui non credeva Alma 4:13 ora, isto esseva
secundo lor voluntate e lor grande causa de lamentos inter le
placer.
populo, dum alteres se humiliava,
succurrente qui habeva besonio
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de
adjuta,
per
exemplo
impartiente de lor substantias al
povres e al necessitoses, nutriente
le affamates e suffrente omne
sorta de afflictiones per amor de
Christo, que debeva venir
secundo le spirito de prophetia;

homine esseva Nephiah, e ille
esseva nominate judice supreme;
e ille sedeva sur le sede del
judicio pro judicar e governar le
populo.
Alma 4:18 ora, Alma non le
confereva le officio de summe
sacerdote del ecclesia, ma ille
manteneva le officio de summe
sacerdote pro se ipse e ille
cedeva le sede del judicio a
Nephiah.

Alma 4:14 E illes attendeva con
anxietate celle jorno, conservante
in celle modo le remission de lor
peccatos, essente plenate de
gaudio a motivo del resurrection
del mortos, secundo le voluntate,
le poter e le liberation de Jesus Alma 4:19 E Alma faceva isto
Christo del ligamines del morte. pro poter vader inter su populo, o
in altere parolas inter le populo
Alma 4:15 e adveniva que Alma, de Nephi, a predicar le parola de
habente vidite le afflictiones del Deo, pro incitar les a rememorar
humiles discipulos de Deo e le lor deberes e pro poter abatter,
persecutiones que les faceva le per medio del parola de Deo,
resto del populo, e al vider tote omne superbia e astutia e omne
celle
inequalitate,
ille contention que existeva inter su
comenciava a attristar se multo; populo, non vidente ille altere
nonobstante le spirito del Senior modo pro poter les recuperar,
non le abandonava.
salvo con le fortia de un pur
testimonio contra illes.
Alma 4:16 e ille seligeva un
homine sagio inter le ancianos Alma 4:20 E assi, al initio del
del ecclesia, e ille le confereva none anno del regno del judices
poter, secundo le voce del sur populo de Nephi, Alma
populo, a fin que ille poterea cedeva le sede del judicio a
haber autoritate de emanar leges Nephiah e ille se dedicava
conforme al leges que habeva integralmente
al
summe
essite date, e de mitter los in acto sacerdotio del sancte ordine de
secundo le perversitate e le Deo, a testimoniar le parola,
crimines del populo.
secundo le spirito de revelation e
de prophetia.
Alma 4:17 ora le nomine de isto
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Alma Capitulo 5
Parolas que Alma, summe
sacerdote secundo le sancte
ordine de Deo, diceva al populo
in le citates e burgos de toto le
pais.
Pro reciper le salvation le
homines debe repentir se e obedir
le commandamentos, nascer de
nove, nettar lor vestes per medio
del sanguine de Christo, esser
humiles e spoliar se del superbia
e del invidia e facer operas de
rectitude - le Bon Pastor appella
su populo - Qui committe operas
perverse es filio del diabolo Alma testimonia del veritate de
su doctrina e ille commanda al
homines de repentir se - le
nomines del justes essera scribite
in le libro del vita. Circa 83 a.C.

essite consacrate per mi patre
Alma pro esser summe sacerdote
del ecclesia de Deo, habente ille
recipite de Deo le poter e le
autoritate de facer iste cosas, io
vos dice que ille comenciava a
instituer un ecclesia in le pais que
esseva al frontieras de Nephi, si,
le pais appellate pais de Mormon;
si, e ille baptisava su fratres in le
aquas de Mormon.
Alma 5:4 e io vos dice que illes
esseva liberate del manos del
populo de rege Noe per medio
del misericordia e poter de Deo.

Alma 5:5 e postea illes esseva
portate in sclavitude per le
Lamanitas, in le deserto; si, io
vos dice que illes esseva in
captivitate, e de nove le Senior
les liberava del sclavitude per
medio del poter de su parola; e
nos le ha portate in iste pais, e hic
Alma 5:1 ora adveniva que Alma nos comenciava a instituer le
comenciava a divulgar le parola ecclesia de Deo, in tote iste pais.
de Deo inter le populo, in un
prime momento in le pais de Alma 5:6 e ora io vos demanda,
Zarahemla e postea in toto le fratres mie, vos que pertine a iste
pais.
ecclesia. Ha vos conservate
sufficientemente le memoria del
Alma 5:2 E iste es le parolas que captivitate de vostre patres? Si, e
ille diceva al populo del ecclesia ha
vos
sufficientemente
que habeva essite fundate in le conservate le memoria del
citate de Zarahemla, secundo su misericordia e longanimitate
narration que dice:
divina verso illes? E in ultra, ha
vos sufficientemente conservate
Alma 5:3 Io, Alma, habente le memoria que Deo ha liberate
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lor animas del inferno?

parolas declarate per bucca de
Abinadi? E non esseva Abinadi
Alma 5:7 le Senior mutava lor un sancte propheta? Non parlava
corde; si, ille les eveliava de un Abinadi le parolas de Deo, e mi
somno profundo, e illes se patre Alma non credeva in illos?
eveliava pro Deo. Illes esseva in
medio al tenebras; nonobstante Alma 5:12 E secundo su fide, un
lor anima esseva illuminate del grande cambiamento se realisava
luce del parola eternal; si, illes in su corde. Io vos dice que tote
esseva circumferite del ligamines isto es ver.
del morte e del catenas del
inferno, e les attendeva un Alma 5:13 e ille predicava le
destruction eternal.
parola a vostre patres, e un
grande cambiamento operava
Alma 5:8 e ora io vos demanda, anque in lor cordes, e illes se
fratres mie, esseva illes destruite? humiliava e illes poneva lor
io vos dice: No, illes non lo fiducia in le Deo ver e vivente. E
esseva.
illes esseva fidel usque le fin;
ergo illes esseva salvate.
Alma 5:9 E io vos demanda de
nove: le ligamines del morte Alma 5:14 e ora io vos demanda,
esseva illes disnodate e le catenas mi fratres del ecclesia: Ha vos
del inferno que le circumfereva nascite spiritualmente de Deo? ha
esseva illos aperite? Io vos dice; vos recipite su imagine in vostre
Si, illos esseva aperite; e lor visage? Ha vos probate iste
anima se expandeva, e illes grande cambiamento in vostre
cantava le amor redemptor. E io corde?
vos dice que illes es salvate.
Alma 5:15 Exercita vos le fide in
Alma 5:10 e ora io vos demanda: le redemption de ille que vos ha
A qual conditiones esseva illes create? Mira vos avante, con le
salvate? Si, que base habeva illes oculo del fide, e vide vos iste
pro sperar le salvation? Qual corpore mortal resuscitate in
esseva le causa de lor liberation immortalitate, e iste corruption
del ligamines del morte, si, e mutate in incorruptibilitate, pro
anque del catenas del inferno?
presentar vos ante Deo e esser
judicate secundo le operas facite
Alma 5:11 io vos dice: non in le corpore mortal?
credeva forsan mi patre Alma al
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Alma 5:16 Io vos dice, pote vos
imaginar vos de audir le voce del
Senior, que vos dicera in celle
jorno: Veni a me, vos benedicite,
perque vostre operas esseva
operas de rectitude sur le facie
del terra?

jorno vos sapera que ille non vos
pote salvar; perque nemo se pote
salvar, a minus que su vestes es
lavate e nettate; si, su vestes
debe esser purificate, nettate de
omne macula, per medio del
sanguine de ille del qual parlava
nostre patres, que debera venir
Alma 5:17 O vos imagina de pro redimer su populo de su
poter mentir al Senior in celle peccatos.
jorno, e dicer - Senior, nostre
operas esseva operas recte sur le Alma 5:22 e ora io vos demanda,
facie del terra - e que ille vos fratres mie, como se sentira cata
salvara?
un de vos si essera ante le
tribunal de Deo con le vestes
Alma 5:18 O alteremente pote maculate de sanguine e de omne
vos imaginar vos de esser portate sorta de impuritate? Que attestara
ante al tribunal de Deo con le iste cosas contra vos?
anima plen de culpa e de
remorso, habente le memoria de Alma 5:23 non attestara forsan
tote vostre culpas, si, un perfecto que vos es homicidas, si, e anque
memoria
de
tote
vostre que vos es culpabile de omne
perversitates, si, le memoria que sorta de perversitate?
vos
ha
defiate
le
commandamentos de Deo?
Alma 5:24 fratres mie, suppone
vos forsan que un persona similar
Alma 5:19 Io vos dice, potera vos potera haber un placia pro seder
altiar le vista verso Deo in celle se in le regno de Deo, con
jorno, con corde pur e manos Abraham, con Isaac e Jacob, e
nette? Io vos dice, potera vos anque con tote le sancte
altiar le vista, habente le imagine prophetas cuje vestes es nette e
de Deo imprimite in vostre immaculate, pur e blanc?
visage?
Alma 5:25 Io vos dice: No; a
Alma 5:20 Io vos dice, potera vos minus que vos crede que nostre
pensar de esser salvate, habente Creator es un mentitor desde le
vos subjectate al diabolo?
principio, o que vos suppone que
ille es un mendace desde le initio,
Alma 5:21 Io vos dice: in celle vos non pote supponer que tal
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esseres potera haber un placia in
le regno del celos; ma illes essera
expellite, perque illes es filios del
regno del diabolo.

volerea que ille se prepara
rapidemente, perque le hora es
quasi al porta, e ille non sape
quando venira le momento;
perque le tal non essera trovate
Alma 5:26 e ora io vos dice, innocente.
fratres mie, si vos ha probate un
cambiamento de corde, e si vos Alma 5:30 E ancora, io vos dice:
ha sentite le desiderio de cantar existe qualcuno inter vos que se
le cantico del amor que redime, burla de su fratre o que le
io volerea demandar vos, pote perseque?
vos sentir vos assi in iste
momento?
Alma 5:31 Guai al tal, perque ille
non es preparate, e le tempore es
Alma 5:27 ha vso camminate al porta quando debera repentir
mantenente vos sin blasmo ante se, o ille non potera esser salvate!
Deo? Pote vos dicer in corde
vostre, si vos appella le morte in Alma 5:32 Si, guai a vos tote,
isto momento, que vos ha essite operatores de iniquitate; repenti
sufficientemente humile? que vos, repenti vos, perque le Senior
vostre vestes es nettate e Deo lo ha commandate!
blanchite per medio del sanguine
de Christo, que venira pro Alma 5:33 ille invita tote le
redimer su populo de su homines, perque su bracios de
peccatos?
misericordia es extendite; e ille
dice: repenti vos, e io vos
Alma 5:28 vos ha vos spoliate recipera.
del superbia? Io vos dice, si vos
non lo ha facite, vos non es Alma 5:34 Si, ille dice: Veni a
preparate a incontrar Deo. Vos me, e vos mangiara del fructo del
debe preparar vos rapidemente; arbore del vita; si, vos mangiara e
perque le regno del celos es al bibera liberemente del pan e del
porta, e un persona similar non aqua del vita;
habera le vita eternal.
Alma 5:35 Si, veni a me vos e
Alma 5:29 io vos dice: existe produce operas de rectitude, e
qualcuno inter vos que non es vos non essera falcate e jectate al
spoliate del invidia? Io vos dice foco -que iste tal non es preparate; e io
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Alma 5:36 perque sta a arrivar le
tempore quando quicunque non
producera bon fructos, o in altere
parolas quicunque non facera
operas de rectitude, habera
motivo de gemer e de doler se.

proveni del diabolo.

Alma 5:39 e ora, si vos non es le
oves del Bon Pastor, de qual
grege es vos? io vos dice que le
diabolo es vostre pastor, e vos
pertine a su grege, e ora, qui pote
negar lo? Io vos dice, quicunque
lo nega es un mentitor e un filio
del diabolo.

Alma 5:44 perque io esseva
appellate a parlar in iste maniera,
secundo le sancto ordine de Deo,
que es in Christo Jesus; si, mi
esseva commandate de altiar me
e de render testimonio a iste
populo del cosas que esseva
declarate per nostre patres circa
le cosas que debe venir.

Alma 5:41 ergo, si un homine
produce operas bon, ille ascolta
le voce del Bon Pastor e lo seque;
ma quicunque produce operas
perverse, ille deveni filio del
Alma 5:37 Oh vos, operatores de diabolo, perque ille ascolta su
iniquitate; vos que es inflate del voce e lo seque.
cosas van del mundo, vos que ha
declarate de haber cognoscite le Alma 5:42 E quicunque face isto
vias de rectitude e nonobstante debe reciper su salario del
vos ha perdite como oves que diabolo; ergo como salario ille
non ha pastor, nonobstante que recipera le morte, quanto al cosas
un pastor vos ha appellate, e illes que concerne le rectitude, essente
vos sta ancora appellante, ma vos illes morte a tote le operas bon.
non vole ascoltar su voce!
Alma 5:43 e ora, fratres mie, io
Alma 5:38 io vos dice que le Bon volerea que vos me ascolta,
Pastor vos appella; si, e ille vos perque io vos parlara con le
appella in su ipse nomine, que es energia de mi anima; perque io
le nomine de Christo; e si vos vos ha parlate con simplicitate a
non vole ascoltar le voce del Bon fin que vos non pote errar, o in
Pastor, e le nomine per medio del altere parolas io vos ha parlate
qual vos essera appellate, vos secundo le commandamentos de
non es le oves del Bon Pastor.
Deo.

Alma 5:40 perque io vos dice que
toto lo que es bon proveni de Alma 5:45 E isto non es toto.
Deo, e toto lo que es perverse Suppone vos forsan que io non

309

cognosce iste cosas per me
mesme? Io vos dice que io sape
que iste cosas del quales io ha
parlate es ver. E como suppone
vos que io sape que illos es ver?
Alma 5:46 io vos dice que illo mi
esseva monstrate per le Sancte
Spirito de Deo. Io ha jejunate e
orate multe dies, pro poter
cognoscer iste cosas per me
mesme. E ora io sape per me
mesme que illos es ver; perque le
Senior Deo me lo ha manifestate
per medio de su Sancte Spirito; e
iste es le spirito de revelation que
es in me.
Alma 5:47 E in ultra io vos dice
que me ha essite revelate, que le
parolas que esseva declarate per
nostre patres es ver, proprie
secundo le spirito de prophetia
que es in me, e anque per le
manifestation del Spirito de Deo.
Alma 5:48 Io vos dice que io
sape per me mesme que
qualcunque cosa io vos dicera
circa quanto debe venir, es ver; e
io vos dice que io sape que Jesus
Christo venira, si, le Filio, le
Unigenito del Patre, plen de
gratia, de misericordia, e de
veritate. E es ille que venira pro
remover le peccatos del mundo,
si, le peccatos de cata homine
que crede firmemente in su
nomine.
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Alma 5:49 e ora io vos dice que
es iste le ordine secundo le qual
io esseva appellate a predicar a
mi amate fratres, si, e a
quicunque habita in le pais; si, a
predicar a tote, vetulos e juvenes,
sclavos e liberes; si, io dice a vos,
ancian, e anque a qui es de media
etate, e al generation nascente, si,
io vos dice que vos debe repentir
vos e nascer de nove.
Alma 5:50 Si, assi dice le Spirito:
repenti vos, vos tote le
extremitates del terra, perque le
regno del celos es al porta; si, le
Filio de Deo venira in su gloria,
potentia, majestate, poter e
dominio. Si, mi amate fratres,
ecce que le Spirito dice: le gloria
del rege de tote le terra e del celo,
multe presto resplendera inter
tote le filios del homines.
Alma 5:51 E le Spirito mi dice
anque, si, ille me crita con voce
potente, dicente: Vade a dicer a
iste populo: repenti vos, perque, a
minus que vos vos repenti, vos
non pote in alcun modo hereditar
le regno del celo.
Alma 5:52 E de nove io vos dice
que le Spirito dice: le ascia sta al
radice del arbore; ergo omne
arbore que non produce bon
fructos essera abattite e jectate al
foco, si, un foco que non pote

consumer se, si, un foco Alma 5:57 e ora io vos dice, vos
inextinguibile. E recorda vos que tote que desidera sequer le voce
es le Sancto que lo ha declarate. del Bon Pastor: sorti de inter le
iniques e separa vos, e non tocca
Alma 5:53 e ora, mi amate lor impuritates perque lor
fratres, io vos dice: Pote vos nomines essera cancellate, le
resister a iste parolas; si, pote vos nomines del iniques non se
ignorar iste cosas e calcar le contara con le nomines del justes,
Sancto sub vostre pedes? Si, pote a fin que potera esser complite le
vos plenar de superbia vostre parola de Deo, que dice: le
corde? Si, continuara vos ancora nomines del iniques non essera
a usar vestes costose e a poner confundite con le nomines de mi
vostre corde in cosas van del populo;
mundo, e in vostre ricchessas?
Alma 5:58 perque le nomines del
Alma 5:54 Si, continuara vos a justes essera scribite in le libro
supponer que vos es melior de del vita e a illes io dara un
vostre proximo? Si, continuara hereditate a mi dextra. E ora,
vos a persequer vostre fratres, qui fratres mie, que ha vos a dicer
se humilia e cammina secundo le contra isto? Io vos dice que si vos
sancte ordine de Deo, per medio parla contra isto, non importa,
del qual illes esseva portate in perque le parola de Deo debe
iste ecclesia, habente essite esser complite.
sanctificate per le Sancte Spirito,
e illes produce operas digne de Alma 5:59 perque qual es le
penitentia?
pastor inter vos, que habente
multe oves non velia supra illos,
Alma 5:55 Si, e continuara vos a a fin que le lupos non entra a
ignorar
le
povres
e
le devorar su grege? e si un lupo
necessitoses e a negar les vostre intra in su grege, non lo expelle
substantias?
ille foras? Si, e si pote, ille lo
destruera.
Alma 5:56 E in fin, vos tote que
continua in vostre perversitates, Alma 5:60 e ora io vos dice que
io vos dice que istes es illes qui le Bon Pastor vos appella, e si
essera abattite e jectate al foco, a vos ascoltara su voce, ille vos
minus que illes se repenti portara in su grege e vos essera
immediatemente.
su oves; e ille vos commanda de
non lassar entrar inter vos necun
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lupo vorace, a fin que illo non penitentia e ille esseva recipite in
vos destrue.
le ecclesia.
Alma 5:61 e ora io, Alma, vos
commanda, in le linguage de ille
que me ha commandate, de
observar e de mitter in practica le
parolas que io vos ha declarate.

Alma 6:3 E adveniva que
quicunque pertineva al ecclesia e
non se repentiva de su
perversitate e non se humiliava
ante Deo - o in altere parolas,
illes qui se habeva elevate in le
superbia de lor corde – illes
esseva rejectate, e lor nomines
esseva cancellate, assi que lor
nomines non esseva includite
inter le nomines del justes.

Alma 5:62 Io parla per
commandamento a vos que
pertine al ecclesia; e a vos que
non pertine al ecclesia, io vos
invita, dicente: Veni a baptisar
vos in penitentia, a fin que anque
vos pote mangiar del fructo del Alma 6:4 E assi se comenciava a
arbore del vita.
stabilir le ordine del ecclesia in le
citate de Zarahemla.
Alma Capitulo 6
Alma 6:5 ora, io volerea que vos
Le ecclesia a Zarahemla es comprende que le parola de Deo
purificate e ordinate - Alma vade esseva disponibile a tote, e que
a predicar a Gedeon. Circa 83 necuno esseva private del
a.C.
privilegio de reunir se pro audir
le parola de Deo.
Alma 6:1 e ora adveniva que,
post que Alma habeva terminate Alma 6:6 Nonobstante al filios de
de parlar al populo del ecclesia Deo esseva commandate de
que habeva essite stabilite in le reunir se subinde e de unir se in
citate de Zarahemla, ille ordinava jejun e in fervente oration in
sacerdotes e ancianos, imponente favor del benesser del animas de
les le manos secundo le ordine de illes qui non cognosceva Deo.
Deo, pro presider e veliar sur le
ecclesia.
Alma 6:7 e ora habente Alma
stabilite iste regulas, illes se
Alma 6:2 E adveniva que retirava del ecclesia que stava in
quicunque non pertineva al le citate de Zarahemla, e ille
ecclesia e se repentiva de su vadeva a oriente del fluvio Sidon
peccatos, esseva baptisate in in le valle de Gedeon, ubi habeva
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essite construite un citate que se
appellava Gedeon; lo qual se
trovava in le valle Gedeon,
essente appellate con le nomine
del homine que habeva essite
occidite con le spada per mano
de Nehor.
Alma 6:8 e Alma vadeva e
comenciava a proclamar le parola
de Deo al ecclesia que habeva
essite fundate in le valle de
Gedeon, secundo le revelation
del veritate del parola que habeva
essite declarate per su patres, e
secundo le spirito de prophetia
que esseva in ille, secundo le
testimonio de Jesus Christo, le
Filio de Deo, que venirea a
redimer su populo de su
peccatos, e le sancte ordine per
medio del qual ille habeva essite
appellate. E assi sta scribite.
Amen.
Alma Capitulo 7
Parolas de Alma al populo in
Gedeon, secundo su ipse historia.
Christo nascera de Maria - ille
disnodara le ligamines del morte
e portara supra se le peccatos de
su populo - Qui se repenti, es
baptisate
e
obedi
al
commandamentos habera le vita
eternal – Le impuritate non pote
hereditar le Regno de Deo requirite le humilitate, le fide, le

sperantia e le caritate. Circa 83
a.C.
Alma 7:1 mi amate fratres, vidite
que me ha essite permittite de
venir a vos, io tentara dunque de
parlar vos in mi linguage; si, con
mi ipse aure, vidite que es iste le
prime vice que io vos parla con le
parolas de mi aure, habente me
dedicate integralmente al sede
del judicio e habente habite multe
affaceres, que me impediva de
venir a vos.
Alma 7:2 E io non haberea potite
venir ni mesme ora, in iste
occasion, si le sede del judicio
non habeva essite date a un
altere, pro regnar in mi vice; e le
Senior, con grande misericordia,
me ha accordate de venir a vos.
Alma 7:3 e io veniva con grande
sperantia e multo desiderio de
trovar vos humiliate ante Deo, in
continua supplica de su gratia,
pro esser sin blasmo ante ille, e
de trovar que vos non es in le
terribile dilemma in le qual se
trovava
nostre
fratres
de
Zarahemla.
Alma 7:4 Ma benedicite sia le
nomine de Deo perque ille me ha
date a saper, si, me ha date le
grandissime gaudio de saper que
illes es novemente recuperate in
le via de su justicia.
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Alma 7:5 E io confide, secundo
le Spirito de Deo que es in me,
que io habera gaudio anque con
vos; nonobstante io non desidera
que mi gaudio concernente vos
me veni a motivo del tante
afflictiones e del dolor que io ha
per le fratres de Zarahemla,
perque mi gaudio concernente
illes me veniva post haber
transversate multe afflictiones e
multo dolor.

in su tabernaculo de carne;
perque le Spirito non me lo ha
declarate. Ora, quanto a iste io
non lo sape; ma io sape que le
Senior Deo ha poter de facer tote
le cosas que es in accordo con su
parola.

Alma 7:9 Ma le Spirito me ha
declarate exactemente isto: parla
a iste populo e dice les - repenti
vos, e prepara le via del Senior, e
cammina in su sentieros, que es
recte; perque le regno del celos
Alma 7:6 Ma io confide que vos es al porta, e le Filio de Deo
non es in un stato de assi grande venira sur le facie del terra.
incredulitate, como lo esseva
vostre fratres; io confide que vos Alma 7:10 e ille nascera de
non es elevate in le superbia de Maria, apud Jerusalem, que es le
vostre corde; si, io confide que terra de nostre patres, essente illa
vos non ha placiate vostre corde un virgine, un vaso preciose e
in ricchessas e in le cosas van del seligite, que essera coperite per le
mundo; si, io confide que vos umbra e concipera per le poter
non adora idolos, ma que vos del Spirito Sancte, e illa parturira
adora le Deo ver e vivente, un filio, si, mesme le Filio de
habente un fide perenne e Deo.
sperantia in le remission de
vostre peccatos, que debe venir. Alma 7:11 e ille vadera, suffrente
penas, afflictiones e tentationes
Alma 7:7 perque io vos dice que de omne specie; e isto a fin que
multe cosas debe ancora venir; e se compli le parola que dice: ille
existe un cosa que es plus prendera supra se le penas e le
importante de tote - perque, le maladias de su populo.
tempore non es multo lontan,
quando le redemptor venira a Alma 7:12 E ille prendera supra
viver inter su populo.
se le morte, pro poter disnodar le
ligamines del morte que liga su
Alma 7:8 io non dice que ille populo; e ille prendera supra se
venira inter nos quando demorara lor infirmitates, a fin que su
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corde pote esser plen de
misericordia, secundo le carne, a
fin que ille pote cognoscer,
secundo le carne, como succurrer
su populo in lor infirmitates.

vos lo testimonia hodie mesme,
entrante in le aquas del baptismo.
Alma 7:16 E quicunque lo facera,
e obedira de ora in avante al
commandamentos de Deo, ille
recordara mi parolas, si, ille
recordara que io lo ha dicite que
ille habera le vita eternal,
secundo le testimonio del Sancte
Spirito que testifica in me.

Alma 7:13 ora, le Spirito
cognosce
omne
cosa:
nonobstante le Filio de Deo
suffrera, secundo le carne, pro
poter prender supra se le peccatos
de su populo, pro poter cancellar
lor transgressiones, secundo le Alma 7:17 e ora, mi amate
poter de su liberation; e ora, iste fratres, crede vos in iste cosas? io
es mi testimonio.
vos dice si, io sape que vos
crede; e io sape isto per le
Alma 7:14 ora io vos dice que manifestation del Spirito que es
vos debe repentir vos e nascer de in me. E ora, pois que vostre fide
nove; perque le Spirito dice que es forte concernente isto, si, sur
si vos non nasce de nove vos non le cosas del quales io ha parlate,
pote hereditar le regno del celos; grande es mi gaudio.
veni dunque, e baptisa vos in
penitentia, a fin que vos pote Alma 7:18 perque, como io vos
esser lavate de vostre peccatos, a ha declarate desde le principio
fin que vos pote haber fide in le que io desiderava multo que vos
Agno de Deo, que remove le non vos trovava in le mesme
peccatos del mundo, que es dilemma de vostre fratres, assi io
potente pro salvar e pro purificar trovava que mi desiderios esseva
de omne injustitia.
satisfacte.
Alma 7:15 Si, io vos dice, veni
sin timor; abandona omne
peccato,
que
vos
assalta
facilemente, que vos traina verso
le destruction; si, veni e monstra
a vostre Deo que vos es disponite
a repentir vos de vostre peccatos
e a entrar in alliantia con ille e
obedir a su commandamentos, e

Alma 7:19 perque io sente que
vos cammina sur sentieros de
rectitude; io sente que vos es
supra le sentiero que conduce al
regno de Deo; si, io sente que vos
sta a disfalsar su sentieros.
Alma 7:20 Io sente que vos ha
essite date cognoscentia, per
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medio del testimonio de su
parola, que ille non pote
camminar per sentieros tortuose,
ni ille varia de quanto ha
declarate; ni existe in ille umbra
de cambiamento, del dextra al
sinistra, o in altere parolas del
que es juste al que es injuste;
ergo su curso es un circulo
eternal.
Alma 7:21 e ille non habita in
templos profanate; ni pote le
immundicia o qualcunque cosa
impur esser acceptate in le regno
de Deo; ergo io vos dice que
arrivara le tempore, si, e essera al
ultime die, quando qui es impur
restara in su impuritate.
Alma 7:22 e ora, mi amate
fratres, io vos ha declarate iste
cosas pro poter vos eveliar a
vostre deber verso Deo, a fin que
vos pote camminar sin blasmo
ante ille, a fin que vos pote
camminar secundo le sancte
ordine de Deo, secundo le qual
vos esseva recipite.
Alma 7:23 e ora io volerea que
vos sia humiles, submisses e
gentiles, facile de tractar, plen de
patientia e de longanimitate,
moderate in omne cosa, diligente
in obedir al commandamentos de
Deo
in
omne
occasion;
demandante qualcunque cosa del
qual vos ha besonio, spiritual o
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temporal, e que vos rende sempre
gratias a Deo per tote le cosas
que vos recipe.
Alma 7:24 E assecura vos de
haber fide, sperantia e caritate. E
alora vos abundara sempre in bon
operas.
Alma 7:25 E que vole le Senior
benedicer vos e mantener
immaculate vostre vestes a fin
que vos pote al fin esser
conducite a seder con Abraham,
Isaac e Jacob e le sancte
prophetas que ha vivite desde le
principio del mundo, habente
vostre vestes immaculate assi
como lor vestes es immaculate,
in le regno del celos, pro non
sortir plus.
Alma 7:26 e ora, mi amate
fratres, io vos ha declarate iste
parolas secundo le spirito que
testifica in me; e mi anima gaude
grandemente a motivo del
grandissime diligentia e attention
que vos ha prestate a mi parolas.
Alma 7:27 e que le pace de Deo
resta supra vos e supra vostre
casas e supra vostre terras, supra
vostre greges, e supra toto lo que
vos possede, supra vostre
feminas e supra vostre filios,
secundo vostre fide e vostre bon
operas, desde ora in avante e pro
sempre. E assi io ha parlate.

Amen.

Alma 8:4 E ille comenciava a
inseniar al populo in le pais de
Alma Capitulo 8
Melek secundo le sancte ordine
de Deo, per medio del qual ille
Alma predica e baptisa a Melek – habeva essite appellate; e ille
Ille es refusate a Ammonihah e comenciava a inseniar al populo
parte - Un angelo le commanda in tote le pais de Melek.
de retornar e de proclamar al
populo le penitentia – Ille es Alma 8:5 E adveniva que le
recipite per Amulek e ambe populo veniva a ille de tote le
predica in Ammonihah. Circa 82 confines del pais que esseva del
a.C.
parte del deserto. E le personas
esseva baptisate ubique in le pais.
Alma 8:1 e ora adveniva que
Alma retornava del pais de Alma 8:6 Assi que, quando ille
Gedeon, post haber inseniate al habeva finite su labor in Melek,
populo de Gedeon multe cosas ille partiva e viagiava per tres
que non pote esser tote scribite, jornos a nord del pais de Melek:
post haber restabilite le ordine e ille arrivava a un citate
del ecclesia, secundo quanto appellate Ammonihah.
habeva facite ante in le pais de
Zarahemla; ille retornava a su Alma 8:7 ora, esseva costume del
casa a Zarahemla pro reposar se populo de Nephi appellar lor
del fatigas que ille habeva terras, citates e burgos, si, mesme
complite.
tote le parve burgos, con le
nomine de qui per prime lo
Alma 8:2 E assi finiva le none habeva possedite; e assi esseva
anno del regno del judices sur per le pais de Ammonihah.
populo de Nephi.
Alma 8:8 E post haber Alma
Alma 8:3 E adveniva, al arrivate al citate de Ammonihah,
principio del decime anno del ille comenciava a predicar le
regno del judices sur populo de parola de Deo.
Nephi, que Alma partiva pro
viagiar in le pais de Melek, a Alma 8:9 ora, Satan habeva
occidente del fluvio Sidon, a obtenite grande poter sur corde
occidente presso le confines del del populo del citate de
deserto.
Ammonihah; ergo illes non
voleva ascoltar le parolas de
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Alma.

tribulationes e angustias del
anima a causa del perversitate del
habitantes
del
citate
de
Ammonihah, adveniva que dum
Alma esseva assi opprimite de
dolor, un angelo del Senior le
appareva e le diceva:

Alma 8:10 Nonobstante Alma se
effortiava multo in spirito,
luctante con le Senior in potente
oration, ille peteva al Senior de
versar su Spirito supra le
habitantes del citate; a fin que ille
le consentiva de poter les baptisar Alma 8:15 Tu es benedicite,
in penitentia.
Alma; ergo altia tu capite e
gaude, perque tu ha grande
Alma 8:11 Nonobstante illes motivo de gauder; perque tu ha
indurava lor corde, e illes diceva: essite fidel e obediente al
nos sape que tu es Alma; e nos commandamentos de Deo desde
sape tamen que tu es summe quando tu recipeva tu prime
sacerdote sur le ecclesia que tu message. E esseva io mesme qui
ha instituite in multe partes del te lo communicava.
pais, secundo vostre traditiones;
ma nos non es de tu ecclesia e Alma 8:16 e me ha essite
nos non crede in tal folle commandate de ordinar te de
traditiones.
retornar al citate de Ammonihah,
e de predicar de nove al populo
Alma 8:12 e ora pois que nos non del citate; si, predica les ancora.
pertine a tu ecclesia, nos sape que Si, dice les que, a minus que illes
tu non ha poter supra nos; e tu ha se repenti, le Senior Deo les
cedite le sede del judicio a destruera.
Nephiah: ergo tu ora non es plus
le judice supreme.
Alma 8:17 perque in iste
momento illes sta a ordir pro
Alma 8:13 ora, post que le poter destruer le libertate de tu
populo habeva assi contrastate populo, (assi dice le Senior) lo
tote su parolas, e illes le habeva que es contrario al statutos,
sputate, ultragiate e expellite de judicios e commandamentos que
lor citate, ille se retirava partiente Deo ha date a su populo.
verso le citate appellate Aaron.
Alma 8:18 ora adveniva que, post
Alma 8:14 E adveniva que, dum que Alma habeva recipite le
ille viagiava verso Aaron, essente message del angelo del Senior,
opprimite de dolor per le multe ille retornava rapidemente al pais
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de Ammonihah. e ille entrava in
citate per un altere via, si, per le
strata que es a sud del citate de
Ammonihah.
Alma 8:19 E dum ille entrava in
citate ille esseva affamate, e ille
diceva a un homine: Esque tu
darea a un humile servo de Deo
qualcosa de mangiar?
Alma 8:20 E le homine le diceva:
io es Nephita, e io sape que tu es
un sancte propheta de Deo,
perque tu es le homine del qual
un angelo me diceva in vision:
Tu le recipera in casa. Ergo, veni
con me a mi casa, e io te dara
nutrimento; e io sape que tu
essera un benediction pro me e
pro mi casa.

Alma 8:24 e io ha essite appellate
a predicar le parola de Deo inter
tote iste populo, secundo le
spirito de revelation e de
prophetia; e io ha venite ante a
iste citate, e illes non ha volite
acceptar me, e illes me ha
expellite, e io vadeva a retirar me
de iste citate pro semper.
Alma 8:25 Totevia mi esseva
commandate de retornar de nove
e de prophetisar a iste populo, si,
e attestar contra illo a causa de su
iniquitates.
Alma 8:26 e ora, Amulek, pois
que tu me ha nutrite e tu me ha
date
hospitalitate,
tu
es
benedicite; perque io esseva
affamate per haber jejunate per
multe jornos.

Alma 8:21 E adveniva que le
homine le recipeva in su casa; e Alma 8:27 E Alma restava multe
iste homine se appellava jornos con Amulek, ante de
Amulek; e ille portava a Alma comenciar a predicar al populo.
pan e carne.
Alma 8:28 E adveniva que le
Alma 8:22 E habente Alma populo deveniva sempre plus
mangiate del pan, ille se satiava; dissolute in su iniquitates.
e benediceva Amulek e su casa, e
ille rendeva gratias a Deo.
Alma 8:29 E le parola veniva a
Alma dicente: Vade, e dice
Alma 8:23 E post haber mangiate tamben a mi servitor Amulek de
e esser satiate, ille diceva a vader e prophetisar a iste populo,
Amulek: Io es Alma, e io es le dicente: repenti vos, perque assi
summe sacerdote del ecclesia de dice le Senior: a minus que vos
Deo in tote le pais.
vos repenti, io punira iste populo
in mi ira, si, io non retenera mi
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ardente cholera.
Alma 8:30 E Alma vadeva inter
le populo, e anque Amulek, e
illes proclamava le parolas de
Deo; e illes esseva plen del
Spirito Sancte.
Alma 8:31 E illes habeva recipite
poter, si tanto que illes non
poteva esser claudite in carcere;
ni esseva possibile que alcuno les
occideva; nonobstante illes non
exercitava lor poter usque illes
non esseva ligate con cordas e
jectate in prision. Ora, isto esseva
facite a fin que le Senior poteva
monstrar su poter al populo.
Alma 8:32 E adveniva que illes
vadeva e comenciava a predicar e
a prophetisar al populo secundo
le spirito e le poter que le Senior
les habeva date.

le Lamanitas in le ultime dies - Si
le Nephitas abandonara le luce
illes essera destruite per le
Lamanitas - le Filio de Deo
venira presto - Ille redimera illes
qui se repentira, essera baptisate
e habera fide in Su nomine. Circa
82 a.C.
Alma 9:1 E de nove io, Alma,
habente recipite de Deo le ordine
de prender Amulek e de vader a
predicar de nove a isto populo, o
in altere parolas al populo del
citate de Ammonihah, adveniva
que quando io comenciava a
predicar, illes comenciava a
contrastar me dicente:
Alma 9:2 qui es tu? Suppone tu
que nos crederea al testimonio de
un sol homine, anque si ille nos
predicava que le terra finira?

Alma 9:3 ora illes non
comprendeva le parolas que illes
diceva; perque illes non sapeva
Parolas de Alma e de Amulek, que le terra debera vermente
proclamate al populo del pais de finir.
Ammonihah.
Illes
es
imprisionate, e postea illes es Alma 9:4 E illes diceva anque:
liberate per le poter miraculose Nos non crederea a tu parolas,
de Deo presente in illes, secundo anque si tu prophetisava que iste
le scriptos de Alma. Comprende grande citate essera destruite in
le capitulos del 9 al 14.
un sol jorno.
Alma Capitulo 9

Alma commanda al populo de Alma 9:5 ora, illes non sapeva
Ammonihah de repentir se - le que Deo poteva complir tal
Senior essera misericordiose con operas meraviliose, perque illes
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esseva un populo de corde dur e e su misericordia, e su
collo rigide.
longanimitate pro nos, nos
haberea essite inevitabilemente
Alma 9:6 E illes diceva: qui es secate del facie del terra multo
Deo, que non manda a iste ante de ora e nos haberea essite
populo major autoritate que un forsan consignate a un stato de
sol homine, pro proclamar les le infelicitate e miseria eternal.
veritate super tal cosas grande e
meraviliose?
Alma 9:12 ora io vos dice que
Deo vos commanda de repentir
Alma 9:7 E illes avantiava pro vos; e salvo que vos repenti, vos
prender me; ma illes non me non potera in alcun modo
prendeva. E io coragiosemente hereditar le regno de Deo. Ma
les proclamava, si, les testificava isto non es toto - Deo vos ha
con corage, dicente:
commandate de repentir vos,
alteremente ille vos destruera
Alma 9:8 oh vos generation completemente del facie del
inique e perverse, como ha vos terra; si, ille vos visitara in su ira,
potite oblidar le traditiones de e ille non retenera su ardente
vostre patres; si, quanto presto ha cholera.
vos oblidate le commandamentos
de Deo.
Alma 9:13 non recorda vos le
parolas que ille diceva a Lehi:
Alma 9:9 Non vos recorda que dum vos obedira a mi
nostre patre Lehi ha essite portate commandamentos,
vos
foras de Jerusalem per le mano prosperara in le pais? E de nove,
de Deo? Non vos recorda que ha essite declarate que: quando
tote illes esseva conducite in le vos
non
obedira
a
mi
deserto?
commandamentos, vos essera
secate del presentia del Senior.
Alma 9:10 E ha vos assi presto
oblidate quante vices Deo ha Alma 9:14 ora, io volerea que
liberate nostre patres del manos vos recorda que quando le
de lor inimicos e les ha Lamanitas non ha obedite al
preservate del destruction, si, del commandamentos de Deo, illes
manos de lor mesme fratres?
ha essite secate del presentia del
Senior. Ora nos vide que le
Alma 9:11 Si, e si non habeva parola del Senior ha essite
essite per su incomparabile poter, confirmate in iste caso, e le
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Lamanitas ha essite secate de su destruction; e isto essera secundo
presentia, desde le initio de lor le ardente ira del Senior.
transgressiones in le pais.
Alma 9:19 perque ille non
Alma 9:15 Nonobstante io vos permittera que vos vive in vostre
dice que essera plus tolerabile iniquitates pro destruer su
pro illes, in le jorno del judicio, populo. Io vos dice: No; ille
que pro vos, si vos remane in prefererea plus tosto que le
vostre peccatos, si, e ancora plus Lamanitas destrueva tote su
tolerabile pro illes in iste vita, populo, le populo de Nephi, si
que pro vos, a minus que vos vos illes caderea in peccato e in
repenti.
transgression post haber recipite
tante luce e tante cognoscimento
Alma 9:16 perque multe es le del Senior lor Deo;
promissas al Lamanitas; perque
es a causa del traditiones de lor Alma 9:20 Si, post haber essite
patres que illes restava in celle un populo assi altemente favorito
stato de ignorantia; ergo le Senior per le Senior; si, post haber essite
essera misericordiose con illes e favorito al de supra de omne
ille prolongara lor existentia in le altere nation, tribo, lingua o
pais.
populo, post que tote le cosas les
esseva manifestate, secundo lor
Alma 9:17 E in un certo tempore desiderios, lor fide e lor
illes essera portate a creder in su orationes, de toto lo que esseva,
parola, e a recognoscer le erronee lo que es e lo que essera;
traditiones de lor patres; e multe
de illes essera salvate, perque le Alma 9:21 Post haber essite illes
Senior essera misericordiose con visitate per le Spirito de Deo,
tote illes qui invoca su nomine.
haber conversate con angelos e
habente le Senior parlate a illes
Alma 9:18 Ma io vos dice que si con su voce; habente le spirito de
vos
persiste
in
vostre prophetia e le spirito de
perversitate, vostre jornos non revelation, e anque multe donos,
essera prolongate in le pais, le dono de parlar in linguas, e le
perque le Lamanitas essera dono de predicar e le dono del
mandate contra vos; e si vos non Spirito Sancte e le dono del
vos repenti, illes venira in le hora traduction;
que vos non sape, e vos essera
punite
con
un
complete Alma 9:22 Si, e post haber essite
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illes conducite per Deo foras del
pais de Jerusalem, per le mano
del Senior; post haber essite illes
salvate del fame, del maladias e
de omne sorta de infirmitate de
omne specie; e post haber essite
illes fortificate in battalia, a fin
que illes non esserea destruite;
post haber essite illes salvate del
sclavitude de vice in vice, e haber
illes essite protegite e preservate
usque iste momento; e haber illes
prosperate usque a devenir ric de
omne sorta de cosas -Alma 9:23 e ora io vos dice que
si iste populo, que ha recipite
tante benedictiones del mano del
Senior, deberea transgreder in
opposition al luce e al
cognoscimento que illo possede,
io vos dice que si deberea illo
cader in transgression, le
Lamanitas
reciperea
un
tractamento multo plus tolerabile
que illes.
Alma 9:24 perque le promissas
del Senior es extenditas al
Lamanitas, ma illos non es
extendite a vos, si vos transgrede;
Esque non ha le Senior
expressemente
promittite
e
firmemente decretate que si vos
rebella contra ille vos essera
completemente destruite del facie
del terra?
Alma 9:25 e ora, per iste ration, a

fin que vos pote esser preservate,
le Senior ha mandate su angelo a
visitar multe de su populo,
proclamante que illes debeva
vader a predicar ferventemente a
iste populo dicente: repenti vos,
perque le regno del celos es
proxime;
Alma 9:26 E inter non multe
jornos le Filio de Deo venira in
su gloria; e su gloria essera le
gloria del Unigenito del Patre,
plen de gratia, de equitate e de
veritate, plen de patientia, de
misericordia e de longanimitate,
prompte a audir le clamor de su
populo e a responder a su
orationes.
Alma 9:27 e ille venira pro
redimer qui essera baptisate in
penitentia, per medio del fide in
su nomine.
Alma 9:28 ergo, prepara vos le
via del Senior, perque es proxime
le tempore quando tote le
homines
recolligera
le
recompensa de lor operas
secundo lo que illes esseva - si
illes
esseva
justes,
illes
recolligera le salvation de lor
anima, secundo le poter e le
liberation de Jesus Christo; e si
illes
esseva
iniques
illes
recolligera le damnation de lor
anima, secundo le poter e le
captivitate del diabolo.
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scribite hic, nonobstante parte de
Alma 9:29 ora, iste es le voce del su parolas es scribite in iste libro.
angelo, que clama al populo.
Alma Capitulo 10
Alma 9:30 e ora, mi amate
fratres, perque vos es mi fratres, Lehi es un descendente de
e vos deberea esser amate, e vos Manasseh - Amulek narra su
deberea producer operas digne de conversion - le orationes del
penitentia, vidite que vostre justes face in modo que le populo
corde ha essite fortemente sia sparniate - Advocatos e
indurate contra le parola de Deo, judices inique pone le base del
e vidite que vos es un populo destruction del populo. Circa 82
perdite e decadite.
a.C.
Alma 9:31 ora adveniva que
quando io, Alma, habeva
pronunciate iste parolas, ecce que
le populo se incholerisava contra
me, perque io les habeva
declarate que illes esseva un
populo dur de corde e de collo
rigide.

Alma 10:1 ora iste es le parolas
que Amulek predicava al populo
del pais de Ammonihah, dicente:

Alma 9:34 E adveniva que
Amulek avantiava e comenciava
tamben a predicar. E ora, le
parolas de Amulek non es tote

Alma 10:4 e io es anque un
homine de non exigue reputation
inter tote illes qui me cognosce;
si, io ha multe parentes e amicos,

Alma 10:2 Io es Amulek filio de
Giddonah, filio de Ismael,
descendente de Aminadi; e
esseva le mesme Aminadi que
interpretava le scriptura trovate
Alma 9:32 e anque perque io les sur muro del templo, que habeva
habeva declarate que illes esseva essite scribite per le digito de
un populo perdite e decadite, illes Deo.
se incholerisava contra me e illes
cercava de prender me, pro Alma 10:3 E Aminadi esseva
incarcerar me.
descendente de Nephi, filio de
Lehi, que sortiva del pais de
Alma 9:33 Ma adveniva que in Jerusalem, e Lehi esseva un
iste occasion le Senior non descendente de Manasseh, filio
permitteva que illes me prendeva de Joseph que esseva vendite in
e me imprisionava.
Egypto per su fratres.
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e io ha anque acquirite multe nutrira, e ille benedicera te e tu
ricchessas
gratias
a
mi casa; e le benediction del Senior
laboriositate.
restara supra te e tu casa.
Alma 10:5 Nonobstante toto, io
non ha jammais cognoscite multo
del vias del Senior, de su
mysterios e de su poter
meraviliose. Io diceva que io non
ha jammais cognoscite multo de
iste cosas; ma io errava, perque
in effecto io ha vidite multe de su
mysterios e de su poter
meraviliose pro preservar le vita
de iste populo.

Alma 10:8 E adveniva que io
obediva al voce del angelo, e io
tornava verso mi casa. E dum io
camminava, io trovava le homine
del qual le angelo me habeva
dicite: tu le recipera in tu casa - e
ille es le mesme homine que vos
ha parlate circa le cosas de Deo.

Alma 10:7 E dum io viagiava pro
visitar un parente multo stricte,
un angelo del Senior me
appareva e me diceva: Amulek,
torna a tu casa, perque tu debe
nutrir un propheta del Senior; si,
un sancte homine seligite per
Deo; perque ille ha jejunate
multe jornos per le peccatos de
iste populo, e ille es affamate; tu
le recipera in tu casa e tu le

Alma 10:11 perque Deo ha
benedicite mi casa; ille ha
benedicite me, mi feminas, mi
filios, mi patre e mi parentes; si,
ille ha benedicite tote mi
familiares, e le benediction del
Senior ha restate supra nos,
secundo su parolas.

Alma 10:9 E le angelo me diceva
que ille es un sancte homine;
ergo io sape que ille es un sancte
Alma 10:6 Nonobstante io homine, perque assi me esseva
indurava mi corde, perque io declarate per un angelo de Deo.
esseva appellate multe vices, ma
io non voleva audir; ergo io Alma 10:10 E de nove, io sape
cognosceva iste cosas e totevia io que le cosas que ille vos ha
non voleva saper los; ergo io testimoniate es ver; perque io vos
continuava a rebellar me contra dice que, como le Senior vive,
Deo, in le perversitate de mi assi ille ha mandate su angelo pro
corde, si, usque al quarte jorno de manifestar me iste cosas; e ille lo
iste septime mense, del decime ha facite dum iste homine, Alma,
anno del regno del judices.
habitava in mi casa.

Alma 10:12 e ora, post que
Amulek habeva declarate iste
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parolas, le populo comenciava a
meraviliar se, al vider que il
habeva plus de un teste que
attestava le cosas del quales illes
esseva accusate, e anque le cosas
que debeva advenir, secundo le
spirito de prophetia que esseva in
illes.
Alma 10:13 Nonobstante il
habeva alcunos inter illes que
pensava de interrogar les, pro
poter les attrappar in lor parolas
per medio de astute insidias, pro
poter trovar un testimonio contra
illes, pro poter les consignar al
judices pro esser judicate
secundo le lege, e esser
condemnate
a
morte
o
imprisionate, secundo le crimine
que illes haberea potite simular o
testimoniar contra illes.

pro poter in tal modo facer le
impinger in su parolas, o in altere
parolas, contradicer le parolas
que ille haberea declarate.
Alma 10:17 ora illes non sapeva
que Amulek poteva cognoscer lor
designos. Ora adveniva que
quando illes comenciava a
interrogar le, ille percipeva lor
pensamentos e les diceva: Oh
vos, generation perverse e inique,
vos advocatos e hypocritas,
perque vos pone le fundamento
del diabolo; perque vos usa
trappas e insidias pro prender le
sanctos de Deo.

Alma 10:18 vos face planos pro
perverter le vias del justes, e pro
facer descender le ira de Deo
supra vostre capite si, usque al
complete destruction de iste
Alma 10:14 ora, iste homines que populo.
cercava de destruer les esseva
advocatos, qui esseva ingagiate o Alma 10:19 Si, ben diceva
nominate per le populo pro Mosiah, nostre ultime rege,
administrar le lege in occasion de quando ille voleva ceder le regno
lor processos o in le processos e ille non habeva nemo a qui
del delictos del populo, ante le conferer lo; e ille faceva in modo
judices.
que iste populo se governava per
su proprie voce - si, ben diceva
Alma 10:15 ora, iste advocatos ille que si venirea le tempore
esseva erudite in tote le artes e le quando le voce de iste populo
astutias del mundo; illes esseva seligerea le iniquitate, o in altere
multo habile in lor profession.
parolas, si venirea le tempore
quando iste populo caderea in
Alma 10:16 E adveniva que illes transgression, alora illes esserea
comenciava a interrogar Amulek, matur pro le destruction.
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Alma 10:20 e ora io vos dice que
justemente le Senior judica
vostre iniquitates; justemente ille
clama a iste populo per voce de
su angelos: repenti vos! repenti
vos! perque le regno del celos es
proxime.
Alma 10:21 Si, justemente ille
clama per medio del voce de su
angelos: Io descendera inter mi
populo, con le equitate e le
justicia in mi manos.
Alma 10:22 Si, e io vos dice que
si non esseva per le orationes del
justes que habita ora in le pais,
vos esserea punite desde ora con
un destruction complete; totevia
isto non esserea per medio del
diluvio, como adveniva al populo
del tempore de Noe, ma per
medio del fame, le pestilentia e le
spada.

plus incholerisate con Amulek e
illes critava: iste homine ultragia
nostre leges que es juste, e nostre
sages doctores que nos ha
seligite.
Alma 10:25 Ma Amulek
extendeva su mano e critava
ancora plus forte, dicente: Oh
vos, generation perverse e inique,
perque ha Satan tanto poter super
vostre corde? perque vole vos
submitter vos a ille a fin que ille
pote haber poter super vos, pro
cecar vostre oculos in modo de
non comprender le parolas que
vos es communicate, secundo le
veritate?

Alma 10:26 Esque ha io
testificate forsan contra vostre
lege? vos non comprende; vos
dice que io io ha parlate contra
vostre lege; ma io non lo ha
facite; io ha parlate plus tosto in
favor de vostre lege, pro vostre
Alma 10:23 Ma es per le condemnation.
orationes del justes, que vos es
sparniate; ergo si vos expellera le Alma 10:27 e ora io vos dice que
justes de inter vos, alora le Senior vos comencia a poner le base del
non detenera su mano; ma in su destruction de iste populo a
ardente cholera venira contra motivo del dishonestate de vostre
vos; e alora vos essera colpate de doctores e de vostre judices.
fame, de pestilentia e de spada; e
le tempore es proxime, a minus Alma 10:28 e ora adveniva que
que vos vos repenti.
quando Amulek diceva iste
parolas, le populo critava contra
Alma 10:24 e ora adveniva que ille, dicente: ora nos sape que iste
post isto, le populo esseva ancora homine es un filio del diabolo,
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perque ille nos ha mentite;
perque ille ha parlate contra Alma 11:1 ora secundo le lege de
nostre lege e ora dice que non lo Mosiah omne homine que esseva
ha facite.
judice del lege, o in altere
parolas, qui esseva nominate
Alma 10:29 E de nove ha ille judice, deberea reciper un salario
insultate nostre advocatos e per le tempore que ille empleava
nostre judices.
pro judicar qui le veniva portate
pro esser judicate.
Alma 10:30 E adveniva que le
doctores pensava de rememorar Alma 11:2 ora, si un homine
iste cosas contra ille.
esseva debitor de un altere e ille
non voleva pagar quanto debeva,
Alma 10:31 E habeva uno inter e ille esseva denunciate al judice;
illes de nomine Zeezrom que le judice exercitava su autoritate
esseva le prime a accusar e mandava officiales pro portar
Amulek e Alma, essente ille un tal persona ante ille pro esser
del plus expertos inter illes, judicate secundo le lege e
habente ille multo prestigio inter secundo le probas que on
le populo.
presentava contra tal persona; e
assi le persona esseva compellite
Alma 10:32 ora le objectivo de a pagar lo que ille debeva, o ille
iste advocatos esseva lo de esseva flagellate o expellite de
obtener lucro; pois que illes inter le populo como robator e
ganiava in proportion a lor fraudator.
ingagiamento.
Alma 11:3 e le judice recipeva su
Alma Capitulo 11
salario secundo le tempore
empleate - un senine de auro al
Definition del systema monetari jorno, o un senum de argento,
nephite - Amulek contende con que equivaleva a un senine de
Zeezrom - Christo non salvara le auro; e isto secundo le lege in
homines in su peccatos - vigor.
Solmente illes qui heredirara le
regno del celo essera salvate - Alma 11:4 ora, iste esseva le
Tote le homines resurgera in nomines del diverse monetas de
immortalitate – Il non habera auro e de argento, secundo lor
plus morte post le resurrection. valor. Nomines date per le
Circa 82 a.C.
Nephitas, perque illes non
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calculava al maniera del Judeos
qui habitava a Jerusalem, ni illes
mensurava secundo le maniera
del Judeos; ma illes habeva
cambiate lor modo de calcular e
lor mensuras, secundo le
mentalitate e le situation del
populo, in omne generation,
usque al regno del judices, que
habeva essite instituite per rege
Mosiah.

Alma 11:11 E un amnor de
argento equivaleva a du senum.
Alma 11:12 E un ezrom de
argento equivaleva a quatro
senum.
Alma 11:13 E tote
equivaleva a un onti.

istes

Alma 11:14 ora iste esseva le
valor de lor mensuras minor:

Alma 11:5 ora lor modo de
calcular esseva assi: un senine de Alma 11:15 Un shiblon esseva le
auro, un seon de auro, un shum medietate de un senum; ergo un
de auro e un limna de auro.
shiblon valeva media mensura de
hordeo.
Alma 11:6 Un senum de argento,
un amnor de argento, un ezrom Alma 11:16 E un shiblum esseva
de argento e un onti de argento.
le medietate de un shiblon.
Alma 11:7 Un senum de argento
esseva equivalente a un senine de
auro, e ambe correspondeva a un
mensura de hordeo o de
qualcunque altere specie de
cereal.

Alma 11:17 E un lea esseva le
medietate de un shiblum.
Alma 11:18 ora, iste esseva lor
numeration, secundo lor modo de
calcular.

Alma 11:8 ora, le valor de un Alma 11:19 ora, un antion de
seon de auro esseva duo vices le auro esseva equal a tres shiblon.
valor de un senine.
Alma 11:20 E il esseva con le
Alma 11:9 E un shum de auro unic scopo de obtener lucro,
esseva duo vices le valor de un perque illes recipeva lor salario
seon.
secundo le tempore empleato,
que illes incitava le populo a
Alma 11:10 E le valor de tote rixas e a omne sorta de disordine
istes esseva un limna de auro.
e de perversitate, pro poter haber
plus travalio, pro assi poter
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ganiar plus moneta secundo le
causas que le populo les portava;
ergo illes incitava le populo
contra Alma e Amulek.
Alma 11:21 E iste Zeezrom
comenciava
a
questionar
Amulek, dicente: Respondera tu
a alcun demandas que io te
facera? ora Zeezrom esseva
experto in le insidias del diabolo,
pro poter destruer lo que esseva
bon; ergo ille diceva a Amulek:
Vole tu responder al demandas
que io te facera?
Alma 11:22 e Amulek le diceva:
Si, si illos essera in accordo con
le Spirito del Senior que es in
me, perque io non dicera nil que
sia contrario al Spirito del Senior.
E Zeezrom le diceva: ecce hic
sex ontis de argento, io te los
dara si tu negara le existentia de
un Esser Supreme.
Alma 11:23 ora
diceva: Oh tu, filio
perque me tenta tu?
que le justes non
tentationes?

dicite: Ecce hic sex ontis, que es
de grande valor, io te los dara;
dum tu habeva intention de non
dar me los; e tu unic desiderio
esseva lo de facer me negar le
Deo ver e vivente, pro poter
haber motivo de destruer me. E
ora per iste grande mal tu habera
tu recompensa.
Alma 11:26 E Zeezrom le diceva:
Esque tu dice que existe un Deo
ver e vivente?
Alma 11:27 e Amulek diceva: Si,
existe un Deo ver e vivente.
Alma 11:28 ora Zeezrom diceva:
Esque il existe plus de un Deo?
Alma
11:29
respondeva: No.

e

Amulek

Alma 11:30 ora Zeezrom le
diceva de nove: como sape tu iste
cosas?

Amulek le
del inferno, Alma 11:31 e Amulek diceva: Un
Non sape tu angelo me los dava a cognoscer.
cede a tal
Alma 11:32 E Zeezrom diceva de
nove: qui es ille que debera
Alma 11:24 Crede tu que Deo venir? Es ille le Filio de Deo?
non existe? Io te dice que tu sape
que existe un Deo, ma tu ama le Alma 11:33 e Amulek le diceva:
lucro plus de Deo.
Si.
Alma 11:25 e ora tu me ha Alma 11:34 E Zeezrom diceva de
mentite, ante Deo. Tu me ha nove: Salvara ille su populo in su

330

peccatos? e Amulek respondeva
e le diceva: Io te dice que ille non
lo facera, perque il es impossibile
pro ille renegar su parola.
Alma 11:35 ora Zeezrom diceva
al populo: Rememora iste cosas;
perque ille ha declarate que non
existe plus de un sol Deo; ma ille
dice que le Filio de Deo venira;
ma que non salvara su populo,
como si ille ha autoritate de
commandar a Deo.
Alma 11:36 ora, Amulek le
diceva de nove: tu ha mentite,
perque tu dice que io ha parlate
como habente autoritate de
commandar a Deo perque io
declarava que ille non salvara su
populo in su peccatos.
Alma 11:37 E io te dice de nove
que ille non pote salvar lo in su
peccatos; perque ille non pote
renegar su parola, e ille ha
declarate que necun cosa impur
pote hereditar le regno del celo;
ergo, como potera vos esser
salvate, a minus que vos heredita
le regno del celo? ergo vos non
potera esser salvate in vostre
peccatos.

Si, ille es le mesme Patre Eternal
del celo e del terra, e de tote le
cosas que in illos existe; ille es le
principio e le fin, le prime e le
ultime;
Alma 11:40 E ille venira al
mundo pro redimer su populo; e
ille prendera supra Se le
transgressiones de qui crede in su
nomine; e es istes illes qui habera
le vita eternal, e le salvation non
venira a necun altere.
Alma 11:41 ergo le iniques
permanera como si non habeva
necun redemption, excepte que le
ligamines del morte les essera
disnodate; perque venira le jorno
quando omnes resurgera del
morte e illes essera ante Deo pro
esser judicate secundo lor operas.
Alma 11:42 ora, existe un morte
que on appella morte temporal; e
le morte de Christo disnodara le
ligamines de iste morte temporal,
a fin que omnes potera resuscitar
de iste morte temporal.

Alma 11:43 le spirito e le corpore
essera reunite de nove in lor
forma perfecte; le membros e le
juncturas essera restituite a lor
Alma 11:38 ora Zeezrom le proprie forma, mesme como nos
diceva de nove: Es le Filio de es ora, in iste momento; e illes
Deo le mesme Patre Eternal?
essera portate ante Deo, sapente
como nos sape ora; e nos habera
Alma 11:39 e Amulek le diceva: un clar memoria de tote nostre
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culpas.
Alma 11:44 ora, iste restauration
venira pro omnes, vetulos e
juvenes, sclavos e liberes,
masculos e feminas, iniques e
justes; e non essera perdite ni un
capillo de lor capite; ma omne
cosa essera restituite a su forma
perfecte como on trova ora in le
corpore, e illes essera portate e
appellate in judicio ante le
tribunal de Christo, le Filio, e
Deo, le Patre, e del Spirito
Sancte, que es un sol Eternal
Deo, pro esser judicate secundo
lor bon o lor mal operas.

Amulek, o in altere parolas, isto
es quanto io scribeva.
Alma Capitulo 12

Alma contende con Zeezrom - le
mysterios de Deo pote esser
revelate solmente al fideles - le
homines es judicate per lor
pensamentos, per lor fide, parolas
e operas - le iniques suffrera le
morte spiritual - iste vita mortal
es un stato de proba - le plano de
redemption face averar le
resurrection e, per medio del fide,
le remission del peccatos – qui se
repenti habera derecto al
misericordia per medio del Filio
Alma 11:45 ora, io vos ha parlate Unigenito. Circa 82 a.C.
circa le morte del corpore mortal,
e anque circa le resurrection del Alma 12:1 ora Alma, al vider que
corpore mortal. Io vos dice que le parolas de Amulek habeva
iste corpore mortal essera tacite Zeezrom, perque ille
resuscitate in un corpore videva que Amulek le habeva
immortal, o in altere parolas, illo surprendite in su trappas e
passara del morte, si, del prime fraudes pro destruer le, e al vider
morte, al vita, pro non plus Alma que ille comenciava a
morir; le spirito se reunira a su tremer sub le conscientia de su
corpore pro non separar se plus; culpa, Alma aperiva su aure e
deveniente iste union spiritual e initiava a parlar confirmante le
immortal, e illo non potera plus parolas de Amulek e explicante
vider le corruption.
le scripturas - o in altere parolas
disvelante le Scripturas ultra
Alma 11:46 ora, quando Amulek quanto habeva facite Amulek.
habeva finite de dicer iste parolas
le populo comenciava a esser de Alma 12:2 ora le parolas que
nove meraviliate, e anque Alma diceva a Zeezrom esseva
Zeezrom comenciava a tremer. E audite per le populo tote circum;
assi terminava le parolas de perque le multitude esseva

332

grande, e ille parlava in iste comenciava a tremer plus
modo:
fortemente, perque ille esseva
sempre plus convincite del poter
Alma 12:3 Zeezrom, tu vide que de Deo; e ille esseva tamben
tu ha essite surprendite in tu convincite que Alma e Amulek
mendacios e astutias, perque tu habeva un cognoscimento de
non ha mentite solmente al Deo,
perque
ille
esseva
homines, ma tu ha mentite a Deo; convincite que illes cognosceva
perque ille cognosce tote tu le pensamentos e le intentiones
pensamentos, e tu vide que tu de su corde; perque les habeva
pensamentos nos es manifestate essite accordate le poter de
per su Spirito;
cognoscer iste cosas secundo le
spirito de prophetia.
Alma 12:4 E tu vide que nos sape
que tu plano esseva un plano Alma
12:8
E
Zeezrom
multo astute, secundo le astutia comenciava a informar se de illes
del diabolo, pro mentir e fraudar con
diligentia,
pro
poter
iste populo, pro poter lo mitter cognoscer de plus circa al regno
contra nos, pro ultragiar nos e de Deo. E Zeezrom diceva a
expeller nos -Alma: que significa lo que ha
declarate Amulek circa le
Alma 12:5 ora, isto esseva un resurrection del mortos. Que tote
plano de tu adversario, e ille ha resurgera del mortos. Le justes e
exercitate supra te su poter. Ora le injustes, e illes essera portate
io volerea que tu recorda que lo ante Deo pro esser judicate
que io dice a te io lo dice a tote. secundo lor operas?
Alma 12:6 e io dice a tote vos
que isto esseva un trappa del
adversario, que ille ha preparate
pro prender isto populo, pro poter
vos submitter a ille, pro poter vos
incatenar con su catenas, pro
poter vos attraher a un
destruction eternal, secundo le
poter de su sclavitude.

Alma 12:9 e ora Alma
comenciava a exponer le iste
cosas, dicente: A multos es date
de cognoscer le mysterios de
Deo, nonobstante illes es sub
stricto
commandamento
de
impartir solmente le portion de su
parola que ille accorda al filios
del homines, secundo le attention
e le diligentia que illes le da.

Alma 12:7 E post Alma haber
declarate iste parolas, Zeezrom Alma 12:10 E ergo qui indurara
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su corde recipera le minor
portion del parola; e a qui non
indurara su corde essera date le
major portion del parola, usque a
cognoscer le mysterios de Deo in
maniera perfecte e plen.
Alma 12:11 E al qui indurara lor
corde essera date le minor
portion del parola, assi que illes
non cognoscera nil de su
mysterios; e alora illes essera
prendite prisioneros per le
diabolo e illes essera conducite al
destruction de su voluntate. Ora,
es isto lo que on intende per
catenas del inferno.

pensamentos nos condemnara; e
in iste terribile condition nos non
osara altiar le vista a nostre Deo;
e nos esserea ben felice si nos
poteva commandar al roccas e al
montanias de cader supra nos pro
occultar nos de su presentia.
Alma 12:15 Ma isto non potera
advenir; nos debera in vice
presentar nos ante ille in su
gloria, in su poter, e in su fortia,
majestate e dominio; e nos
debera recognoscer a nostre
eternal vergonia que tote su
judicios es juste; que ille es juste
in tote su operas e que ille es
misericordiose verso le filios del
homines, e que ille ha tote le
poter pro salvar omne homine
que crede in su nomine e que
produce fructos digne de
penitentia.

Alma 12:12 E Amulek ha parlate
con claritate circa le morte e le
resurrection de iste mortalitate a
un stato de immortalitate, e al
esser portate ante le tribunal de
Deo pro esser judicate secundo
nostre operas.
Alma 12:16 e ora io vos dice que
alora venira un morte, si, un
Alma 12:13 Alora, si nostre secunda morte, que es un morte
corde se ha indurate o si nos ha spiritual; alora arrivara le
indurate nostre corde contra le tempore quando quicunque mori
parola, tanto que illo non se trova in su peccatos, quanto al morte
in nos, alora nostre condition temporal, ille morira tamben de
essera terribile, perque alora nos un morte spiritual; si, ille mori
essera condemnate.
quanto al cosas que concerne le
rectitude.
Alma 12:14 perque nostre
parolas nos condemnara, si, tote Alma 12:17 E arrivara alora le
nostre operas nos condemnara; tempore quando lor tormentos
nos
non
essera
trovate essera como un laco de foco e de
immaculate; e anque nostre sulfure, cuje flammas ascende
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pro sempre e in eternal; e alora
celle essera le tempore quando
illes essera incatenate a un
destruction eternal, secundo le
poter e le sclavitude de Satan,
habente les subjugate secundo su
voluntate.
Alma 12:18 Alora, io vos dice,
illes se trovara como si non
existeva
alcun
redemption;
perque secundo le justicia de Deo
illes non potera esser redimite; e
illes non potera morir, vidite que
non existera plus corruption.

viveva pro semper? E assi nos
vide que non existeva pro illes
necun possibilitate de viver pro
semper.
Alma 12:22 ora, Alma le diceva:
isto es lo que io voleva explicar
vos. Ora, nos vide que Adam
cadeva per haber mangiate del
fructo prohibite, secundo le
parola de Deo; e assi nos vide
que, per medio de su cadita, tote
le humanitate deveniva un
populo perdite e decadite.

Alma 12:23 e ora io vos dice que
si habeva essite possibile a Adam
mangiar le fructo del arbore del
vita in celle tempore, non
haberea habite le morte, e le
parola haberea essite van, facente
de Deo un mentitor, perque ille
Alma 12:20 Ma habeva un certo diceva: Si tu lo mangiara, tu
Antionah, que esseva un del certemente morira.
principal governatores inter illes,
qui diceva: que es isto que tu ha Alma 12:24 E nos vide que le
declarate, que le homine morte
veniva
supra
le
resurgera del mortos e essera humanitate, si, le morte del qual
mutate de iste stato mortal a un ha parlate Amulek, que es le
stato immortal e que le anima morte temporal; nonobstante
non pote jammais morir?
esseva accordate al homine un
tempore durante le qual ille
Alma 12:21 que significa le poterea repentir se; ergo iste vita
Scriptura que dice que Deo deveniva un stato de proba, un
poneva Cherubines con un spada tempore pro preparar nos a
flammante a oriente del jardin de incontrar Deo; un tempore pro
Eden, pro impedir que nostre preparar nos al stato sin fin del
prime patres entrava e mangiava qual nos ha parlate, que venira
del fructo del arbore del vita e post le resurrection del mortos.
Alma 12:19 ora adveniva que
quando Alma habeva cessate de
dicer iste parolas, le populo
comenciava a esser ancora plus
meraviliate;
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Alma 12:25 ora, si non esseva
per le plano de redemption, que
habeva essite designate desde le
fundation del mundo, non
haberea potite advenir le
resurrection del mortos. Ma
habeva essite designate un plano
de redemption, que facera averar
le resurrection del mortos del
qual nos ha parlate.

angelos a conversar con illes e a
facer les contemplar su gloria.

Alma 12:30 e le homines
comenciava, desde celle tempore
in avante, a invocar su nomine;
ergo Deo conversava con le
homines e les faceva cognoscer
le plano de redemption, que
habeva essite preparate desde le
fundation del mundo; e isto, Deo
les faceva cognoscer, secundo lor
Alma 12:26 e ora si habeva essite fide, lor penitentia e lor operas
possibile a nostre prime patres sancte.
mangiar del fructo del arbore del
vita, illes haberea vivite pro Alma 12:31 Ergo, Deo dava al
sempre infelice, non habente un homines commandamentos, post
stato preparatori; e assi le plano que illes habeva transgredite le
de redemption haberea essite prime commandamentos quanto
frustrate, e le parola de Deo al cosas temporal, e illes habeva
haberea essite van, e illo non devenite como deos, sapente
haberea habite necun effecto.
distinguer le ben del mal, essente
illes collocate in condition de
Alma 12:27 Ma non esseva assi; ager - o in altere parolas illes
esseva in vice decretate que le habeva essite collocate in le
homines deberea morir; e post le condition de ager secundo lor
morte illes deberea presentar se voluntate e lor placer, pro facer le
in judicio, si, le mesme judicio mal o pro facer le ben.
del qual nos ha parlate, que es le
fin.
Alma 12:32 ergo post haber les
facite cognoscer le plano de
Alma 12:28 E post que Deo redemption,
Deo
les
habeva stabilite que iste cosas commandava de non practicar le
advenirea al homine, ille videva mal, sub pena del secunde morte,
que esseva opportun pro le que es un morte eternal
homine cognoscer iste cosas concernente
le
cosas
del
designate pro illes;
rectitude; perque super isto, le
plano de redemption non poterea
Alma 12:29 ergo Deo mandava haber alcun poter, perque le
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operas del justicia non pote esser
annullate, secundo le supreme Alma 12:37 e ora, fratres mie,
bonitate de Deo.
vidite que nos sape iste cosas, e
que illos es ver, vamos a repentir
Alma 12:33 Ma Deo appellava le nos e a non indurar nostre corde,
homines, in nomine de su Filio pro non provocar le Senior nostre
(essente isto, le plano de Deo a facer cader supra nos su
redemption que esseva stabilite), ira,
in
iste
secunde
dicente: Si vos vos repentira e commandamentos que ille nos ha
vos non indurara vostre corde, date; e assi nos entrara in le
alora io habera misericordia de reposo de Deo, que es preparate
vos, per medio de mi Filio secundo su parola.
Unigenite;
Alma Capitulo 13
Alma 12:34 ergo quicunque se
repente e non indura su corde, Le homines es appellate como
habera derecto al misericordia, summe sacerdotes per lor grande
per medio de mi Filio Unigenite, fide e lor bon operas - illes debe
pro le remission de su peccatos; e inseniar le commandamentos Per lor rectitude illes es
istes intrara in mi reposo.
sanctificate e illes entrara in le
Alma 12:35 E quicunque reposo del Senior - Melchizedek
indurara su corde e committera esseva un de illes - le angelos
iniquitate, io jura in mi ira que le proclama bon novas in tote le
pais - illes revelara le effective
tal non entrara in mi reposo.
venita de Christo. Circa 82 a.C.
Alma 12:36 e ora, fratres mie, io
vos dice que si vos indurara Alma 13:1 E de nove, fratres
vostre corde vos non entrara in le mie, io volerea portar vostre
reposo del Senior; ergo vostre mente al tempore quando le
iniquitate le provocara, e ille Senior Deo declarava iste
facera descender supra vos su ira commandamentos a su filios; e io
como in le prime provocation, si, volerea que vos recorda que le
secundo su parola, in le ultime Senior Deo ordinava sacerdotes
provocation assi como in le secundo su sancte ordine, que
prime, pro le destruction eternal esseva secundo le ordine de su
de vostre anima; ergo, secundo Filio, pro inseniar iste cosas al
su parola, in le ultime morte assi populo.
como in le prime.
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Alma 13:2 E iste sacerdotes
esseva ordinate secundo le ordine
de su Filio, de modo que le
populo poterea cognoscer in que
maniera attender su Filio pro le
redemption.
Alma 13:3 E iste es le maniera
como illes esseva ordinate – illes
esseva appellate e preparate
desde le fundation del mundo,
secundo le prescientia de Deo, a
causa de lor grandissime fide e
de lor bon operas; habente in
prime loco le libertate de seliger
le ben o le mal; ergo, habente
illes seligite le ben e exercitante
un grandissime fide, illes esseva
vocate con un sancte vocation, si,
con le sancte vocation que
habeva essite preparate con, e in
accordo a, un redemption
preparatori pro illes.
Alma 13:4 E ergo assi illes
esseva appellate a iste sacre
vocation a causa de lor fide, dum
altere haberea rejectate le Spirito
de Deo a causa del duressa de lor
corde e del cecitate de lor mente,
dum, si non habeva essite per
isto, illes haberea potite haber un
privilegio equal a lor fratres.
Alma 13:5 In effecto, al principio
illes esseva sur le mesme plano
de lor fratres; assi per medio del
expiation del Filio Unigenite que
esseva preparate, se disponeva
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iste sancte vocation preparate
desde le fundation del mundo pro
qui non haberea indurate lor
corde.
Alma 13:6 E assi, essente illes
appellate per medio de iste sancte
vocation e ordinate al summe
sacerdotio del sancte ordine de
Deo,
pro
inseniar
su
commandamentos al filios del
homines, a fin que anque illes
poterea entrar in su reposo -Alma 13:7 iste summe sacerdotio
essente secundo le ordine del
Filio de Deo, ordine que existeva
desde le fundation del mundo; o,
in altere parolas, que es sin
principio de jornos o fin de
annos, essente preparate desde le
eternitate a tote le eternitate,
secundo su prescientia de tote le
cosas -Alma 13:8 ora, illes esseva
ordinate in iste maniera - essente
vocate con un sancte vocation e
ordinate con un sancte ordinantia,
e illes prendeva supra se le
summe sacerdotio del sancte
ordine; vocation, ordinantia e
summe sacerdotio que es sin
principio ni fin -Alma 13:9 assi illes deveni
summe sacerdotes pro semper,
secundo le ordine del Filio, le
Unigenito del Patre, que es sin

principio de jornos o fin de digne de penitentia, a fin que
annos, que es plen de gratia, de anque vos pote entrar in celle
equitate e de veritate. E assi es. reposo.
Amen.
Alma 13:14 Si, humilia vos,
Alma 13:10 ora, como io dicevo como le populo al tempore de
circa al sancte ordine, o in altere Melchizedek, que esseva anque
parolas a iste summe sacerdotio, ille un summe sacerdote secundo
habeva multos que esseva iste mesme ordine del qual io
ordinate e illes deveniva summe parlava, e que prendeva anque
sacerdotes de Deo; e illes esseva ille supra se le sancte sacerdotio,
a motivo de lor grandissime fide pro semper.
e de lor penitentia, e de lor
rectitude ante Deo, habente illes Alma 13:15 e esseva le mesme
seligite de repentir se e de Melchizedek a qui Abraham
practicar le rectitude plus tosto pagava le decima, si, mesme
que perir;
nostre patre Abraham pagava le
decima parte de toto lo que ille
Alma 13:11 ergo illes esseva possedeva.
appellate secundo iste sancto
ordine, e illes esseva sanctificate, Alma 13:16 ora, iste ordinantias
e lor vestes esseva lavate e esseva date per iste ration, a fin
blanchite per medio del sanguine que in tal modo le populo poterea
del Agno.
pensar al Filio de Deo, essente
illo un modello de su ordine, o in
Alma 13:12 ora illes, post haber altere parolas essente su ordine, e
essite sanctificate per le Spirito isto a fin que on poterea attender
Sancte, e habente blanchite lor le con anxietate pro le remission
vestes, essente pur immaculate de lor peccatos, pro poter entrar
ante Deo, illes non poteva vider in le reposo del Senior.
le peccato excepte con horror; e
illes habeva multos, multissimos, Alma
13:17
ora,
iste
que esseva purificate e illes Melchizedek esseva rege de
entrava in le reposo del Senior Salem; e su populo habeva
lor Deo.
crescite grandemente in iniquitate
e in abominationes; si, tote se
Alma 13:13 e ora, fratres mie, io habeva disviate; illes esseva plen
volerea que vos vos humilia ante de omne sorta de perversitate;
Deo e que vos produce fructos
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Alma 13:18 Ma Melchizedek,
habente exercitate un grande fide
e habente recipite le officio del
summe sacerdotio secundo le
sancte ordine de Deo, ille
predicava le penitentia a su
populo. E illes se repentiva; e
Melchizedek stabiliva le pace in
le pais a su jornos; ergo ille
esseva appellate principe del
pace, perque ille esseva rege de
Salem; e regnava sub su patre.
Alma 13:19 ora, habeva multos
ante de ille, e habeva multos
anque post ille, ma necuno
esseva plus grande; ergo on face
plus particularmente mention de
ille.
Alma 13:20 ora, io non ha
besonio de repeter iste cosas; lo
que io ha declarate pote bastar.
Le Scripturas es ante vos; si vos
los vole distorquer, illo essera
pro vostre destruction.
Alma 13:21 e ora adveniva que,
quando Alma les habeva
declarate iste parolas, ille
extendeva su mano verso illes e
critava con voce potente: ora es
le momento de repentir se,
perque le jorno del salvation es
proxime;

si, ille lo proclama a fin que illes
pote haber bon novas de grande
allegressa; si, e ille face resonar
iste bon novas inter tote su
populo, si, anque a qui es
dispersate supra le facie del terra;
ergo, illos arrivava anque usque a
nos.
Alma 13:23 E isto nos esseva
manifestate in terminos simplice,
a fin que nos pote comprender
sin errar; e isto perque nos vive
errante in un pais extraniero; ergo
nos es in tal modo altemente
favorite, perque iste bon novas
nos esseva proclamate in omne
parte de nostre vinia.
Alma 13:24 perque le angelos los
sta a proclamar a multos in iste
momento in nostre pais; e isto al
scopo de preparar le corde del
filios del homines a reciper su
parola al tempore de su venita in
su gloria.
Alma 13:25 e ora nos attende
solmente de audir le gaudiose
novella de su venita proclamate
per le bucca del angelos; perque
le tempore venira, nos non sape
quanto presto. Io spera que isto
advenira in mi dies; ma si essera
ante o postea, io gaudera
equalmente.

Alma 13:22 Si, e le voce del
Senior lo proclama a tote le Alma 13:26 e tote isto essera
nationes per bucca del angelos; manifestate a homines juste e
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sancte per bucca de angelos, al
tempore de su venita, a fin que le
parolas de nostre patres pote
esser complite, secundo quanto
illes ha declarate al respecto, que
esseva secundo le spirito de
prophetia que esseva in illes.

supra vos su ira, a fin que vos
non essera incatenate con le
catenas del inferno, a fin que vos
non debera subjacer al secunda
morte.

Alma 13:31 E Alma diceva al
populo multe altere parolas, que
Alma 13:27 e ora, fratres mie, io non es scribite in iste libro.
desidera del plus profundo del mi
corde, si, con grande anxietate,
usque a suffrer, que vos ascolta Alma Capitulo 14
mi parolas, que vos rejecta vostre
peccatos e que vos non Alma e Amulek es imprisionate e
procrastina le die de vostre percutite - le credentes e lor
Sacre Scripturas es ardite in le
penitentia;
foco - iste martyres es recipite
Alma 13:28 Ma que vos humilia per le Senior in gloria - le muros
vos ante al Senior, e que vos del prision se rumpe e cade invoca su sancte nomine, e que Alma e Amulek es liberate e lor
vos velia e preca continuemente, persecutores es occidite. Circa 82
pro non esser tentate plus de - 81 a.C.
quanto vos pote supportar, e
esser assi guidate per le Sancte Alma 14:1 E adveniva que, post
Spirito, e devenir humile, haber Alma cessate de parlar al
benigne, submittite, patiente, populo, multe de illes credeva in
plen de amor e de omne su parolas e comenciava a
repentir se e a investigar le
longanimitate;
Scripturas.
Alma 13:29 Habente fide in le
Senior; habente le sperantia de Alma 14:2 Ma le major parte de
reciper le vita eternal; habente illes desiderava poter destruer
sempre in vostre corde le amor Alma e Amulek; perque illes
de Deo, pro poter esser altiate al esseva incholerisate con Alma a
causa del claritate del parolas
ultime die e entrar in su reposo.
pronunciate a Zeezrom; illes
Alma 13:30 E io spera que le diceva tamben que Amulek les
Senior
vos
accordara
le habeva mentite, e que habeva
penitentia, a fin que non cadera ultragiate lor lege e anque lor
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advocatos e judices.

cognoscentia de su culpa; si, ille
comenciava a esser circumferite
Alma 14:3 e illes esseva anque per le penas del inferno.
incholerisate con Alma e
Amulek; e perque illes habeva Alma 14:7 E adveniva que ille
attestate tan clarmente contra lor comenciava a critar al populo,
perversitate e illes cercava de dicente: io es culpabile, e iste
disfacer se de illes secretemente. homines es sin macula ante Deo.
E ille comenciava, desde alora a
Alma 14:4 Ma illes non lo interceder per illes; ma le populo
faceva; illes in vice les prendeva le ultragiava, dicente: es anque tu
e les ligava con forte cordas, e les possedite per le diabolo? E illes
portava ante al judice supreme le sputava supra e le expelleva de
del pais.
inter illes, como tamben tote illes
qui credeva in le parolas de Alma
Alma 14:5 E le populo se e Amulek; e les expelleva e
presentava pro testimoniar contra mandava homines pro lapidar les.
illes, attestante que illes habeva
ultragiate le lege, lor advocatos e Alma 14:8 E illes reuniva lor
le judices del pais, e anque tote le uxores e lor filios, e quicunque
populo que habitava in le pais; e credeva o habeva essite instruite
que illes habeva anque attestate a creder in le parola de Deo, illes
que non existeva que un sol Deo, le faceva jectar in le foco; e illes
e que ille haberea mandate su portava foras anque lor registros
Filio inter le populo ma que non que contineva le Sacre Scripturas
lo haberea salvate; e multe cosas e los jectava tamben in le foco,
simile le populo attestava contra pro esser comburite e destruite
Alma e Amulek. Ora tote isto per medio del foco.
esseva facite ante al judice
supreme del pais.
Alma 14:9 E adveniva que illes
prendeva Alma e Amulek e les
Alma 14:6 E adveniva que portava al loco del martyrio, a fin
Zeezrom restava meraviliate del que illes poterea esser teste del
parolas que le esseva dicite; e ille destruction de illes qui moriva
sapeva anque del cecitate de per le foco.
mente que ille habeva provocate
inter le populo con su parolas Alma 14:10 E quando Amulek
mendace; e su anima comenciava videva le suffrentias del feminas
a
esser
angustiate
del e del infantes que se consumeva
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in le foco, esseva anque ille in
pena e diceva a Alma: como pote
nos assister a iste horribile scena?
Vamos a extender dunque le
mano e usar le poter de Deo que
es in nos, pro salvar les del
flammas.
Alma 14:11 Ma Alma le diceva:
le Spirito me constringe a non
facer lo; perque le Senior les
recipe con Se in su gloria; e Deo
permitte que illes face isto o in
altere parolas que le populo les
face isto, secundo le duressa de
lor corde, a fin que le judicios
que Deo exercitara supra illes in
su ira potera esser juste; e le
sanguine del innocentes essera
como un teste contra illes, si, e
illo critara potentemente contra
illes al ultime die.

supreme del pais se presentava
ante Alma e Amulek, dum illes
esseva ligate; e les colpava con le
mano supra le genas e diceva:
Post quanto ha vos vidite,
predicara vos ancora a iste
populo que ille essera jectate in
un laco de foco e de sulfure?
Alma 14:15 Vos vide que vos
non habeva le poter de salvar les
qui esseva jectate in le foco; ni
Deo les ha salvate anque si illes
esseva de vostre fide. E le judice
les colpava de nove supra le
genas e demandava: que es lo
que vos dice de vos ipse?
Alma 14:16 ora, iste judice
esseva del ordine e fide de
Nehor, que habeva occidite
Gedeon.

Alma 14:12 Alora Amulek Alma 14:17 E adveniva que
diceva a Alma: forsan illes ardera Alma e Amulek non le
anque nos.
respondeva nil; e ille les colpava
de nove e les consignava al
Alma 14:13 e Alma diceva: soldatos pro esser imprisionate.
Essera
facite
secundo
le
voluntate del Senior. Ma nostre Alma 14:18 E post haber essite
opera non es ancora terminate; imprisionate per tres jornos,
ergo illes non nos ardera.
veniva multe advocatos, judices,
sacerdotes e maestros que esseva
Alma 14:14 ora adveniva que del confession de Nehor; e illes
quando le corpores del qui entrava in prision pro vider les, e
habeva essite jectate in le foco illes les interrogava re multe
esseva consumite, assi como le cosas; ma illes non respondeva
registros que habeva essite nil.
jectate insimul a illes, le judice
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Alma 14:19 E adveniva que le
judice esseva ante illes e diceva:
perque non responde vos al
questiones de iste populo? Non
sape vos que io io ha le poter de
consignar vos al flammas? E ille
les commandava de parlar; ma
illes non respondeva nil.
Alma 14:20 E adveniva que illes
se retirava, ma illes veniva de
nove le die sequente; e le judice
les colpava de nove supra le
genas. E multe altere se
avicinava e tamben les colpava
dicente: vos altiara ancora pro
judicar iste populo e pro
condemnar nostre lege? Si vos ha
un assi grande poter, alora perque
vos non vos libera?

in prision.
Alma 14:23 E adveniva, post que
Alma e Amulek habeva assi
suffrite per multe jornos (e
esseva le decimo-secunde jorno,
del decime mense, del decime
anno del regno del judices sur
populo de Nephi), que le judice
supreme del pais de Ammonihah,
e multos de lor maestros e
advocatos, entrava in prision ubi
Alma e Amulek esseva ligate con
cordas.

Alma 14:24 E le judice supreme
esseva ante illes e les colpava de
nove, e diceva: Si vos ha le poter
de Deo, alora libera vos de iste
ligamines, e nos credera que le
Senior destruera iste populo
Alma 14:21 E illes diceva multe secundo vostre parolas.
cosas simile, strideva le dentes e
illes sputava supra Alma e Alma 14:25 E adveniva que tote
Amulek dum illes les diceva: que illes les colpava, e illes diceva le
aspecto habera nos, quando nos mesme parolas, si, usque al
essera damnate?
ultime; e quando le ultime
habeva parlate, le poter de Deo
Alma 14:22 E multe cosas simile, descendeva supra Alma e
si, omne sorta de simile cosas Amulek, e illes se altiava in pede.
illes diceva a Alma e Amulek; e
assi illes se burlava de Alma e Alma 14:26 e Alma critava,
Amulek per multe jornos. E illes dicente: Per quanto tempore
les privava tamben de nutrimento suffrera
nos
iste
grande
e de aqua pro facer les suffrer afflictiones, oh Senior? Oh
fame e sete; e illes les retirava Senior, da nos le fortia, secundo
tamben lor habitos lassante les nostre fide que es in Christo, pro
nude; e Alma e Amulek esseva liberar nos. E illes rumpeva le
ligate con forte cordas e claudite cordas que les ligava; e quando le
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populo
videva
isto,
illes
comenciava a fugir, perque le
timor del destruction habeva
descendite supra illes.
Alma 14:27 E adveniva que lor
timor esseva tan grande que illes
cadeva a terra, e illes non poteva
arrivar al porta externe del
prision; e le terra tremeva forte,
le muros del prision se rumpeva
in duo e illos cadeva a terra; e le
judice supreme, le advocatos, le
sacerdotes e le maestros que
habeva colpate Alma e Amulek
moriva tote sub le detritos.
Alma 14:28 E Alma e Amulek
sortiva del prision, e illes non
esseva ferite; perque le Senior les
habeva date poter, secundo lor
fide que esseva in Christo. E illes
sortiva subito del prision; e illes
esseva liberate del ligamines; e le
prision habeva cadite a terra e
omne anima inter su muros, salvo
Alma e Amulek, habeva essite
occidite; e illes entrava subito in
citate.
Alma 14:29 ora habente le
populo audite un grande rumor,
illes accurreva in multitude pro
cognoscer le causa; e quando
illes videva Alma e Amulek
sortir foras del prision, e que le
muros del prision habeva cadite a
terra, illes esseva colpate de
grande pavor e illes fugiva del

presentia de Alma e de Amulek
como un capra fugi con su parves
ante duo leones; e assi illes
fugiva del presentia de Alma e de
Amulek.
Alma Capitulo 15
Alma e Amulek vade a Sidom e
illes institue un ecclesia - Alma
sana Zeezrom, qui se uni al
ecclesia - multos es baptisate e le
ecclesia prospera - Alma e
Amulek vade a Zarahemla. Circa
81 a.C.
Alma 15:1 E adveniva que a
Alma
e
Amulek
esseva
commandate de sortir del citate; e
illes assi faceva, e illes vadeva al
pais de Sidom; e ibi illes trovava
tote le populo que habeva fugite
del pais de Ammonihah o que
habeva essite expellite e lapidate
perque illes habeva credite in le
parolas de Alma.
Alma 15:2 e Alma e Amulek
narrava al populo toto lo que
habeva occurrite a lor uxores e
filios, e anque a illes proprie, e
illes les parlava del poter que les
habeva liberate.
Alma 15:3 E que in ultra
Zeezrom jaceva infirme a Sidom,
con un febre ardente que esseva
causate
per
le
grandes
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tribulationes de su mente a causa
de su perversitate, perque ille
pensava que Alma e Amulek
esseva mortos; e ille pensava que
illes habeva essite occidite a
causa de su iniquitates. E iste
grande peccato e su multe altere
peccatos angustiava su mente
usque a devenir grandemente
affligite, sin haber pausa; ergo
ille suffreva de un febre ardente.
Alma 15:4 ora, quando ille
audiva que Alma e Amulek
esseva in le pais de Sidom, su
corde comenciava a haber
corage; e ille les mandava
immediatemente un message,
desiderante vider les.
Alma 15:5 E adveniva que illes
vadeva
immediatemente,
obediente al message que ille les
habeva mandate; e illes entrava
in casa de Zeezrom; e illes le
trovava a lecto, malade e ille
esseva assatis abattite con un
febre ardente; e anque su mente
esseva profundemente affligite a
causa de su iniquitates; e quando
ille les videva, ille extendeva su
mano e les supplicava de sanar
le.

Alma 15:7 e ille respondeva
dicente: Si, io crede a tote le
parolas que tu ha inseniate.
Alma 15:8 E Alma diceva: Si tu
crede in le redemption de
Christo, tu pote esser sanate.
Alma 15:9 e ille diceva: Si, io
crede secundo tu parolas.
Alma 15:10 E alora Alma
clamava al Senior, e diceva; Oh
Senior, nostre Deo, ha pietate de
iste homine, e sana le, secundo su
fide in Christo.
Alma 15:11 E quando Alma
habeva dicite iste parolas,
Zeezrom saltava in pede e
comenciava a camminar; e isto
adveniva con grande meravilia de
tote le populo; e assi se
diffundeva le fama in tote le pais
de Sidom.
Alma 15:12 E Alma baptizava
Zeezrom in le Senior; e desde
celle tempore in avante ille
comenciava a predicar al populo.

Alma 15:13 e Alma institueva un
ecclesia in le pais de Sidom, e
ille consacrava sacerdotes e
Alma 15:6 E adveniva que Alma maestros in le pais, pro baptisar
le diceva, prendente le per mano: in nomine del Senior quicunque
Crede tu in le poter de Christo desiderava esser baptisate.
pro le salvation?
Alma 15:14 E adveniva que illes
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esseva in multos; perque illes destruction -veniva de tote le region
circumstante a Sidom pro esser Alma 15:18 ora, como io diceva,
baptisate.
habente Alma vidite tote iste
cosas, ille prendeva dunque
Alma 15:15 Ma quanto al populo Amulek e le portava al pais de
que viveva in le pais de Zarahemla e Alma le conduceva
Ammonihah, illo restava un a su casa, e le consolava in su
populo de corde dur e de collo tribulationes e le fortificava in le
rigide: e illes non se repentiva de Senior.
lor peccatos, e illes attribueva al
diabolo le poter de Alma e de Alma 15:19 E assi finiva le
Amulek; perque illes esseva del decime anno del regno del
confession de Nehor e illes non judices sur populo de Nephi.
credeva in le penitentia de lor
peccatos.
Alma Capitulo 16
Alma 15:16 E Amulek habeva
abandonate, per le parola de Deo, Le Lamanitas destrue le populo
tote su auro, su argento e su de Ammonihah - Zoram guida le
cosas preciose, que lassava in le Nephitas al victoria sur le
pais de Ammonihah, habente ille Lamanitas - Alma e Amulek e
essite repellite per illes qui multe altere predica le parola –
habeva essite su amicos e anque illes insenia que, post Su
resurrection, Christo apparera al
per su patre e su parentes;
Nephitas. Circa 81-77 a.C.
Alma 15:17 Ergo, post que Alma
habeva instituite le ecclesia a Alma 16:1 E adveniva, in le
Sidom, vidente ille un grande decimo-prime anno del regno del
cambiamento, si, ille videva que judices sur populo de Nephi, in le
le populo habeva mutate quanto quinte jorno del secunde mense,
al superbia de su corde, illes habente habite un grande pace in
habeva comenciate a humiliar se le pais de Zarahemla, non
ante
Deo e illes habeva habente habite guerras ni
comenciate a reunir se in su contentiones per un certo numero
sanctuarios pro adorar Deo ante de annos, si, usque al quinte
al altar, veliante e orante jorno del secunde mense del
continuemente pro poter esser decimo-prime anno, que on
liberate de Satan, del morte e del audiva un crito de guerra in tote
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le pais.
Alma 16:2 perque le armeas del
Lamanitas habeva entrato, del
deserto, in le confines del pais, si,
intro le citate de Ammonihah, e
illes habeva comenciate a occider
le populo e a destruer le citate.
Alma 16:3 e ora adveniva, ante
que le Nephitas poteva recolliger
un armea sufficiente pro expeller
les foras del pais, que illes
habeva ja destruite le populo del
citate de Ammonihah e anque
alcunos circum le confines de
Noe, e alteres illes habeva portate
captive al deserto.

Alma 16:6 E adveniva que Alma
demandava al Senior concernente
isto. E Alma retornava e les
diceva: le Lamanitas transversara
le fluvio Sidon in le deserto
meridional, lontan, ultra le
confines del pais de Manti. E ibi
vos les incontrara, a oriente del
fluvio Sidon, e ibi le Senior vos
consignara vostre fratres que ha
essite portate captive per le
Lamanitas.

Alma 16:7 E adveniva que
Zoram e su filios transversava le
fluvio Sidon con lor armeas e
illes marchava lontan, ultra le
confines de Manti, in le deserto
Alma 16:4 ora adveniva que le meridional que esseva sur latere
Nephitas desiderava reprender oriental del fluvio Sidon.
illes qui habeva essite portate via
captive al deserto.
Alma 16:8 E illes assaltava ibi le
armeas
Lamanitas,
e
le
Alma 16:5 ergo, ille qui habeva Lamanitas esseva dispersate e
essite nominate commandante expellite in le deserto; e illes
supreme del armeas del Nephitas prendeva lor fratres que habeva
(e su nomine esseva Zoram, e ille essite portate captive per le
habeva duo filios, Lehi e Ahah) - Lamanitas, e ni un sol anima de
ora Zoram e su duo filios, illes qui habeva essite portate
sapente que Alma esseva summe captive se perdeva. E illes
sacerdote del ecclesia, e habente retornava a prender possession de
illes audite que ille habeva le lor terras.
spirito de prophetia, illes vadeva
dunque a ille, desiderante saper Alma 16:9 E assi finiva le
ubi le Senior voleva que illes decimo-prime anno del judices, e
vadeva, in le deserto, a recercar le Lamanitas esseva expellite
lor fratres que habeva essite foras del pais e le populo de
portate captive per le Lamanitas. Ammonihah esseva destruite; si,
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omne
anima
vivente
del
Ammonihahitas esseva destruite,
como tamben lor grande citate
que, illes diceva, Deo non poteva
destruer a motivo de su grandor.
Alma 16:10 Ma in un sol die illo
esseva lassate desolate; e le
cadaveres esseva lacerate per le
canes e le bestias selvage del
deserto.
Alma 16:11 Nonobstante, post
multe jornos le corpores del
mortos esseva cumulate supra le
facie del terra, e illos esseva
coperite con un copertura
superficial. E tan grande esseva
lor mal odor, que le populo non
prendeva possession del pais de
Ammonihah per multe annos. E
illo
esseva
appellate
le
Desolation de Nehor, perque illes
qui habeva essite occidite esseva
del confession de Nehor; e lor
terras restava desolate.

templos e sanctuarios, e anque in
lor synagogas que esseva
construite secundo le maniera del
Judeos.
Alma 16:14 E qui voleva ascoltar
lor parolas illes impartiva le
parola de Deo, sin alcun
distinction de persona.
Alma 16:15 E assi Alma e
Amulek e anque multe altere qui
habeva essite seligite pro le
opera, vadeva a predicar le parola
in tote le pais. E le
reinfortiamento del ecclesia
deveniva general in tote le pais,
in tote le regiones circumstante,
inter tote le populo del Nephitas.

Alma 16:16 E non habeva
inequalitates inter illes; le Senior
versava su Spirito supra tote le
facie del pais pro preparar le
mente del filios del homines, o in
altere parolas pro preparar lor
corde a reciper le parola que
Alma 16:12 E le Lamanitas non esserea inseniate inter illes al
veniva plus a facer guerra contra tempore del venita del Senior-le Nephitas usque al decimoquarte anno del regno del judices Alma 16:17 a fin que illes
sur populo de Nephi. E assi per poterea non indurar se contra le
tres annos le populo de Nephi parola, a fin que illes poterea non
habeva pace continua in tote le esser incredule e vader verso le
pais.
destruction; ma a fin que illes
reciperea le parola con gaudio e
Alma 16:13 E Alma e Amulek esserea insertate, como un ramo,
vadeva ubique, a predicar le sur le ver vite, pro poter entrar in
penitentia al populo in lor le reposo del Senior lor Deo.
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Alma 16:18 ora, celle sacerdotes
que vadeva inter le populo
predicava contra omne mendacio
e fraude, invidia e contention,
malicia e ultrage, rapina, furto e
saccheo, homicidio e adulterio e
omne sorta de lasciavitate, e illes
proclamava que tal cosas debeva
cessar -Alma 16:19 e illes exponeva le
cosas que presto advenirea; si,
illes exponeva le venita del Filio
de Deo, su suffrentias e su morte
e anque le resurrection del
mortos.

Alma Capitulo 17
Historia del filios de Mosiah, qui
rinunciava a lor derectos al regno
pro le parola de Deo e illes
vadeva al pais de Nephi a
predicar al Lamanitas; lor
suffrentias e liberation - secundo
le historia de Alma.
Comprende le capitulos 17-27.
Le filios de Mosiah ha le spirito
de prophetia e de revelation –
illes vade separatemente a
proclamar le parola al Lamanitas
- Ammon vade al pais de Ismael
e ille deveni servo del rege
Lamoni - Ammon salva le greges
del rege e occide su inimicos al
Aquas de Sebus. Versettos 1-3,
circa 77 a.C.; versetto 4, circa 9177 a.C.; e versettos 5-39, circa 91
a.C.

Alma 16:20 E multos inter le
populo demandava circa al loco
ubi deberea apparer le Filio de
Deo; e les esseva inseniate que
ille apparerea a illes post su
resurrection; e le populo audiva
isto con grande gaudio e
allegressa.
Alma 17:1 e ora adveniva que
dum Alma viagiava per le pais de
Alma 16:21 e ora, post que le Gedeon verso sud, in direction
ecclesia habeva essite instituite in del pais de Manti, ecce que, con
tote le pais - e habente obtenite le su stupor, ille incontrava le filios
victoria sur diabolo, e essente de Mosiah qui viagiava verso
predicate le parola de Deo in su Zarahemla.
puressa in tote le pais e habente
le
Senior
versate
su Alma 17:2 ora, iste filios de
benedictiones sur populo - assi Mosiah esseva con Alma quando
finiva dunque le decimo-quarte le angelo le appareva per le
anno del regno del judices sur prime vice; ergo Alma provava
populo de Nephi.
un grande gaudio al vider su
fratres; e, lo que plus augmentava
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su gaudio, esseva que illes ancora
esseva su fratres in le Senior; si,
e illes se habeva reinfortiate in le
cognoscimento del veritate,
perque illes esseva homines de
san intendimento e illes habeva
scrutate
diligentemente
le
Scripturas pro poter cognoscer le
parola de Deo.
Alma 17:3 Ma isto non es toto;
illes se habeva dedicate a longe
al oration e al jejun; illes habeva
dunque le spirito de prophetia e
le spirito de revelation, e quando
illes inseniava, illes lo faceva con
le poter e le autoritate de Deo.
Alma 17:4 e illes habeva
inseniate le parola de Deo per le
spatio de dece-quatro annos inter
le Lamanitas, obtenente grande
successo in portar multos al
cognoscimento del veritate; si,
per medio del poter de lor
parolas, multos habeva essite
portate ante le altar de Deo pro
invocar su nomine e confessar lor
peccatos ante ille.

Alma 17:6 ora, iste esseva lor
viages: post haber salutate lor
patre Mosiah, in le prime anno
del judices habente illes refusate
le regno que lor patre les
desiderava conferer, e tal esseva
anque le voluntate del populo;
Alma 17:7 Nonobstante illes
partiva del pais de Zarahemla,
prendente lor spadas, lanceas,
arcos, sagittas e fundas; e illes lo
faceva a fin de poter procurar
nutrimento dum illes se trovava
in le deserto.
Alma 17:8 E assi illes viagiava in
le deserto, con qui illes habeva
seligite, pro vader al pais de
Nephi a predicar le parola de Deo
al Lamanitas.
Alma 17:9 E adveniva que illes
viagiava per multe jornos in le
deserto, e illes jejunava multo e
illes orava multo, a fin que le
Senior les accordava un portion
de su Spirito pro accompaniar les
e pro restar con illes; a fin que
illes poterea esser un instrumento
in le manos de Deo pro portar, si
esseva possibile, lor fratres, le
Lamanitas, al cognoscimento del
veritate, e del bassessa del
traditiones de lor patres, que non
esseva juste.

Alma 17:5 ora, iste es le
circumstantias que les habeva
accompaniate in lor viages,
perque illes habeva suffrite
grande afflictiones; illes habeva
suffrite multo, sia in le corpore
que in le mente, le fame, le sete,
le fatiga e grande tribulationes in
spirito.
Alma 17:10 E adveniva que le
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Senior les visitava con su Spirito, se delectava a occider le
e les diceva: Consola vos. E illes Nephitas, a robar les e a sacchear
recipeva consolation.
les; e lor corde esseva in le
ricchessas, o in altere parolas in
Alma 17:11 E le Senior les le auro, argento e petras preciose;
diceva anque: vade inter le totevia illes cercava de obtener
Lamanitas, vostre fratres, e iste cosas a occider e a sacchear,
stabili vos mi parola; totevia sia pro non deber laborar con lor
patientes
e
supporta
le manos pro obtener los.
afflictiones, pro poter monstrar
les un bon exemplo in me; e io Alma 17:15 assi illes esseva un
facera de vos un instrumento in populo multe indolente; multe de
mi manos pro le salvation de illes adorava idolos, e le
multe animas.
malediction de Deo habeva
cadite supra illes a causa del
Alma 17:12 E adveniva que le traditiones
de lor patres;
cordes del filios de Mosiah, e nonobstante le promissas del
anque del qui esseva con illes, Senior esseva extendite a illes, a
prendeva corage pro vader inter condition que illes se repentiva.
le Lamanitas a proclamar le
parola de Deo.
Alma 17:16 ergo iste esseva le
ration per le qual le filios de
Alma 17:13 E adveniva que Mosiah habeva interprendite iste
quando illes habeva arrivate al opera, pro poter les forsan portar
confines del pais del Lamanitas, al penitentia; pro poter les forsan
illes se separava e illes se portar a cognoscer le plano de
divideva le unes del alteres, redemption.
confidente in le Senior que illes
se haberea incontrate de nove al Alma 17:17 ergo illes se separava
termino del recolta; perque illes le unes del alteres e illes vadeva
comprendeva que grande esseva in medio al Lamanitas, cata un
le opera que illes habeva per su strata, secundo le parola e
interprendite.
le poter de Deo que esseva date a
cata un.
Alma 17:14 E securmente il
esseva grande, perque illes se Alma 17:18 ora Ammon, que
proponeva de predicar le parola esseva le chef inter illes, o plus
de Deo a un populo selvage, tosto ille esseva a lor servicio, se
indurate e feroce; un populo que separava de illes, post haber les
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benedicite secundo lor diverse
situationes, post haber les
impartite le parola de Deo, o in
altere parolas post haber les
assistite ante de partir; e assi illes
initiava cata un su viage in le
pais.
Alma 17:19 E Ammon vadeva al
pais de Ismael, pais que prendeva
le nomine del filios de Ismael,
que habeva anque illes devenite
Lamanitas.
Alma 17:20 E quando Ammon
entrava in le pais de Ismael, le
Lamanitas le prendeva e le
ligava, como esseva lor costume
ligar tote le Nephitas que cadeva
in lor manos e portar les ante le
rege; e il esseva assi lassate al
placer del rege, si occider les o
tener les in sclavitude, o si
clauder les in prision o expeller
les foras del pais, secundo su
voluntate e su placer.

Alma 17:23 E Ammon le diceva:
Si, io desidera habitar qualque
tempore inter isto populo; si, e
forsan usque al jorno de mi
morte.
Alma 17:24 E adveniva que rege
Lamoni restava multo satisfacte
con Ammon, e ille mandava
disnodar su ligamines; e voleva
que Ammon prendeva in uxor un
de su filias.
Alma 17:25 Ma Ammon le
diceva: No, ma io essera tu servo.
Ammon deveniva dunque servo
de rege Lamoni. E adveniva que
ille esseva collocate inter le altere
servos pro custodiar le greges de
Lamoni, secundo le uso del
Lamanitas.

Alma 17:26 E post haber essite
Ammon per tres jornos al
servicio del rege, dum ille
vadeva con le servos Lamanitas e
lor greges al abiberatorio,
Alma 17:21 E assi Ammon appellate Aquas de Sebus, ubi
esseva portate ante le rege que tote le Lamanitas conduceva lor
regnava sur pais de Ismael; e su greges pro abiberar se-nomine esseva Lamoni; que
esseva un descendente de Ismael. Alma 17:27 Dunque, dum
Ammon e le servos del rege
Alma 17:22 E le rege demandava conduceva lor greges a iste
a Ammon si esseva su desiderio abiberatorio, un certo numero de
habitar in le pais inter le Lamanitas que ja habeva
Lamanitas o in altere parolas abiberate lor greges, se altiava e
inter su populo.
dispersava le greges de Ammon e
del servos del rege, e los
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dispersava e los faceva fugir in Alma 17:32 E adveniva que illes
varie directiones.
vadeva a cercar le greges, e illes
sequeva Ammon, e currente con
Alma 17:28 Alora, le servos del grande rapiditate, ille blocava le
rege comenciava a murmurar, greges del rege e los reuniva de
dicente: ora le rege nos occidera, nove al abiberatorio.
como ha facite con nostre fratres
perque
su
greges
esseva Alma 17:33 E celle homines se
dispersate per le perversitate de altiava de nove pro dispersar lor
iste homines. E illes comenciava greges; ma Ammon diceva a su
a plorar fortemente, dicente: fratres: Circumfere le greges a fin
nostre greges se ha dispersate.
que illos non fuge; e io vade a
luctar con iste homines que
Alma 17:29 ora illes plorava per dispersa nostre greges.
timor de esser occidite. E quando
Ammon videva isto, su corde se Alma 17:34 illes faceva dunque
allegrava, perque ille diceva: io como Ammon les habeva
monstrara a iste mi companiones commandate; e Ammon vadeva a
mi poter, o in altere parolas le luctar con les qui esseva apud le
poter que es in me, e io restituera aquas de Sebus; e illes non
iste greges al rege, e assi io esseva pocos in numero.
potera conquirer le corde de iste
mi companiones pro poter les Alma 17:35 ergo illes non timeva
inducer a creder in mi parolas.
Ammon, perque illes pensava
que un de illes poterea occider le
Alma 17:30 e ora, iste esseva le secundo lor placer, perque illes
pensamentos de Ammon, quando non sapeva que le Senior habeva
ille videva le afflictiones del qui promittite a Mosiah que Ille
ille definiva su fratres.
haberea liberate su filios de lor
manos; ni illes sapeva nil circa le
Alma 17:31 E adveniva que ille Senior; ergo illes se delectava in
les consolava con su parolas, destruer lor fratres; e per iste
dicente: Fratres mie, sia de bon motivo illes se habeva altiate pro
animo, vamos a cercar le greges e dispersar le greges del rege.
nos los reunira e los reportara de
nove al abiberatorio; e assi nos Alma 17:36 Ma Ammon
preservara le greges del rege, e avantiava e comenciava a lancear
ille non nos occidera.
petras con su funda contra illes;
si, con grande potentia ille
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lanceava petras in medio a illes e
occideva assi un certe numero, e
illes comenciava a stupefacer se
de su poter; nonobstante illes se
incholerisava per le occision de
lor fratres, e illes esseva decidite
a facer le cader, ergo, vidente que
illes non poteva colpar le con lor
petras, illes avantiava con
bastones pro occider le.
Alma 17:37 Ma a omne homine
que altiava le baston pro colpar
Ammon, ille le taliava le bracio
con su spada; perque Ammon
resisteva a lor colpos, ille
colpava lor bracios con le filo del
spada, e illes se stupefaceva e
comenciava a fugir de Ammon;
si, e illes non esseva pocos in
numero; e Ammon les faceva
fugir con le fortia de su bracio.
Alma 17:38 ora, sex de illes
habeva cadite per medio de su
funda, ma Ammon non habeva
occidite necuno con le spada,
salvo lor chef; e ille habeva
taliate tote le bracios que se
habeva altiate contra ille, e illos
non esseva poc.

de Ammon, al qui habeva cercate
de occider les; e illos esseva
portate al rege como testimonio
del cosas que illes habeva facite.
Alma Capitulo 18
Rege Lamoni suppone que
Ammon es le Grande Spirito Ammon instrue le rege re le
creation, re le relationes de Deo
con le homines e re le
redemption que venira per medio
de Christo - Lamoni crede e cade
a terra como morto. Circa 90 a.C.
Alma 18:1 E adveniva que rege
Lamoni ordinava a su servitores
de presentar se e attestar tote le
cosas que illes habeva vidite
concernente al facto.
Alma 18:2 E quando illes habeva
tote attestate le cosas que illes
habeva vidite e le rege habeva
sapite del fidelitate de Ammon in
proteger su greges, e anque de su
grande poter in le lucta contra les
qui cercava de occider le, esseva
grandemente stupite e diceva:
securmente iste es plus que un
homine. Non essera forsan le
Grande Spirito que manda tal
grande punitiones supra iste
populo a causa de su homicidios?

Alma 17:39 E post haber les
expellite lontan, ille retornava, e
abiberava le greges e los
reconduceva al pastura del rege;
e illes entrava al presentia del
rege, portante le bracios que Alma 18:3 e illes respondeva al
habeva essite taliate con le spada rege e diceva: Si ille es le Grande
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Spirito o un homine, nos non lo
sape; ma nos sape solmente isto:
que ille non pote esser occidite
per le inimicos del rege, ni illes
pote dispersar le greges del rege
quando ille es con nos, a motivo
de su habilitate e grande fortia;
nos sape dunque que ille es
amico del rege. E ora, oh rege,
nos non crede que un homine ha
un assi grande poter, perque nos
sape que ille non pote esser
occidite.

habeva dispersate le greges in le
abiberatorio; e perque le greges
habeva essite dispersate, illes
esseva occidite.

Alma 18:4 Alora, quando le rege
habeva audite iste parolas, ille
diceva: ora io sape que ille es le
Grande Spirito; e ille ha
descendite in iste occasion pro
preservar vostre vita, a fin que io
non vos occideva como io faceva
con vostre fratres. Ora, iste es le
Grande Spirito del qual ha parlate
nostre patres.

Alma 18:8 E adveniva que rege
Lamoni
demandava
a
su
servitores: Ubi es iste homine
que ha un assi grande poter?

Alma 18:5 ora, iste esseva le
tradition de Lamoni, que ille
habeva recipite de su patre: que
existeva un Grande Spirito.
Nonobstante illes credeva in un
Grande Spirito, illes supponeva
que qualcunque cosa illes faceva
esseva juste; nonobstante Lamoni
comenciava a timer grandemente,
per timor de haber facite mal a
occider su servos;

Alma
18:7
ora,
esseva
consuetude de iste Lamanitas
esser apud le Aquas de Sebus pro
dispersar le greges del populo,
pro poter in tal modo portar verso
lor terras multe de illos que se
dispersava, essente iste un
practica de saccheo inter illes.

Alma 18:9 e illes diceva al rege:
ille sta a nutrir tu cavallos. Ora,
le rege habeva commandate a su
servitores, ante que illes vadeva a
abiberar le greges, de preparar le
cavallos e le carros e de conducer
le al pais de Nephi; perque un
grande festa habeva essite
preparate in le pais de Nephi per
le patre de Lamoni, que esseva
rege sur tote le pais.

Alma 18:10 ora, quando rege
Lamoni audiva que Ammon
stava a preparar le cavallos e le
carros, ille esseva ancora plus
stupite a motivo del fidelitate de
Ammon,
e
ille
diceva:
Alma 18:6 perque le rege habeva securmente non ha existite
occidite multos perque lor fratres necuno servo inter tote mi servos
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tan fidel quanto iste homine; Alma 18:16 E adveniva que
perque ille recorda tote mi Ammon, essente plen del Spirito
ordines pro exequer los.
de Deo, percipeva dunque le
pensamentos del rege. E le
Alma 18:11 ora io sape con diceva: forsan tu ha audite que io
certitude que iste es le Grande defendeva tu servos e tu greges, e
Spirito, e io volerea vider le, ma occideva con le funda e con le
io non osa facer lo.
spada septe de lor fratres, e
taliava le bracios de altere, pro
Alma 18:12 E adveniva que defender tu greges e tu servos; es
quando Ammon habeva preparate dunque isto que causa tu
le cavallos e le carros pro le rege meravilia?
e su servos, ille entrava al
presentia del rege e videva que le Alma 18:17 Perque te meravilia
rege habeva cambiate expression; tanto? io es un homine, e io es tu
ille stava dunque pro retirar se de servo; ergo qualcunque cosa tu
su presentia.
desidera, essente juste, io lo
facera pro te.
Alma 18:13 E un del servos del
rege le diceva: Rabbanah, que Alma 18:18 ora, quando le rege
interpretate significa potente o habeva audite iste parolas, ille se
grande rege; perque illes meraviliava de nove, perque ille
considerava le rege potente; e videva que Ammon poteva
assi ille le diceva: Rabbanah, le discerner su pensamentos; ma
rege desidera que tu remane.
nonobstante le rege Lamoni
aperiva le bucca e le diceva: qui
Alma 18:14 ergo Ammon se es tu? es tu celle Grande Spirito
gyrava verso le rege e le diceva: que cognosce omne cosa?
Que vole que io face pro te, oh
rege? E le rege non le respondeva Alma 18:19 Ammon respondeva
per le spatio de un hora secundo e le diceva: No.
lor tempore, perque ille non
sapeva que dicer.
Alma 18:20 E le rege diceva:
como
cognosce
tu
le
Alma 18:15 E adveniva que pensamentos de mi corde? Tu
Ammon le diceva de nove: Que pote parlar liberemente e dicer
desidera tu de me? Ma le rege me iste cosas; e dicer me tamben
non le respondeva.
per medio de qual poter ha tu
occidite e taliate le bracios de mi
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fratres que dispersava mi greges - Alma 18:27 e ille diceva: Si.
Alma 18:28 E Ammon diceva:
Alma 18:21 e ora, si tu mi parlara iste Grande Spirito es Deo. E
de iste cosas, io te dara Ammon le diceva de nove: Crede
qualcunque cosa tu desidera; e si tu que iste Grande Spirito, que es
esseva necessari, io te protegerea Deo, ha create tote le cosas que
con mi armeas; ma io sape que tu es in celo e in terra?
es plus potente de tote illes;
nonobstante io te accordara Alma 18:29 e ille diceva: Si, io
qualcunque cosa tu desidera de crede que ille ha create tote le
me.
cosas que es in terra; ma io non
cognosce le celo.
Alma 18:22 ora Ammon, con
astutia, ma innocentemente, Alma 18:30 E Ammon le diceva:
diceva a Lamoni: Ascoltara tu mi le celo es le loco ubi habita Deo e
parolas, si io te dice per medio de tote su sancte angelos.
qual poter io faceva iste cosas?
Isto es lo que io desidera de te.
Alma 18:31 E rege Lamoni
diceva: Es le celo supra le terra?
Alma 18:23 E le rege le
respondeva, e diceva: Si, io Alma 18:32 E Ammon diceva:
credera a tote tu parolas. E assi le Si, e Deo reguarda desde le alte
rege esseva prendite con le tote le filios del homines; e Ille
astutia.
cognosce tote le pensamentos e le
intentiones del corde; perque tote
Alma
18:24
E
Ammon illes esseva create per su mano
comenciava
a parlar con desde le principio.
hardimento, dicente: Crede tu
que existe un Deo?
Alma 18:33 E rege Lamoni
diceva: Io crede a tote iste cosas
Alma 18:25 e le rege respondeva: que tu ha dicite. Es tu mandate
Io non comprende que significa per Deo?
isto.
Alma 18:34 Ammon le diceva: Io
Alma 18:26 E alora Ammon es un homine, e le homine in le
diceva: Crede tu que existe un principio esseva create a imagine
Grande Spirito?
de Deo; e io esseva appellate per
su Sancte Spirito a inseniar iste
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cosas a isto populo, a fin que ille
pote cognoscer lo que es juste e Alma 18:39 Ma isto non es toto;
ver.
perque ille les exponeva le plano
de redemption, que esseva
Alma 18:35 E un portion de isto preparate desde le fundation del
Spirito habita in me, e me da mundo; e ille les faceva
cognoscimento e anque poter, cognoscer anque le venita de
secundo mi fide e mi desiderios Christo, e ille les faceva
que es in Deo.
cognoscer tote le operas del
Senior.
Alma 18:36 ora, post haber
Ammon declarate iste parolas, Alma 18:40 E adveniva, post
ille comenciava le narration del haber Ammon declarate e
creation del mundo e anque del exponite tote iste cosas al rege,
creation de Adam, e le diceva que le rege credeva a tote su
omne cosa circa le cadita del parolas.
homine, e ille illustrava e
exponeva ante
al rege le Alma 18:41 E le rege
registros e le Sacre Scripturas del comenciava a clamar al Senior,
populo, que habeva essite dicente:
O
Senior,
ha
declarate per le prophetas usque misericordia; secundo tu grande
al tempore quando lor patre, Lehi misericordia que tu habeva per le
lassava Jerusalem.
populo de Nephi. Ha tu
misericordia anque pro me e pro
Alma 18:37 E Ammon les mi populo!
narrava tamben (perque Ammon
parlava al rege e a su servos) tote Alma 18:42 e ora, post haber le
le viages de lor patres in le rege dicite isto, ille cadeva a terra
deserto, tote lor suffrentias per como morto.
fame e sete, lor tribulationes, etc.
Alma 18:43 E adveniva que su
Alma 18:38 E ille les narrava servos le prendeva e le portava a
tamben le rebelliones de Laman e su uxor, e illes le cubava supra
Lemuel e del filios de Ismael, si, un lecto; e ille jaceva como
Ammon les parlava de tote lor morto per le spatio de duo jornos
rebelliones; e ille exponeva tote e duo noctes; e su uxor, su filios
le registros e le Scripturas, desde e su filias le lugeva secundo le
quando Lehi lassava Jerusalem uso del Lamanitas, e illes
usque alora.
lamentava
grandemente
su
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perdita.

marito, perque ille ha essite in su
lecto per le spatio de duo jornos e
Alma Capitulo 19
duo noctes; e alcunos dice que
ille non es morto dum altere dice
Lamoni recipe le luce del vita que lo es e que ha un mal odor, e
eternal e ille vide le redemptor - que deberea esser sepelite;
su familiares perde le sensos e secundo me ille non ha mal odor.
alcunos vide angelos - Ammon es
salvate miraculosemente - ille Alma 19:6 ora, isto esseva
baptisa multos e institue inter quanto Ammon desiderava,
illes un ecclesia. Circa 90 a.C.
perque ille sapeva que rege
Lamoni esseva sub le poter de
Alma 19:1 E adveniva que, post Deo; ille sapeva que le obscur
duo jornos e duo noctes, illes velo del incredulitate habeva
stava pro prender su corpore e essite removite de su mente e le
deponer lo in un sepultura que luce que habeva illuminate su
illes habeva facite al scopo de mente, que esseva le luce del
sepelir lor mortos.
gloria de Deo, que esseva le
meraviliose luce de su bonitate Alma 19:2 ora le regina, habente si, iste luce habeva infundite un
cognoscite le fama de Ammon, le tal gaudio in su anima, perque le
mandava dunque a clamar pro nube de tenebras habeva essite
venir a su presentia.
dissipate e que le luce del vita
eternal habeva essite accendite in
Alma 19:3 E adveniva que su anima, si, ille sapeva que isto
Ammon faceva como le esseva habeva dominate le corpore
commandate e ille vadeva al natural del rege e que ille habeva
presentia del regina desiderante essite rapite in Deo -saper lo que illa voleva.
Alma 19:7 Ergo lo que le regina
Alma 19:4 e illa le diceva: le le demandava esseva le unic
servitores de mi marito me ha desiderio de Ammon. Ergo ille
decite que tu es un propheta de entrava a vider le rege, secundo
un sancte Deo, e que tu ha le quanto le regina le habeva
poter de complir multe operas demandate; e al vider le rege,
potente in su nomine;
Ammon sapeva que ille non
esseva morto.
Alma 19:5 ergo, si es assi, io
volerea que tu vade a vider mi Alma 19:8 E Ammon diceva al
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regina: ille non es morto, ma ille nomine. Ora, quando le rege
dormi in Deo; e deman ille se habeva declarate iste parolas, su
altiara de nove; dunque non le corde se inflava plen de gaudio e
sepeli.
ille cadeva de nove; e anque le
regina cadeva, dominate per le
Alma 19:9 E Ammon le diceva: Spirito.
Crede tu a isto? e illa le diceva:
Io non ha altere teste, salvo tu Alma 19:14 ora Ammon, vidente
parola e le parola de nostre que le Spirito del Senior se
servos; nonobstante io crede que versava secundo su orationes
advenira secundo tu parolas.
supra le Lamanitas su fratres, que
habeva essite causa de tanto lucto
Alma 19:10 E Ammon le diceva: inter le Nephitas, o in altere
Tu es benedicite a motivo de tu parolas inter tote le populo de
grandissime fide; io te dice oh Deo, a causa de lor iniquitates e
domina, que non ha habite un de lor traditiones, ille cadeva in
assi grande fide inter tote le geniculos e comenciava a versar
populos del Nephitas.
su anima in oration e in gratias a
Deo per lo que Ille habeva facite
Alma 19:11 E adveniva que illa per su fratres; e anque ille esseva
veliava al lecto de su marito, dominate per le felicitate; e assi
desde celle momento usque al die tote le tres habeva cadite a terra.
sequente quando Ammon habeva
indicate que ille se haberea Alma 19:15 ora, quando le servos
altiate.
del rege videva que illes habeva
cadite, illes comenciava tamben a
Alma 19:12 E adveniva que le clamar a Deo, perque le timor del
rege se altiava, secundo le Senior habeva venite anque supra
parolas de Ammon; e dum ille se illes; perque habeva essite illes
altiava ille extendeva le mano que habeva attestate al rege del
verso su uxor dicente: benedicite grande poter de Ammon.
es le nomine de Deo, e benedicite
es tu.
Alma 19:16 E adveniva que illes
invocava le nomine del Senior
Alma 19:13 perque, securmente con tote lor fortias, e tote cadeva
como tu vive, io videva mi a terra, salvo un del feminas
redemptor; e ille venira e nascera Lamanitas, cuje nomine esseva
de un femina e ille redimera tote Abish, que se habeva convertite
le humanitate que crede in su al Senior desde multe annos in
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consequentia de un extraordinari Alma 19:20 Ma altere les
vision de su patre -reprochava dicente: le rege ha
clamate iste mal supra su casa
Alma 19:17 assi, habente se illa per haber occidite su servos cuje
convertite al Senior, sin jammais greges habeva essite dispersate al
haber lo revelate, dunque, Aquas de Sebus.
quando illa videva que tote le
servos de Lamoni habeva cadite a Alma 19:21 e istos esseva anque
terra, e anque su patrona, le reprochate per le homines que
regina, le rege e Ammon jaceva habeva essite al Aquas de Sebus
prostrate a terra, illa sapeva que e habeva dispersate le greges que
habeva essite le poter de Deo, e pertineva al rege, perque illes
illa colligeva iste occasion pro esseva
incholerisate
contra
facer cognoscer al populo quanto Ammon a causa del numero de
habeva evenite inter illes, assi lor fratres que ille habeva
que al vider le scena le populo occidite al Aquas de Sebus, dum
poterea esser inducite a creder in ille defendeva le greges del rege.
le poter de Deo, dunque illa
curreva de casa in casa a clamar Alma 19:22 ora, un de illes, cuje
le populo.
fratre habeva essite occidite per
le spada de Ammon, essente
Alma 19:18 e illes comenciava a multo
incholerisate
contra
reunir se in le casa del rege. E Ammon, se approximava e
arrivava un multitude, e con lor extraheva su spada pro facer lo
stupor illes videva le rege, le cader supra Ammon, pro occider
regina e lor servos, cubate a terra; le; e como altiava le spada per
e illes jaceva tote como mortos. colpar le, ille cadeva morto.
E illes videva anque Ammon,
que esseva un Nephita.
Alma 19:23 ora nos vide que
Ammon non poteva esser
Alma
19:19
Alora,
illes occidite, perque le Senior habeva
comenciava a murmurar inter declarate a Mosiah, su patre: Io
illes; alcunos diceva que esseva sparniara su vita, e le essera
un grande mal que habeva facite secundo tu fide - dunque
descendite supra illes, o in altere Mosiah le habeva confidite al
parolas sur rege e su casa, perque Senior.
illes habeva permittite al Nephita
de permaner in le pais.
Alma 19:24 E adveniva que
quando le multitude videva que
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le homine que habeva altiate le
spada pro occider Ammon
habeva cadite morto, le timor
descendeva supra tote illes, e
illes non osava extender le mano
pro toccar Ammon o alcuno del
qui jaceva a terra; e illes
comenciava de nove a demandar
inter se qual poterea esser le
causa de iste grande poter, o in
altere parolas que poteva
significar tote iste cosas.
Alma 19:25 E adveniva que
habeva multos de illes que diceva
que Ammon esseva le Grande
Spirito, e altere diceva que ille
habeva essite mandate per le
Grande Spirito
Alma 19:26 Ma altere reprochava
tote illes, dicente que esseva un
monstro, que habeva essite
mandate per le Nephitas pro
tormentar les.

Alma 19:28 E assi le contention
comenciava a esser multo aspera
inter illes. E dum illes assi
discuteva, arrivava le serva que
habeva facite reunir le multitude,
e quando illa videva le contention
que existeva inter le multitude
illa esseva grandemente attristate,
usque a plorar.
Alma 19:29 E adveniva que illa
prendeva le regina per le mano,
pro poter la forsan altiar de terra;
e tosto le toccava le mano illa se
altiava in pede, e illa clamava a
alte voce, dicente: O Jesus
benedicite, que me ha salvate de
un terribile inferno! O Deo
benedicite, ha misericordia de
iste populo!

Alma 19:30 E quando illa habeva
dicite isto illa batteva le manos,
essente plen de gaudio, e illa
pronunciava multe parolas que
non esseva comprendite; e post
Alma 19:27 E habeva alcunos haber facite isto illa prendeva le
que diceva que Ammon habeva rege Lamoni per mano; e ille se
essite mandate per le Grande altiava in pede.
Spirito pro affliger les a causa de
lor iniquitates; e que esseva le Alma
19:31
e
ille
Grande Spirito que habeva immediatemente, al vider le
sempre assistite le Nephitas, que contention inter su populo,
les habeva sempre liberate de lor avantiava e comenciava a
manos; e illes diceva que esseva reprochar les e a inseniar les le
iste Grande Spirito que habeva parolas que ille habeva audito del
destruite tante de lor fratres, le bucca de Ammon; e tote illes qui
Lamanitas.
audiva su parolas credeva e se
converteva al Senior.
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Alma 19:32 Ma habeva multos Le Senior manda Ammon a
inter illes que non voleva ascoltar Midoni a liberar su fratres
su parolas; ergo illes se retirava. imprisionate, - Ammon e Lamoni
incontra le patre de Lamoni, que
Alma 19:33 E adveniva que es rege de tote le pais - Ammon
quando Ammon se altiava, ille obliga le vetere rege a consentir
tamben inseniava al populo, e lo al liberation de su fratres. Circa
faceva anque tote le servos de 90 a.C.
Lamoni; e tote illes proclamava
al populo le mesme cosa: que lor Alma 20:1 E adveniva, post
corde habeva essite mutate; que haber illes stabilite un ecclesia in
illes non habeva plus alcun celle pais, que le rege Lamoni
desiderio de facer le mal.
voleva
que
Ammon
le
accompaniava al pais de Nephi,
Alma 19:34 e multos proclamava pro poter le presentar a su patre.
al populo de haber vidite angelos
e de haber conversate con illes; e Alma 20:2 E le voce del Senior
que illes les habeva declarate le veniva a Ammon, dicente: Tu
cosas de Deo e de su justicia.
vadera al pais de Nephi, perque,
le rege cercara de occider te; ma
Alma 19:35 E adveniva que tu vadera in vice al pais de
habeva multos que credeva a lor Midoni; perque tu fratre Aaron, e
parolas; e tote illes qui credeva anque Muloki e Ama, es in
esseva baptisate; e illes deveniva prision.
un populo juste e illes stabiliva
un ecclesia inter illes.
Alma 20:3 ora, adveniva que
quando Ammon habeva audite
Alma 19:36 E assi comenciava le isto, ille diceva a Lamoni: mi
opera del Senior inter le fratre e mi companiones es in
Lamanitas; assi le Senior initiava prision a Midoni, e io debe vader
a versar su Spirito supra illes; e pro poter les liberar.
nos vide que Su bracio es
extendite a tote le personas que Alma 20:4 Alora Lamoni diceva
vole repentir se e creder in su a Ammon: Io sape que con le
nomine.
fortia del Senior tu pote facer
omne cosa. Ma io vadera con te
al pais de Midoni; perque le rege
Alma Capitulo 20
del pais de Midoni cuje nomine
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es Antiomno, es mi amico; io
vadera dunque al pais de Midoni
pro blandir le rege del pais, e ille
liberara tu fratres del prision.
Ora, Lamoni le demandava: qui
te ha declarate que tu fratres es in
prision?
Alma 20:5 E Ammon le diceva:
nemo me lo ha dicite, salvo Deo;
ille me diceva: Vade a liberar tu
fratres, perque illes es in prision
in le pais de Midoni.
Alma 20:6 ora quando Lamoni
audiva isto, ille commandava a
su servos de preparar le cavallos
e le carros.
Alma 20:7 E ille diceva
Ammon: Veni, io vadera con
in le pais de Midoni e ibi
implorara le rege pro liberar
fratres de prision.

a
te
io
tu

Alma 20:8 E adveniva que dum
Ammon e Lamoni esseva in
viage verso Midoni, illes
incontrava le patre de Lamoni,
que esseva rege de tote le pais.

es un del filios de un mentitor?
Alma 20:11 E adveniva que
Lamoni le diceva ubi illes
vadeva, perque ille timeva de
offender le.
Alma 20:12 E Lamoni le diceva
anque tote le motivos que le
habeva detenite in su regno, pro
impedir le de vader al festa que
ille habeva preparate.
Alma 20:13 e ora, quando
Lamoni le habeva narrate tote
iste cosas, con su stupor, su patre
se incholerisava contra ille, e
diceva; Lamoni, tu vade a liberar
iste Nephitas, que es filios de un
mentitor. Ille robava nostre
patres; e ora anque su filios habe
venite inter nos pro fraudar nos
con lor astutia e lor mendacios,
pro robar nos de nove de nostre
proprietates.

Alma 20:14 ora, le patre de
Lamoni le commandava de
occider Ammon con le spada. E
le commandava anque de non
vader al pais de Midoni, ma de
Alma 20:9 e le patre de Lamoni retornar con ille al pais de
diceva a su filio: perque non ha Ismael.
tu venite al festa in celle grande
jorno quando io faceva un festa Alma 20:15 Ma Lamoni le
pro mi filios e pro mi populo?
diceva: Io non occidera Ammon,
e io non retornara al pais de
Alma 20:10 E ille diceva anque: Ismael; ma io vade al pais de
ubi vade tu con iste Nephita, que Midoni pro facer liberar le fratres
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de Ammon, perque io sape que colpava tamben al bracio pro non
illes es homines juste e sancte poter lo plus usar.
prophetas del ver Deo.
Alma 20:21 ora, quando le rege
Alma 20:16 ora, quando su patre videva que Ammon poteva
audiva iste parolas, ille se occider le, ille comenciava a
incholerisava contra de Lamoni e implorar Ammon de sparniar le
ille extraheva le spada pro abatter le vita.
le.
Alma 20:22 Ma Ammon altiava
Alma 20:17 Ma Ammon le spada e le diceva: io te colpara
avantiava e le diceva: tu non a minus que tu me accorda le
occidera tu filio; nonobstante liberation de mi fratres.
esserea melio cader ille, plus
tosto que tu, perque ille se ha Alma 20:23 ora le rege, timente
repentite de su peccatos; ma si tu de perder le vita, diceva: Si tu me
caderea in isto momento, in tua sparniara io te accordara
cholera, tu anima non se poterea qualcunque cosa tu petera, anque
salvar.
le medietate de mi regno.
Alma 20:18 E de nove, es
opportun que tu te retene; perque
si tu occiderea tu filio, que es
innocente, su sanguine critarea
vengiantia desde le terra al
Senior su Deo; e tu forsan
perderea tu anima.

Alma 20:24 ora, quando Ammon
videva que ille habeva inducite le
vetere rege a facer secundo su
desiderios, ille diceva: Si tu me
accordara que mi fratres pote
sortir de prision, e anque que
Lamoni pote conservar su regno
e que tu non essera incholerisate
con ille, ma le concedera de ager
secundo su desiderios in
qualcunque cosa, alora io te
sparniara; alteremente io te
abattera.

Alma 20:19 ora, quando Ammon
le habeva dicite iste parolas, ille
le respondeva dicente: Io sape
que si io occiderea mi filio io
versarea sanguine innocente,
perque es tu que ha cercate de
destruer le.
Alma 20:25 ora, post haber
Ammon dicite iste parolas, le
Alma 20:20 E ille altiava su rege comenciava a gauder per su
mano pro occider Ammon. Ma vita.
Ammon resisteva a su colpos e le
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Alma 20:26 E quando videva que
Ammon non habeva alcun
desiderio de destruer le, e ille
quando videva tamben le grande
amor que ille habeva per su filio
Lamoni, ille esseva grandemente
meraviliate, e diceva: perque isto
es toto lo que tu ha desiderate, o
in altere parolas, de permitter de
liberar tu fratres e permitter a mi
filio Lamoni de conservar su
regno, io te accordara que mi
filio pote conservar su regno,
desde ora e pro sempre; e io non
governara plus supra ille.

illes esseva nude e lor pelle
esseva excoriate profundemente
perque illes habeva essite ligate
con forte cordas. E illes habeva
anque suffrite le fame, le sete e
omne specie de afflictiones;
nonobstante isto illes habeva
essite patientes in tote lor
suffrentias.
Alma 20:30 E illes habeva cadite
in manos de un populo plus
indurate e de collo plus rigide;
que non habeva volite ascoltar lor
parolas e les habeva expellite,
colpate e refusate de casa in casa,
de loco in loco, usque illes
arrivava in le pais de Midoni; e
ibi illes habeva essite incarcerate,
e ligate con forte cordas e post
haber essite in prision per multe
jornos illes habeva essite liberate
per Lamoni e Ammon.

Alma 20:27 E io te accordera
tamben que tu fratres pote sortir
de prision, e tu e tu fratres potera
venir a me, in mi regno, perque
io desidera grandemente revider
te. Perque le rege esseva multo
meraviliate del parolas que
Ammon habeva dicite, e anque
del parolas que habeva declarate
su filio Lamoni, ergo ille esseva Alma Capitulo 21
desiderose de apprender los.
Narration del predication de
Alma 20:28 E adveniva que Aaron, de Muloki e de lor fratres
Ammon e Lamoni continuava lor al Lamanitas.
viage verso Midoni. E Lamoni Comprende le capitulos 21-26.
trovava favor al oculos del rege
del pais; ergo le fratres de Aaron instrue le Amalekitas in
Ammon esseva liberate de merito a Christo e su expiation Aaron e su fratres es imprisionate
prision.
a Midoni - Post lor liberation
Alma 20:29 E quando Ammon illes insenia in le synagogas e
les incontrava ille esseva illes face multe convertite grandemente attristate, perque Lamoni accorda le libertate de
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religion al populo del pais de Alma 21:5 Quando dunque
Ismael. Circa 90-77 a.C.
Aaron entrava in un de lor
synagogas pro predicar al populo,
Alma 21:1 ora, quando Ammon e dum illes parlava, se levava un
su fratres se separava al confines Amalekita qui comenciava a
del pais del Lamanitas, Aaron contender con ille, dicente: que
interprendeva su viage verso un es isto que tu ha attestate? ha tu
pais que le Lamanitas appellava vidite un angelo? perque le
Jerusalem, perque illes lo angelos non appare anque a nos?
appellava secundo le pais natal Esque iste populo non es forsan
de lor patres; e illo esseva lontan, juste quanto le tue?
apud le confines de Mormon.
Alma 21:6 tu dice tamben que, a
Alma 21:2 ora, le Lamanitas, le minus que nos nos repenti, nos
Amalekitas e le populo de perira. Como pote tu cognoscer
Amulon habeva construite un le pensamentos e intentiones de
grande
citate,
appellate nostre corde? como sape tu que
Jerusalem.
nos hamos besonio de repentir
nos? como sape tu que nos non es
Alma 21:3 ora, le Lamanitas un populo juste? nos ha
esseva de per se bastante construite sanctuarios, e nos nos
indurate, ma le Amalekitas e le reuni pro adorar Deo. Nos crede
Amulonitas esseva ancora plus que Deo salvara tote le homines.
dur; illes faceva dunque in modo
que le Lamanitas indurava lor Alma 21:7 Alora, Aaron le
corde, reinfortiante se in diceva; Crede tu que le Filio de
perversitate e in abominationes.
Deo venira pro redimer le
humanitate de su peccatos?
Alma 21:4 E adveniva que Aaron
vadeva al citate de Jerusalem e Alma 21:8 E le homine diceva:
comenciava a predicar in un Nos non crede que tu sape un tal
prime momento al Amalekitas. E cosa. Nos non crede a iste folle
ille comenciava a predicar in lor traditiones. Nos non crede que tu
synagogas, perque illes habeva cognosce le cosas futur, ni crede
construite synagogas secundo le nos que tu patres e ni anque
ordine del Nehor; perque multe nostre patres cognosceva le cosas
del Amalekitas e del Amulonitas que illes diceva concernente lo
esseva del ordine del Nehor.
que debe venir.
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Alma
21:9
ora,
Aaron
comenciava a explicar les le
Scripturas concernente le venita
de Christo, e anque illos que
concerne le resurrection del
mortos. E que non poterea haber
redemption pro le humanitate, si
non per medio del morte e le
suffrentias de Christo e le
Expiation de su sanguine.
Alma 21:10 E adveniva que dum
ille comenciava a exponer les iste
cosas, illes se incholerisava
contra ille e illes comenciava a
burlar se de ille; e illes non
voleva ascoltar le parolas que ille
diceva.
Alma 21:11 ergo, quando Aaron
videva que illes non voleva
ascoltar su parolas, ille sortiva de
lor synagoga e ille vadeva a un
burgo appellate Ani-Anti, e ibi
ille
trovava
Muloki
que
predicava le parola, e anque Ama
e su fratres. E illes discuteva con
multos in merito al parola.

esseva inprisionate, e le resto de
illes fugiva del pais de Midoni in
le regiones circumstante.
Alma 21:14 E illes qui habeva
essite imprisionate suffreva
multo, e illes esseva liberate per
mano de Lamoni e de Ammon, e
illes esseva nutrite e revestite.
Alma 21:15 E illes vadeva de
nove a proclamar le parola; e assi
illes esseva liberate per le prime
vice de prision; e assi illes
habeva suffrite.
Alma 21:16 E illes vadeva
ubique illes esseva conducite per
le Spirito del Senior, a predicar le
parola de Deo in omne synagoga
del Amalekitas, o in omne
assemblea del Lamanitas ubi illes
poteva esser admittite.

Alma 21:17 E adveniva que le
Senior comenciava a benedir les,
tanto que illes conduceva multos
al cognoscimento del veritate; si,
illes convinceva multos de lor
Alma 21:12 E adveniva que ille peccatos e del traditiones de lor
videva que le populo indurava le patres, que non esseva juste.
corde; ergo illes partiva e entrava
in le pais de Midoni. E illes Alma 21:18 E adveniva que
predicava le parola a multos, ma Ammon e Lamoni retornava del
pocos credeva al parolas que illes pais de Midoni al pais de Ismael,
inseniava.
que esseva le terra de lor
hereditate.
Alma 21:13 Nonobstante Aaron e
un certo numero de su fratres Alma 21:19 E rege Lamoni non
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permitteva a Ammon de servir le, attention a su parola e illes
o in altere parolas de esser su esseva zelante in observar le
servo.
commandamentos de Deo.
Alma 21:20 Ma ille mandava
construer synagogas in le pais de
Ismael, e ille faceva in modo que
su populo, o in altere parolas le
populo que esseva sub su regno,
se reuniva.
Alma 21:21 e Lamoni jubilava in
illes, e les inseniava multe cosas.
E les diceva anque que
nonobstante illes esseva un
populo sub su jurisdiction illes
esseva un populo libere, que
esseva libere del oppression del
rege su patre; perque su patre le
habeva accordate de regnar sur
populo que viveva in le pais de
Ismael e in tote le pais
circumstante.

Alma Capitulo 22
Aaron instrue le patre de Lamoni
in merito al creation, al cadita de
Adam e al plano de redemption
per medio de Christo - le rege e
tote su familiares illes se
converte - como le pais esseva
dividite
inter
Nephitas
e
Lamanitas. Circa 90-77 a.C.
Alma 22:1 ora, dum Ammon
continuava a instruer le populo
de Lamoni, nos tornara al
narration de Aaron e de su
fratres; perque, post que ille
lassava le pais de Midoni, ille
esseva conducite per le Spirito al
pais de Nephi, mesme al
habitation del rege que regnava
super tote le pais excepte le pais
de Ismael; e ille esseva le patre
de Lamoni.

Alma 21:22 E ille les proclamava
tamben que illes habeva le
libertate de adorar le Senior lor
Deo secundo lor desiderios
ubique illes se trovava in tote le
regiones que pertineva al regno Alma 22:2 E adveniva que ille
entrava in le palatio del rege, con
de rege Lamoni.
su fratres, e illes se inclinava ante
Alma 21:23 e Ammon predicava le rege dicente: oh rege, nos es le
al populo de rege Lamoni; e fratres de Ammon, qui tu ha
adveniva que Ammon les liberate del prision.
inseniava omne cosa concernente
le rectitude. E ille les exhortava Alma 22:3 e ora, oh rege, si tu
quotidianmente,
in
tote volera sparniar nostre vitas, nos
diligentia; e illes prestava essera tu servos. E le rege les
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diceva: altia vos, perque io vos
accordara le vita, e io non
permittera que vos sia mi servos;
ma io insiste perque vos me
insenia, perque mi mente ha
essite multo turbate a motivo del
generositate e del grandor del
parolas de vostre fratre Ammon;
e io desidera cognoscer per qual
motivo ille non ha venite a
Midoni con vos.
Alma 22:4 E Aaron diceva al
rege: le Spirito del Senior le ha
appellate in altere loco; ille
vadeva al pais de Ismael pro
instruer le populo de Lamoni.

Alma 22:8 Alora, quando Aaron
audiva isto, su corde comenciava
a gauder, e ille diceva:
certemente como tu vive, oh
rege, existe un Deo.
Alma 22:9 E le rege diceva: Deo
es celle Grande Spirito que ha
portate nostre patres foras del
pais de Jerusalem?
Alma 22:10 E Aaron le diceva:
Si, ille es celle Grande Spirito; e
Ille ha create omne cosa, in celo
e in terra. Crede tu in isto?

Alma 22:11 e ille diceva: Si, io
crede que le Grande Spirito ha
Alma 22:5 ora, le rege les diceva: create omne cosa, e io desidera
que es isto que vos ha dicite circa que tu me parla circa tote iste
le Spirito del Senior? iste es le cosas; e io credera a tu parolas.
cosa que mi turba.
Alma 22:12 E adveniva que
Alma 22:6 E ancora, que es lo quando Aaron videva que le rege
que diceva Ammon: Si vos vos haberea credite a su parolas, ille
repentira, vos essera salvate, e si initiava desde le creation de
vos non vos repentira vos essera Adam, e ille legeva al rege le
rejectate al ultime die?
Scripturas: como Deo creava le
homine a sue ipse imagine, e que
Alma 22:7 E Aaron le Deo les dava commandamentos,
respondeva dicente: Crede tu que e que a causa del transgression le
existe un Deo? E le rege diceva: homine habeva cadite.
Io sape que le Amalekitas dice
que existe un Deo, e io les Alma 22:13 E Aaron le exponeva
accordava de edificar sanctuarios le Scripturas desde le creation de
pro poter reunir se e adorar le. E Adam, e les explicava le cadita
si tu ora me dice que existe un del homine, e su stato carnal, e
Deo, io te crede.
anque le plano de redemption que
habeva essite preparate desde le
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fundation del mundo, per medio sperantia que tu desidera.
de Christo, pro tote illes qui
haberea credite in su nomine.
Alma 22:17 E adveniva que
quando Aaron habeva dicite iste
Alma 22:14 E habente le homine parolas, le rege se prostrava ante
cadite, ille non poteva meritar nil le Senior in geniculos; si, ille se
per se mesme; ma le suffrentias e prostrava a terra e ille clamava
le morte de Christo expia per su fortemente, dicente:
peccatos, per medio del fide e del
penitentia, etc.; e ille rumpe le Alma 22:18 Oh Deo, Aaron me
ligamines del morte, a fin que le ha inseniate que existe un Deo; e
tumba non ha le victoria e le si existe un Deo, e si tu es Deo,
aculeo del morte sia inglutite per face me lo saper, e io abandonara
le sperantia de gloria; e Aaron tote mi peccatos pro cognoscer
exponeva tote iste cosas al rege. te, e pro poter esser resuscitate
del mortos e esser salvate al
Alma 22:15 E post que Aaron le ultime die. E ora, quando le rege
habeva exponite tote iste cosas, habeva dicite iste parolas, ille
le rege diceva: que debera io cadeva como morto.
facer pro poter haber iste vita
eternal del qual tu ha parlate? Si, Alma 22:19 E adveniva que su
que debera io facer pro poter servos curreva a dicer al regina
nascer pro Deo, post haber toto lo que habeva occurite al
extirpate iste spirito perverse de rege. E illa arrivava e quando illa
mi pectore, e reciper su Spirito, a videva le rege jacer como morto,
fin de poter esser replenate de e illa videva tamben Aaron e su
gaudio, e pro non esser rejectate fratres in pede como si illes
al ultime die? Io renunciara a toto esseva le causa de su cadita, illa
lo que io possede, si, io se incholerisava contra illes e illa
abandonara mi regno, pro poter commandava a su servos, o in
reciper iste grande jubilo.
altere parolas al servos del rege,
de prender les e de occider les.
Alma 22:16 Ma Aaron le diceva:
Si tu desidera iste cosas, si te Alma 22:20 ora, le servos habeva
prostrara ante Deo, si te repentira vidite le causa del cadita del rege,
de tote tu peccatos e te prostrara ergo illes non osava mitter le
ante Deo e invocara su nomine manos supra Aaron e su fratres; e
con fide, e si tu crede que lo illes implorava le regina, dicente:
recipera, alora tu obtenera le perque nos commanda tu de
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occider iste homines, quando un del regina; e comenciava a haber
sol de illes es plus potente de nos grande murmuration inter illes a
totos? Dunque nos caderea ante causa de Aaron e su fratres.
illes.
Alma 22:25 Ma le rege avantiava
Alma 22:21 ora, quando le regina inter le populo e les parlava. E
videva le timor del servos, illa illes se pacificava con Aaron e
comenciava tamben a timer les qui esseva con ille.
grandemente que qualque mal
cadeva supra illa. E illa Alma 22:26 E adveniva que
commandava a su servos de quando le rege videva que le
vader e appellar le populo pro populo se habeva pacificate, ille
occider Aaron e su fratres.
faceva in modo que Aaron e su
fratres avantiava in medio al
Alma 22:22 ora, quando Aaron multitude pro predicar les le
videva le determination del parola.
regina, e cognoscente anque le
duressa de corde del populo, ille Alma 22:27 E adveniva que le
timeva que se reunirea un grande rege emanava un proclamation in
multitude e que haberea un tote le pais, inter tote le populo
grande contention e disordines que habitava in su dominios e in
inter illes; Aaron dunque tote le regiones circumstante, le
extendeva le mano e altiava le qual confinava con le mar, a
rege de terra, e le diceva: altia te. oriente e a occidente, e illo
E ille se altiava in pede, e ille esseva dividite per le pais de
recuperava su fortias.
Zarahemla per un stricte banda
de deserto que curreva desde le
Alma 22:23 ora, isto esseva mar oriental usque al mar
facite in presentia del regina e de occidental, e circumfereva le
multe del servos. E quando illes costa e le confines del deserto
videva isto, illes se meraviliava que esseva a nord, apud le pais
grandemente e illes comenciava a de Zarahemla, usque al confines
timer. E le rege avantiava e de Manti, apud le fonte del fluvio
comenciava a predicar les: E ille Sidon, que flueva de oriente
predicava in modo que tote su verso occidente. E assi esseva
familia se converteva al Senior.
separate le Lamanitas e le
Nephitas.
Alma 22:24 ora, un multitude se
habeva reunite a causa del ordine Alma 22:28 ora, le parte plus
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indolente del Lamanitas viveva
in le deserto e habitava in tentas;
e illes esseva dispersate in tote le
deserto a occidente, in le pais de
Nephi; si, e anque a occidente del
pais de Zarahemla, in le confines
juxta le costa, e a occidente in le
pais de Nephi, in le loco del
prime hereditate de lor patres; e
assi le confines curreva longe le
costa.
Alma 22:29
habeva tamben
multe Lamanitas a oriente, juxta
le costa, ubi le Nephitas le
habeva expellite. E assi le
Nephitas
esseva
quasi
circumferite per le Lamanitas;
nonobstante le Nephitas se
habeva apropriate de tote le
partes septentrional del pais que
confinava con le deserto, al fonte
del fluvio Sidon, de oriente a
occidente, confinante con le
deserto; a nord, usque ad arrivar
al pais que illes appellava
Abundantia.

Alma 22:31 E de ibi illes
ascendeva usque al deserto
meridional. Assi le pais a nord
esseva appellate Desolation, e le
pais a sud esseva appellate
Abundantia, e illo esseva plen de
omne sorta de animales selvage
de omne specie, un parte del
quales habeva venite del nord in
cerca de nutrimento.
Alma 22:32 e ora, le distantia
inter le mar oriental e le mar
occidental, sur le linea inter
Abundantia e Desolation, esseva
solmente de un jorno e medio de
viage pro un nephita; e assi le
pais de Nephi e le pais de
Zarahemla
esseva
quasi
circumferite per le aqua, e
habeva inter le terra del nord e le
terra del sud un stricte banda de
terra.
Alma 22:33 E adveniva que le
Nephitas se habeva installate in
le pais de Abundantia, desde le
mar oriental usque al mar
occidental, e assi le Nephitas in
lor sagessa, con lor guardas e
armeas, habeva continite le
Lamanitas al sud, a fin que in tal
modo illes non poteva haber plus
possessiones a nord, pro non
invader le pais al nord.

Alma 22:30 E illo confinava con
le pais que on appellava
Desolation, que esseva tan
remote a nord penetrante in le
pais que habeva essite habitate
per un populo e habeva essite
destruite, de cuje ossos nos ha ja
parlate, que esseva discoperite
per le populo de Zarahemla,
essente le loco de lor prime Alma 22:34 ergo le Lamanitas
disbarcamento.
non
poteva
haber
altere
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possessiones salvo in le pais de
Nephi
e
in
le
deserto
circumstante. Ora, isto esseva
prudente de parte del Nephitas:
perque essente le Lamanitas lor
inimicos, illes non voleva
subjacer a lor attaccos de omne
parte, e illes habeva assi un
territorio ubi poter fugir secundo
lor desiderios.

Alma 23:2 Si, ille emanava un
decreto inter illes: que illes non
debeva ligar le o imprisionar le;
ni debeva illes sputar les,
percuter les, o expeller les de lor
synagogas, o flagellar les; o
lapidar les, ma que illes debeva
haber libere accesso a lor casas e
anque a lor templos e a lor
sanctuarios.

Alma 22:35 e ora, post haber io
narrate isto, io retorna de nove al
historia de Ammon e Aaron,
Omner, Himni e de lor fratres.

Alma 23:3 E que illes poterea
assi vader a predicar le parola
secundo lor desiderios, perque le
rege e tote su familiares se
habeva convertite al Senior; ille
mandava dunque su proclamation
a su populo in tote le pais, a fin
que le parola de Deo non trovava
impedimento,
ma
poterea
diffunder se in tote le pais, a fin
que su populo poterea convincer
se circa le perverse traditiones de
lor patres e poterea convincer se
que illes esseva tote fratres e que
illes non debeva occider, ni
sacchear, ni robar, ni committer
adulterio, ni committer alcun
typo de perversitate.

Alma Capitulo 23
Es proclamate le libertate de
religion - le Lamanitas de septe
paises e citates es convertite Illes prende le nomine de AntiNephi-Lehi e illes es liberate del
malediction - le Amalekitas e le
Amulonitas rejecta le veritate.
Circa 90-77 a.C.
Alma 23:1 ora adveniva que le
rege del Lamanitas emanava un
proclamation inter tote su populo,
que necuno debeva toccar in
Ammon, Aaron, Omner, o
Himni, ni alcuno de lor fratres
que haberea vadite a predicar le
parola de Deo, in qualcunque
loco, in qualcunque parte de lor
pais.

Alma 23:4 e ora, post que le rege
habeva
emanate
iste
proclamation, que Aaron e su
fratres vadeva de citate in citate,
e de un casa de culto al altere, a
instituer ecclesias e a consacrar
sacerdotes e maestros inter le
Lamanitas, ubique in le pais, pro
predicar e inseniar inter illes le
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parola de Deo; e assi illes Alma 23:9 le populo del
comenciava a haber grande Lamanitas que habitava in le pais
successo.
de Ismael;
Alma 23:5 E milles de illes
habeva
essite
portate
al
cognoscentia del Senior; si,
milles de illes habeva essite
portate a creder in le traditiones
del Nephitas; e illes esseva
instruite circa le registros e le
prophetias que habeva essite
transmittite usque al tempore
presente.

Alma 23:10 e anque parte del
populo del Lamanitas que
habitava in le pais de Midoni;
Alma 23:11 E anque parte del
populo del Lamanitas que
habitava in le citate de Nephi;

Alma 23:12 E anque parte del
populo del Lamanitas que
habitava in le pais de Shilom, e
Alma 23:6 E como vive le in le pais de Shemlon, e in le
Senior, equalmente tote illes qui citate de Lemuel, e in le citate de
credeva, o in altere parolas qui Shimnilom.
habeva essite portate a cognoscer
le veritate per medio del Alma 23:13 E iste es le nomines
predication de Ammon e de su del citates del Lamanitas que se
fratres, secundo le spirito de converteva al Senior; e istos es
revelation e de prophetia e le illes qui deponeva le armas del
poter de Deo que operava in illes rebellion, si, tote lor armas de
miraculos, si, io vos dice, como guerra; e illes esseva tote
le Senior vive, tote le Lamanitas Lamanitas.
que credeva in lor predication e
se converteva al Senior jammais Alma 23:14 E le Amalekitas non
se dimitteva.
se habeva convertite, excepte un;
ni se habeva convertite alcun del
Alma 23:7 perque illes deveniva Amulonitas; ma illes indurava lor
un populo recte; e illes deponeva corde, e anque le corde del
le armas del rebellion, pro non Lamanitas que demorava in celle
combatter plus contra Deo, ni parte del pais, si, in tote lor
contra alcun de lor fratres.
burgos e in tote lor citates.
Alma 23:8 ora, istos es illes qui Alma 23:15 Nos ha dunque
esseva convertite al Senior:
mentionate tote le citate del
Lamanitas ubi illes se repentiva e
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se converteva e illes arrivava al
cognoscimento del veritate.
Alma 24:1 E adveniva que le
Amalekitas, le Amulonitas e le
Alma 23:16 e ora adveniva que le Lamanitas que esseva in le pais
rege e qui se habeva convertite de Amulon, e in le pais de
desiderava haber un nomine pro Helam, e in le pais de Jerusalem,
poter se distinguer de lor fratres; o in altere parolas in tote le terras
ergo le rege se consultava con circumstante, qui non habeva
Aaron e alcun de su sacerdotes essite convertite e non habeva
circa al nomine que illes debeva adoptate le nomine de Antiseliger pro poter se distinguer de Nephi-Lehi, esseva incitate al ira
lor fratres.
contra lor fratres per le
Amalekitas e per le Amulonitas.
Alma 23:17 E adveniva que illes
seligeva como nomine Anti- Alma 24:2 E lor odio contra illes
Nephi-Lehi; e illes esseva deveniva extrememente violente,
appellate con iste nomine e illes tanto que illes comenciava a
non esseva plus appellate rebellar se contra lor rege, e illes
Lamanitas.
non le voleva como rege; ergo
illes prendeva le armas contra le
Alma 23:18 E illes comenciava a populo de Anti-Nephi-Lehi.
esser
un
populo
multo
industriose; si, e illes esseva Alma 24:3 ora le rege confereva
amicabile con le Nephitas, ergo le regno a su filio, e le dava le
illes stabiliva bon relationes con nomine de Anti-Nephi-Lehi.
illes, e le malediction de Deo non
les sequeva plus.
Alma 24:4 E le rege moreva in le
mesme
anno
quando
le
Lamanitas comenciava a facer
Alma Capitulo 24
preparativos de guerra contra le
populo de Deo.
Le Lamanitas veni contra le
populo de Deo - le populo Anti- Alma 24:5 ora, quando Ammon,
Nephi-Lehi gaude in Christo e es su fratres e tote illes qui habeva
visitate per angelos – Illes selige venite con ille videva le
de subjacer al morte plus tosto preparativos del Lamanitas pro
que defender se - altere destruer lor fratres, illes vadeva
Lamanitas se converte. Circa 90- al pais de Madian, e ibi Ammon
77 a.C.
incontrava tote su fratres; e post
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illes vadeva al pais de Ismael, pro
reunir se in consilio con Lamoni
e anque con su fratre Anti-NephiLehi, concernente lo que illes
deberea facer pro defender se
contra le Lamanitas.

Alma 24:10 E io regratia tamben
mi Deo, si, mi grande Deo, qui
nos ha accordate de poter nos
repentir de iste cosas, e qui nos
ha anque perdonate le multe
peccatos e homicidios que nos ha
Alma 24:6 ora, non existeva un committite, e ha levate le culpa
sol anima inter tote le populo que de nostre corde per medio del
se habeva convertite al Senior meritos de su Filio.
que voleva prender armas contra
su fratres; no, illes non voleva Alma 24:11 e ora fratres mie,
facer alcun preparativo de guerra; toto lo que nos poteva facer
si, e anque lor rege les (perque nos es le plus perdite de
commandava de non lo facer.
tote le humanitate) esseva de
repentir nos de tote nostre
Alma 24:7 ora, iste es le parolas peccatos e del multe homicidios
que le rege diceva al populo circa que nos ha committite a fin que
le question: Io regratia mi Deo, Deo los levava de nostre corde,
mi amate populo, que nostre perque isto esseva toto lo que nos
grande Deo nos ha mandate in su poteva facer pro repentir nos
bonitate iste nostre fratres, le sufficientemente ante Deo, a fin
Nephitas, pro predicar nos e pro que ille nos levava nostre
convincer nos del traditiones de maculas -nostre inique patres.
Alma 24:12 ora, mi amatissime
Alma 24:8 e io regratia mi fratres, ja que Deo nos ha levate
grande Deo de haber nos date un nostre maculas e nostre spadas
portion de su Spirito pro deveniva splendente, alora nos
intenerar
nostre corde, pro non maculara plus nostre spadas
stabilir assi bon relationes con con le sanguine de nostre fratres.
iste fratres Nephitas.
Alma 24:13 io vos dice: No; nos
Alma 24:9 e io regratia tamben retenera nostre spadas, pro non
mi Deo, que, post haber stabilite macular los plus con le sanguine
iste bon relationes, nos nos ha de nostre fratres; perque forsan,
convincite de nostre peccatos e si nos maculara de nove nostre
del multe homicidios que nos ha spadas, nos non potera plus lavar
committite.
los pro restar splendente per
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medio del sanguine del Filio de
nostre grande Deo, que essera
versate pro le Expiation de nostre
peccatos.

si,
nos
los
sepelira
profundemente sub le terra, a fin
que illos se pote mantener
splendente, como testimonio al
ultime die que nos non los ha
Alma 24:14 E le grande Deo jammais usate; e si nostre fratres
habeva misericordia de nos e nos nos destruera, nos vadera a nostre
ha facite cognoscer iste cosas a Deo e nos essera salvate.
fin que nos non peri; si, e nos ha
facite cognoscer iste cosas in Alma 24:17 e ora adveniva que
anticipation perque ille ama quando le rege habeva terminate
nostre animas assi como ille ama de parlar, e tote le populo esseva
nostre filios; dunque, in su reunite, illes prendeva lor spadas
misericordia, ille nos visitava per e tote le armas que illes habeva
medio de su angelos, a fin que le usate pro versar sanguine human
plano de salvation nos poteva e
illes
los
sepeliva
esser notificate assi como al profundemente sub le terra.
generationes futur.
Alma 24:18 E illes faceva isto,
Alma 24:15 Oh, quanto es que esseva a lor oculos un
misericordiose nostre Deo! e ora testimonio a Deo, e anque al
ja que isto esseva toto lo nos homines, que illes non haberea
poteva facer pro haber nostre jammais plus usate le armas pro
maculas levate, e nostre spadas versar sanguine human; e illes
ha devenite splendente, nos los faceva isto como garantia que
occultara pro poter los conservar illes faceva alliantia con Deo que
splendente, como testimonio a plus tosto que versar le sanguine
nostre Deo al ultime die, o in de lor fratres illes haberea date
altere parolas quando nos essera lor proprie vita; e plus tosto que
portate ante ille pro esser levar alco a un fratre, illes le
judicate, perque nos non ha haberea date; e plus tosto que
maculate nostre spadas in le passar lor jornos in indolentia,
sanguine de nostre fratres desde illes haberea laborate durmente
quando ille nos ha impartite su con lor manos.
parola e nos ha purificate.
Alma 24:19 E assi nos vide que
Alma 24:16 e ora, fratres mie, si quando iste Lamanitas esseva
nostre fratres cercara de destruer portate a creder e a cognoscer le
nos, nos occultara nostre spadas, veritate, illes esseva resolute e
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illes haberea suffrite anque le
morte plus tosto que committer
peccato; e assi nos vide que illes
sepeliva le armas de pace, o in
altere parolas illes sepeliva lor
armas de guerra pro le pace.

ma que illes remaneva a terra a
perir, e que illes laudava Deo
dum illes moriva sub le spada -Alma 24:24 ora, quando le
Lamanitas videva isto, illes se
refrenava de occider les; e in
multe Lamanitas se inflava le
corde pro lor fratres que habeva
cadite sub le spada, perque illes
se repentiva del cosas que habeva
facite.

Alma 24:20 E adveniva que lor
fratres, le Lamanitas, faceva
preparativos de guerra, e illes
ascendeva al pais de Nephi al
scopo de destruer le rege e de
poner un altere in su placia, e
anque de exterminar le populo de Alma 24:25 E adveniva que illes
Anti-Nephi-Lehi del pais.
lassava lor armas de guerra e illes
non voleva plus reprender los,
Alma 24:21 ora, quando le perque illes esseva tormentate
populo videva que le Lamanitas per le homicidios que illes
esseva preste a arrivar contra habeva committite; e illes cadeva
illes, illes exiva a incontrar les e a terra mesme como lor fratres,
illes si prosternava a terra ante confidente in le misericordia del
illes, e illes comenciava a invocar qui habeva le bracios altiate pro
le nomine del Senior; e assi illes occider les.
esseva in iste attitude quando le
Lamanitas comenciava a cader Alma 24:26 E adveniva que in
supra illes e a occider lse con le celle jorno se additionava al
spada.
populo de Deo un numero major
del que habeva essite occidite; e
Alma 24:22 E assi, sin incontrar illes qui habeva essite occidite
alcun resistentia, le Lamanitas esseva personas juste; dunque
occideva mille e cinque; e nos nos non ha ration de dubitar que
sape que illes es benedicite, illes es salvate.
perque illes vadeva a habitar con
lor Deo.
Alma 24:27 E non esseva
occidite inter illes un unic
Alma 24:23 ora, quando le perverse; ma esseva plus de mille
Lamanitas videva que lor fratres illes qui habeva essite portate a
non fugiva del spada, ni illes se cognoscer le veritate; assi nos
displaciava a dextre o a sinistre, vide que le Senior opera in multe
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modos pro le salvation de su Christo e respecta le lege de
populo.
Moses. Circa 90-77 a.C.
Alma 24:28 ora, le major parte
del guerreros que habeva occidite
tante de lor fratres esseva
Amalekitas e Amulonitas, le
major parte del quales esseva del
ordine de Nehor.

Alma 25:1 e ora adveniva que
celle Lamanitas esseva ancora
plus incholerisate perque les
habeva occidite lor fratres; ergo
illes jurava vengiantia sur le
Nephitas; e de momento illes non
tentava plus de occider le populo
Alma 24:29 ora, inter illes qui se de Anti-Nephi-Lehi.
univa al populo del Senior non
habeva necun Amalekita o Alma 25:2 Ma illes prendeva lor
Amulonita o del ordine de Nehor, armeas e illes ultrapassava le
ma illes esseva ver descendente confines del pais de Zarahemla, e
de Laman e de Lemuel.
illes cadeva sur populo que
viveva in le pais de Ammonihah
Alma 24:30 E assi nos pote e illes lo destrueva.
clarmente discerner que, post que
un populo esseva un vice Alma 25:3 E, post isto, habeva
illuminate per le Spirito de Deo e multe battalias con le Nephitas,
recipeva un grande cognoscentia in le qual le Lamanitas esseva
del cosas pertinente al rectitude, expellite e occidite.
e post cade in peccato e in
transgression, illo deveni plus Alma 25:4 E inter le Lamanitas
indurate, e assi su stato deveni que esseva occidite habeva quasi
pejor que si non habeva jammais tote le posteritate de Amulon e de
cognoscite iste cosas.
su fratres, que esseva le
sacerdotes de Noe; e illes esseva
occidite per mano del Nephitas.
Alma Capitulo 25
Alma 25:5 E le remanentes,
Le aggressiones del Lamanitas se habente fugite verso le deserto
propaga - Le posteritate del oriental e habente usurpate le
sacerdotes de Noe peri per medio poter e le autoritate supra le
del foco como prophetisava Lamanitas, illes faceva in modo
Abinadi - multe Lamanitas se que multe Lamanitas periva con
converte e se uni al populo de le foco a motivo de lor fide.
Anti-Nephi-Lehi-- Illes crede in
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Alma 25:6 perque multe de illes,
post haber suffrite multe perditas
e
tante
afflictiones,
illes
comenciava a agitar se al
recordar le parolas que Aaron e
su fratres les habeva predicate in
lor pais; illes comenciava dunque
a non creder plus al traditiones de
lor patres e a creder in le Senior,
e que Ille habeva date grande
poter al Nephitas; e assi multe de
illes se converteva in le deserto.
Alma 25:7 E adveniva que celle
chefes que esseva le remanente
del filios de Amulon faceva
occider tote les qui credeva in
iste cosas.
Alma 25:8 ora, iste martyrio
provocava le ira de multe de lor
fratres; e comenciava a haber
contentiones in le deserto; e le
Lamanitas
comenciava
a
persequer le posteritate de
Amulon e de su fratres, e illes
comenciava a occider les; e illes
fugiva verso le deserto oriental.

futur.
Alma 25:11 e ora, Abinadi
esseva le prime a morir per
medio del foco a motivo de su
fide in Deo; ora, lo que ille
intendeva esseva que multos
haberea suffrite le morte per
medio del foco, assi como ille lo
habeva suffrite.
Alma 25:12 e ille diceva al
sacerdotes de Noe que lor
posteritate haberea occidite
multos in maniera similar al sue e
que illes haberea essite dispersate
e occidite, assi como un ove que
non ha pastor es persequite e
occidite per le bestias selvage; e
ora iste parolas esseva complite,
perque
le
Lamanitas
les
expelleva,
persequeva,
e
occideva.
Alma 25:13 E adveniva que le
Lamanitas, quando videva que
illes non poteva dominar le
Nephitas, illes retornava de nove
a lor pais; e multe de illes vadeva
a habitar in le pais de Ismael e in
le pais de Nephi uniente se al
populo de Deo, que esseva le
populo de Anti-Nephi-Lehi.

Alma 25:9 e illes es ancora hodie
persequite per le Lamanitas. Assi
se compliva le parolas que
Abinadi
diceva
circa
le
posteritate del sacerdotes que le
faceva morir per medio del foco. Alma 25:14 E anque illes
sepeliva lor armas de guerra, assi
Alma 25:10 perque ille les como habeva facite lor fratres, e
diceva: isto que vos me face, illes comenciava a esser un
essera un symbolo del cosas populo recte; e illes camminava
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in le vias del Senior, e illes Su parola in omne particular.
prestava
attention
a
su
commandamentos e respectava
Alma Capitulo 26
su statutos.
Alma 25:15 Si, e illes respectava
le lege de Moses; perque esseva
opportun respectar le lege de
Moses ancora, perque il non
esseva ancora tote complite. Ma
nonobstante le lege de Moses,
illes attendeva con anxietate le
venita de Christo, e illes sapeva
que le lege de Moses esseva un
symbolo de su venita, e illes
credeva de deber respectar celle
ritos exterior usque al tempore
quando Ille se haberea revelate a
illes.

Ammon exulta in le Senior - le
fideles es fortificate per le Senior
e les es date cognoscimento Mediante le fide le homines pote
portar milles de animas al
penitentia - Deo ha tote le poter e
comprende tote le cosas. Circa
90-77 a.C.

Alma 26:1 e ora iste es le parolas
de Ammon a su fratres: Fratres
mie e mi confratres, io vos dice,
qual grande motivo ha nos de
gauder; ha forsan nos imaginate,
quando nos partiva del pais de
Alma 25:16 ora, illes non Zarahemla, que Deo nos haberea
credeva que le salvation veniva accordate benedictiones tan
per medio del lege de Moses, ma grandes?
le lege de Moses serviva a
reinfortiar lor fide in Christo; e Alma 26:2 e ora io vos demanda,
assi illes manteneva un sperantia, qual grandes benedictiones ille
per medio del fide, in le salvation ha versate supra nos? lo sape vos
eternal, e illes confideva in le dicer?
spirito de prophetia que parlava
Alma 26:3 io respondera pro vos;
de iste cosas futur.
perque
nostre
fratres,
le
Alma 25:17 e ora Ammon, Lamanitas, esseva in tenebras, si,
Aaron, Omner e Himni e lor in le plus profunde abysmo, ma
fratres gaudeva grandemente del quante de illes habe essite portate
successo que illes habeva habite a contemplar le meraviliose luce
inter le Lamanitas, e illes videva de Deo! E iste es le benediction
que le Senior les habeva que ha essite versate supra nos:
accordate secundo lor orationes e que nos ha essite instrumentos in
Ille les habeva anque confirmate le manos de Deo pro realisar iste
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grande opera.

sortite del pais de Zarahemla, iste
nostre fratres, que nos ha amate
Alma 26:4 milles de illes assi carmente, esserea ancora
gaudeva e ha essite portate al tormentate per le odio contra nos,
grege de Deo.
si, e illes esserea anque extranier
ante Deo.
Alma 26:5 le campo esseva
matur e vos es benedicite, perque Alma 26:10 E adveniva que
vos prendeva le falce e vos ha quando Ammon habeva dicite
recoltate con fortia, si, vos ha iste parolas, su fratre Aaron le
laborate tote le jorno; e vos mira reprochava dicente: Ammon, io
ora, le numero de vostre fasces! time que tu gaudio te porta al
E illos essera reunite in le vanteria.
granarios,
pro
non
esser
dissipate.
Alma 26:11 Ma Ammon le
diceva: Io non me vanta de mi
Alma 26:6 Si, illos non essera fortia, ni de mi ipse sagessa; sed
abattite per le tempesta al ultime mi gaudio es complete, si, mi
die; si, ni essera illos dispersate corde es plen de gaudio, e jubilo
per le turbinas; ma, quando in mi Deo.
venira le tempesta, illos essera
recoltate insimul in lor placia, a Alma 26:12 Si, io sape que io
fin que le tempesta non los pote non es nil; quanto a mi fortia, io
attinger; si, e ni essera illos es debile; dunque io non me
pulsate per fer ventos ubique vole vantara de me mesme, ma io me
le inimico.
vantara de mi Deo, perque con su
fortia io pote facer omne cosa; si,
Alma 26:7 Ma illos es in le nos ha operate in iste pais multe
manos del Senior del recolta, e grande miraculos, per le qual nos
illos es sue, e ille le elevara al laudara su nomine pro semper.
ultime die.
Alma 26:13 quante milles de
Alma 26:8 benedicite es le nostre fratres ille ha liberate del
nomine de nostre Deo; nos canta penas del inferno; e illes esseva
su laudes, e nos rende gratias a su portate a cantar le amor que
sancte nomine, perque ille opera redime, e isto a motivo del poter
con justicia in eterne.
de su parola que es in nos;
dunque, non ha nos grande ration
Alma 26:9 perque si non habeva de jubilar?
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Alma 26:14 Si, nos ha ration de
laudar Le pro sempre, perque Ille
es le Altissime Deo, e Ille ha
liberate nostre fratres del catenas
del inferno.

con grande menacias,
destruer Su ecclesia.

pro

Alma 26:19 perque alora Ille non
nos consignava a un terribile
destruction, si, perque Ille non
lassava cader supra nos le spada
Alma 26:15 Si, illes esseva de su justicia e non nos
circumferite per le tenebras condemnava
al
desperation
eternal e per le destruction; ma eternal?
Ille les ha portate su luce eternal,
si, pro eterne salvation; e illes es Alma 26:20 Mi anima, quasi fugi
circumferite per le incomparabile al pensar lo. Ille non exercitava
abundantia de su amor; si, e nos su justicia supra nos, ma, in Su
ha essite instrumentos in su grande misericordia Ille nos ha
manos pro complir iste opera portate ultra celle infinite abysmo
grande e meraviliose.
de morte e de infelicitate, usque a
salvar nostre anima.
Alma 26:16 nos exulta dunque;
si, nos nos glorificara in le Alma 26:21 e ora fratres mie,
Senior; si, nos gaudera, perque qual es le homine natural que
nostre felicitate es complete; si, cognosce iste cosas? Io vos dice,
nos laudara nostre Deo pro non existe alcuno que cognosce
sempre. Qui pote glorificar se tro iste cosas, salvo le penitente.
in le Senior? Si, qui pote dicer tro
de su grande poter, de su Alma 26:22 Si, qui se repente e
misericordia
e
de
su exercita le fide e produce bon
longanimitate verso le filios del operas, e ora continuemente sin
homines? io vos dice que io non cessar: a iste essera date de
pote dicer le minime parte de cognoscer le mysterios de Deo;
quanto io sente.
si, a iste essera revelate cosas
jammais ante revelate; si, e a iste
Alma 26:17 qui haberea potite essera date le poter de portar
supponer que nostre Deo haberea milles de animas al penitentia,
essite assi misericordiose de mesme como ha essite date a nos
subtraher nos al nostre stato de portar iste nostre fratres al
terribile, culpabile e impur?
penitentia.
Alma 26:18 nos vadeva con ira, Alma 26:23 ora, fratres mie,
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recorda vos lo que nos diceva a
nostre fratres in le pais de
Zarahemla: nos vade al pais de
Nephi, pro predicar a nostre
fratres, le Lamanitas; e illes se
burlava de nos?
Alma 26:24 perque illes nos
diceva: suppone vos de poter
portar
le
Lamanitas
al
cognoscimento del veritate?
Suppone vos de poter convincer
le Lamanitas del erronee
traditiones de lor patres, un
populo del collo rigide como
illes, cuje corde se delecta in
versar sanguine, illes qui passa le
jornos in le plus vil iniquitate,
cuje vias esseva desde le
principio
le
vias
del
transgression? ora, fratres mie,
vos recorda que iste esseva lor
parolas.
Alma 26:25 E illes diceva in
ultra: Esserea melio prender le
armas contra illes, pro exterminar
les del pais insimul a lor
iniquitate, pro evitar que illes nos
domina e nos destrue.

corde esseva depresse e nos
voleva retornar retro, le Senior
nos confortava, dicente: vade vos
inter vostre fratres, le Lamanitas,
e supporta con patientia vostre
afflictiones, e io vos dara
successo.
Alma 26:28 e ora nos ha venite e
nos ha essite inter illes; e nos ha
essite patientes in nostre
suffrentias, e nos ha suffrite
omne privation; si, nos ha
viagiate de casa in casa,
confidente in le misericordia del
mundo; non sol in le misericordia
del mundo, ma in le misericordia
de Deo!
Alma 26:29 E nos ha entrate in
lor casas e nos les ha instruite e
nos les ha instruite anque in lor
stratas; si, e nos les ha instruite
supra lor collinas; e nos ha anque
entrate in lor templos e in lor
synagogas, e nos les ha instruite;
e nos ha essite expellite, burlate,
percutite sur le genas, recoperite
de sputos, e nos ha essite
lapidate, prendite e ligate con
forte cordas e imprisionate; e per
medio del potentia e le sagessa
de Deo nos ha essite de nove
liberate.

Alma 26:26 Ma mi amate fratres,
nos veniva in le deserto non con
le intention de destruer nostre
fratres, ma con le intention de
poter forsan salvar qualcun de lor Alma 26:30 E nos ha suffrite
animas.
omne sorta de afflictiones, e toto
isto pro poter forsan esser le
Alma 26:27 ora, quando nostre medio pro salvar qualque anima;

386

e nos supponeva que nostre
gaudio haberea essite complete si
nos haberea forsan potite esser le
medio pro salvar qualcuno.

ration de gauder quanto nos; si, e
mi gaudio me porta usque a
vantar me in mi Deo, perque Ille
ha omne poter, omne sagessa e
omne
intelligentia;
Ille
comprende omne cosa e Ille es
un Esser misericordiose, usque al
salvation pro tote les qui se
repenti e crede in su nomine.

Alma 26:31 ora nos pote mirar
avante e vider le fructo de nostre
fatigas; e es illes poc? Io vos
dice: No, illes es multe; si, e nos
pote
testimoniar
de
lor
sinceritate, a motivo de lor amor Alma 26:36 ora, si isto es
verso lor fratres e anque verso vanteria, alora io me vantara;
nos.
perque iste es mi vita e mi luce,
mi gaudio e mi salvation e mi
Alma 26:32 perque illes ha redemption de un angustia
preferite sacrificar lor vita, plus eternal. Si, benedicite es le
tosto que prender le vita de lor nomine de mi Deo que se
inimico; e illes habe interrate lor recordava de iste populo que es
armas de guerra profundemente un ramo del arbore de Israel e se
sub le terra, a motivo de lor amor ha perdite in un terra extranier
verso lor fratres.
lontan de su trunco; si, io repite,
benedicite es le nomine de mi
Alma 26:33 e ora io vos dice, Deo que se ha recordate de nos,
habeva jammais essite un amor pelegrinos in terra extranier.
assi grande in tote le pais? io vos
dice: No, ni inter le Nephitas.
Alma 26:37 ora, fratres mie, nos
vide que Deo se recorda de omne
Alma 26:34 perque illes haberea populo, ubique illo se trova; si,
prendite le armas contra lor ille conta su populo, e su corde
fratres; e illes non se lassarea misericordiose coperi tote le
occider. Ma quante de istes ha terra. Ora, isto es mi gaudio e mi
depositate lor vita; e nos sape que gratitude; si, e io rendera gratias
illes vadeva a lor Deo, per lor a mi Deo pro semper. Amen.
amor e lor odio per le peccato.
Alma 26:35 ora, non ha nos Alma Capitulo 27
ration de jubilar? Si, io vos dice
que jammais necuno, desde le Le Senior commanda a Ammon
initio del mundo, habeva tante de conducer le populo Anti-
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Nephi-Lehi al secur - al incontro
con Alma, Ammon perde su
fortias plen de jubilo - le
Nephitas da al populo AntiNephi-Lehi le pais de Jershon illes es appellate populo de
Ammon. Circa 90-77 a.C.
Alma 27:1 ora adveniva que
quando celle Lamanitas que
habeva vadite in guerra contra le
Nephitas habeva discoperite que,
post multe luctas pro destruer les,
il esseva inutile cercar de vincer
les, ergo illes tornava de nove al
pais de Nephi.
Alma 27:2 E adveniva que le
Amalekitas esseva grandemente
incholerisate a causa de lor
perditas. E quando illes videva
que illes non poteva vengiar se
del Nephitas, illes comenciava a
incitar le populo al ira contra lor
fratres, le populo de Anti-NephiLehi; ergo illes comenciava de
nove a destruer les.
Alma 27:3
refusava de
armas e illes
secundo le
inimicos.

ora, iste
nove de
se lassava
desiderio

populo
prender
occider
de su

Alma 27:4 ora quando Ammon e
su fratres videva iste opera de
destruction inter les qui illes
amava assi teneremente, e inter
les qui les habeva assi
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teneremente amate - perque illes
habeva essite tractate como
angelos mandate per Deo pro
salvar les del destruction eternal ergo, quando Ammon e su fratres
videva iste grande opera de
destruction, illes se plenava de
compassion e illes diceva al rege:
Alma 27:5 Vamos a reunir iste
populo del Senior e vamos al pais
de Zarahemla, a nostre fratres, le
Nephitas, pro fugir del manos de
nostre inimicos, pro non esser
destruite.
Alma 27:6 Ma le rege les diceva:
Ecce que le Nephitas nos
destruera a causa del multe
homicidios e peccatos que nos ha
committite contra illes.
Alma 27:7 E Ammon les diceva:
io vade a demandar al Senior, e si
Ille nos dice de vader a nostre
fratres, esque vos vadera?
Alma 27:8 E le rege le diceva: Si,
si le Senior nos dice de vader,
nos vadera a nostre fratres, e nos
essera lor sclavos, usque a
repagar les del multe homicidios
e peccatos que nos ha committite
contra illes.
Alma 27:9 Ma Ammon le diceva:
le sclavitude es contra le lege de
nostre fratres, stabilite per mi
patre; vamos dunque, confidente

in le misericordia de nostre fratres entrara in le pais de
fratres.
Zarahemla, e vos restara hic
usque nos retornara; e nos
Alma 27:10 Ma le rege le diceva: sondara le corde de nostre fratres,
Demanda al Senior; e si ille nos pro vider si illes vole que vos
dice de vader, nos vadera, entra in lor pais.
alteremente nos perira in le pais.
Alma 27:16 E adveniva, que dum
Alma 27:11 E adveniva que Ammon entrava in Zarahemla,
Ammon vadeva a demandar al que ille e su fratres incontrava
Senior, e le Senior le diceva:
Alma in le loco ja mentionate; e
isto esseva un gaudiose incontro.
Alma 27:12 Porta iste populo
foras del pais, pro non perir; Alma 27:17 ora, le gaudio de
perque Satan ha grande poter sur Ammon esseva extrememente
corde del Amalekitas, qui incita grande; si, ille esseva submergite
le Lamanitas al ira contra lor in le gaudio de su Deo al puncto
fratres pro occider les; sorti vos de perder le fortias e ille cadeva a
dunque de iste pais; e iste populo terra.
in
iste
generation
essera
benedicite,
perque
io
lo Alma 27:18 Non esseva forsan
preservara.
isto un immense gaudio? iste es
le gaudio que nemo recipe, salvo
Alma 27:13 e ora adveniva que le ver penitente e le humile
Ammon vadeva a dicer al rege recercator de felicitate.
tote le parolas que le Senior le
habeva dicite.
Alma 27:19 ora, le felicitate de
Alma al incontrar su fratres
Alma 27:14 E illes reuniva tote le esseva vermente grande, e anque
populo, si, tote le populo del le felicitate de Aaron, de Omner
Senior, e illes reuniva lor greges e de Himni; ma lor felicitate non
e illes lassava le pais in direction esseva tal de dominar lor fortias.
del deserto que divideva le pais
de Nephi ab le pais de Alma 27:20 e ora adveniva que
Zarahemla; e illes veniva Alma reconduceva su fratres in le
proxime al confines del pais.
pais de Zarahemla, mesme a su
casa. E illes vadeva a dicer al
Alma 27:15 E adveniva que judice supreme tote le cosas que
Ammon les diceva: io e mi les habeva occurrite in le pais de
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Nephi, inter
Lamanitas.

le parte de lor substantias pro
adjutar nos a mantener nostre
armeas.
Alma 27:21 E adveniva que le
judice supreme mandava un Alma 27:25 ora adveniva que
proclamation in tote le pais, pro quando Ammon habeva audite
demandar le parer del populo isto, ille retornava con Alma al
circa al admission de lor fratres, populo de Anti-Nephi-Lehi in le
le populo Anti-Nephi-Lehi.
deserto, ubi illes habeva installate
lor tentas pro dicer les tote iste
Alma 27:22 E adveniva que cosas. E in ultra Alma les narrava
perveniva le parer del populo, su conversion, con Ammon,
que diceva: nos cedera le pais de Aaron e su fratres.
Jershon, que es a oriente, apud le
mar, adjacente al pais de Alma 27:26 E adveniva que isto
Abundantia, que es a sud del pais esseva motivo de grande gaudio
de Abundantia; e iste pais de inter illes. E illes descendeva al
Jershon es le pais que nos dara pais de Jershon, e illes prendeva
como hereditate a nostre fratres. possession del pais de Jershon; e
illes esseva appellate per le
Alma 27:23 e nos disponera Nephitas le populo de Ammon;
nostre armeas inter le pais de ergo de alora in post illes esseva
Jershon e le pais de Nephi, pro cognoscite per iste nomine.
proteger nostre fratres in le pais
de Jershon; e nos facera isto pro Alma 27:27 e illes faceva parte
nostre fratres, a causa de lor del populo de Nephi, e illes
timor a prender le armas contra esseva anque includite inter le
lor fratres per timor de committer populo que pertineva al ecclesia
peccato; e iste lor grande timor es de Deo. E illes se distingueva per
causate per le dolorose penitentia lor zelo verso Deo e anque verso
a motivo de lor multe homicidios le homines; perque illes esseva
e lor terribile perversitate.
perfectemente honeste e integre
in omne cosa; e illes esseva firme
Alma 27:24 e ora nos facera isto in le fide in Christo usque al fin.
pro nostre fratres, a fin que illes
pote hereditar le pais de Jershon; Alma 27:28 E illes considerava le
e nos les protegera de lor effusion de sanguine de lor
inimicos con nostre armeas a fratres con le plus grande
condition que illes nos dara un repugnantia; e non se poteva
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lor

fratres,

jammais inducer les a prender
armas contra lor fratres; e illes
non considerava jammais le
morte con le minime terror,
gratias a lor sperantia e fide in
Christo e in le resurrection; ergo
le morte esseva pro illes inglutite
per le victoria de Christo super
illo.

si, in tote le confines circum le
pais de Zarahemla; le armeas del
Lamanitas persequeva lor fratres
in le deserto.
Alma 28:2 E habeva assi un
tremende battalia, si, tal que non
se habeva jammais vidite ante un
similar inter tote le populo del
pais desde quando Lehi habeva
lassate Jerusalem; si, e decenas
de milles de Lamanitas esseva
occidite e dispersate in omne
direction.

Alma 27:29 illes haberea ergo
suffrite le morte in le maniera
pejor e plus dolorose que poteva
esser infligite per lor fratres, in
vice de prender le spada o le
scimitarra pro defender se.
Alma 28:3 e habeva tamben un
tremende carnage inter le populo
Alma 27:30 E assi illes esseva un de Nephi; nonobstante le
populo zelante e amate, un Lamanitas esseva expellite e
populo altemente favorito per le dispersate, e le populo de Nephi
Senior.
retornava de nove a su pais.
Alma 28:4 e ora, isto adveniva in
un tempore quando on audiva
grande gemitos e planctos in tote
Le Lamanitas es vincite in un le pais, inter tote le populo de
tremende battalia – il es occidite Nephi -decenas de milles - le iniques es
consignate a un stato de infinite Alma 28:5 Si, le clamor del
disgratia; le justes obtene un viduas que plorava lor maritos, e
felicitate sin fin. circa 77-76 a.C. anque del patres que plorava lor
filios, e le filia le fratre, e le
Alma 28:1 e ora adveniva que, fratre le patre; e assi le clamor se
post que le populo de Ammon se audiva inter tote illes, plorante
habeva stabilite in le pais de lor parentes que habeva essite
Jershon, e un ecclesia esseva occidite.
tamben stabilite in le pais de
Jershon, e le armeas del Nephitas Alma 28:6 e ora, certemente iste
circumfereva le pais de Jershon, esseva un jorno dolorose, si, un
Alma Capitulo 28
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tempore de solemnitate e un promissas del Senior, que illes
tempore de multe jejun e oration. essera consignate a un stato de
infinite miseria.
Alma 28:7 E assi finiva le
decimo-quinte anno del regno del Alma 28:12 Dum multe milles de
judices sur populo de Nephi.
altere in veritate plora le perdita
de lor parentes, totevia illes
Alma 28:8 E iste es le naration de gaude e illes exulta in le
Ammon e de su fratres: lor sperantia, perque illes sape que,
viages in le pais de Nephi, lor secundo le promissas del Senior,
suffrentias in le pais, lor dolores illes essera elevate pro habitar al
e lor afflictiones e lor immense dextra de Deo, in un stato de
felicitate, e le reception e le felicitate sin fin.
salvation de lor fratres in le pais
de Jershon. E ora, que pote le Alma 28:13 E assi nos vide
Senior, le redemptor de tote le quanto es grande le inequalitate
homines, benedicer pro sempre del homines a causa del peccato e
lor animas.
del transgression, e del poter del
diabolo, que procede per medio
Alma 28:9 E iste es le narration de planos astute que ille ha
del guerras e contentiones inter le excogitate pro attrappar le corde
Nephitas, e anque del guerras del homines.
inter le Nephitas e le Lamanitas;
terminante assi le decimo-quinte Alma 28:14 E assi nos vide le
anno del regno del judices.
grande necessitate que le
homines ha de laborar in le vinia
Alma 28:10 E desde le prime al del Senior; e assi nos comprende
decimo-quinte anno on destrueva le grande motivo de dolor e
multe milles de vitas human; si, anque de gaudio - de dolor a
un terribile scena de effusion de causa del morte e del destruction
sanguine.
inter le homines, e de gaudio a
motivo del luce vivificante de
Alma 28:11 E le corpores de Christo.
multe milles jace sub terra, dum
le corpores de multe milles se sta
a putrefacer sur le facie del terra; Alma Capitulo 29
si, e multe milles plora le perdita
de lor parentes, perque illes ha Alma desidera clamar penitentia
ration de timer, secundo le con zelo angelic - le Senior
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accorda maestros a tote le
nationes --- Alma exulta per le
opera del Senior e per le successo
de Ammon e de su fratres. Circa
76 a.C.

Alma 29:5 Si, e io sape que le
ben e le mal es ante tote le
homines; e qui non distingue le
ben del mal le tal es sin blasmo;
ma a qui cognosce le ben e le mal
essera accordate secundo su
desiderios, o desiderios de ben o
de mal, le vita o le morte, le
felicitate o le remorso de
conscientia.

Alma 29:1 Oh!, si io esseva un
angelo, e poteva vider satisfacite
le desiderio de mi corde; e poter
vader e parlar con le trompa de
Deo, con un voce que succute le
terra, e critar penitentia a omne le Alma 29:6 ora, vidite que io
populo!
cognosce iste cosas, perque
deberea io desiderar de plus que
Alma 29:2 Si, io proclamarea a complir le opera al qual io ha
omne anima,
con voce de essite appellate?
tonitro, le penitentia e le plano de
redemption, a fin que totos se Alma 29:7 perque deberea io
repente e veni a nostre Deo, a fin desiderar de esser un angelo pro
que non existe plus dolor supra le poter parlar a tote le extremitates
superficie del terra.
del terra?
Alma 29:3 Ma io es solmente un
homine e io pecca in mi
desiderio, perque io deberea esser
felice del cosas que le Senior me
ha concedite.

Alma 29:8 perque le Senior
accorda a tote le nationes
inseniantes in lor lingua pro
inseniar su parola, si, in su
sagessa, toto lo que ille crede
juste que illes apprende, ergo nos
Alma 29:4 Io non deberea, in mi vide que le Senior consilia in
desiderios, subverter le firme sagessa, secundo lo que es juste e
decreto de un Deo juste, perque ver.
io sape que ille accorda al
homines secundo lor desiderios, Alma 29:9 Io sape lo que le
o pro le morte o pro le vita; si, io Senior me ha commandate, e io
sape que ille concede al homines, me glorifica in isto. Io non me
si, ille concede al homines, glorifica de me mesme, ma io me
secundo lor voluntate, o pro le glorifica in lo que le Senior me
salvation o pro le destruction.
ha commandate; si, iste es mi
gloria: que forsan io potera esser
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un instrumento in le manos de
Deo pro conducer qualque anima
al penitentia; e iste es mi
felicitate.

Alma 29:14 Ma io non gaude
solmente del mi successo; ma mi
gaudio es ancora plus complete a
motivo del successo de mi
fratres, que esseva in le pais de
Alma 29:10 e quando io vide Nephi.
multos de mi fratres sincermente
penitentes, veniente al Senior lor Alma 29:15 illes ha laborate
Deo, alora mi anima se replena extraordinarimente e illes ha
de gaudio; alora io recorda lo que producite multe fructos; e quanto
le Senior ha facite pro me; si, que essera grande lor recompensa!
ille ha audite mi oration; si, alora
io
recorda
su
bracio Alma 29:16 ora, quando io pensa
misericordiose que ille ha al successo de iste mi fratres, mi
extendite verso me.
anima es rapite e sembla quasi
separar se del corpore, tan grande
Alma 29:11 Si, e io recorda es mi gaudio.
tamben le sclavitude de mi
patres; perque io sape con Alma 29:17 e ora, que pote Deo
certitude que le Senior le liberava accordar a iste mi fratres de poter
del sclavitude, e assi Ille stabiliva seder in le regno de Deo; si, e
Su ecclesia; si, le Senior Deo, le anque a tote illes qui es le fructo
Deo de Abraham, de Isaac e de de lor fatigas, de non disviar se
Jacob les liberava del sclavitude. jammais, ma de poter le laudar
pro sempre. E que pote Deo
Alma 29:12 Si, io recorda sempre accordar que isto adveni secundo
le sclavitude de mi patres; e le mi parolas, de accordo con lo que
mesme Deo que les liberava del io diceva. Amen.
manos del Egyptianos, les
liberava tamben del sclavitude.
Alma Capitulo 30
Alma 29:13 Si, e le mesme Deo
institueva su ecclesia inter illes; Korihor, le antichristo, mitte
si, e le mesme Deo me ha Christo in ridiculo. Le Expiation
appellate con un sancte vocation e le spirito de prophetia - ille
a predicar le parola a iste populo, insenia que non existe Deo, ni le
e ille me ha date multe successo, cadita del homine, ni le
in le qual mi gaudio es complete. castigation per le peccato, ni
Christo - Alma attesta que
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Christo venira e que tote le cosas
denota que existe un Deo Korihor demanda un signo e
deveni mute - le diabolo appare a
Korihor in veste de angelo e le
insenia lo que ille debe dicer Korihor es calcate e mori. Circa
76-74 a.C.

Alma 30:4 E assi non habeva
plus disordines inter le populo
durante tote le decimo-sexte anno
del regno del judices sur populo
de Nephi.

Alma 30:5 E adveniva que al
initio del decimo septimo anno
Alma 30:1 ora adveniva que, post del regno del judices habeva pace
que le populo de Ammon se continua.
habeva stabilite in le pais de
Jershon, si, e post que le Alma 30:6 Ma adveniva al fin del
Lamanitas esseva expellite del decimo-septime
anno,
que
pais e lor mortos esseva interrate arrivava al pais de Zarahemla un
per le populo del pais -homine,
qui
esseva
un
antichristo,
perque
ille
Alma 30:2 ora, lor mortos non comenciava a predicar al populo
esseva contate a causa de su contra le prophetias que habeva
grande numero, ni esseva contate essite
pronunciate
per le
le mortos del Nephitas, ma prophetas circa le venita de
adveniva, post que illes habeva Christo.
interrate lor mortos e tamben post
alcun jornos de jejun, de luger e Alma 30:7 ora, non habeva necun
de oration (on esseva in le lege contra le credo de un
decimo-sexte anno del regno del homine;
perque
esseva
judices sur populo de Nephi), que expressemente
contrari
al
comenciava a haber pace commandamentos de Deo le
continue in tote le pais.
existentia de un lege pro poner le
homines in un condition de
Alma 30:3 Si, e le populo faceva inequalitate.
attention
a
obedir
al
commandamentos del Senior; e Alma 30:8 perque assi dice le
illes observava strictemente le Scriptura: selige hodie a qui vole
ordinantias de Deo secundo le servir.
lege de Moses; perque illes
esseva instruite a obedir al lege Alma 30:9 ora, si un homine
de Moses usque a que illo non desiderava servir Deo, isto esseva
esseva complite.
su privilegio; o plus tosto, si ille
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credeva in Deo il esseva su pote cognoscer nil circa le futuro!
privilegio servir le; ma si ille non
credeva in Deo, il non habeva Alma 30:14 iste cosas que vos
necun lege pro punir le.
appella prophetias, que vos dice
esser vos transmittite per sancte
Alma 30:10 Ma si uno occideva, prophetas, es le folle traditiones
ille esseva punite con le morte; e de vostre patres.
si uno rapinava, ille esseva
tamben punite; e si uno robava Alma 30:15 Como sape vos que
ille esseva tamben punite; e si es ver? vos non pote saper de
uno committeva adulterio, ille cosas que vos non vide; dunque,
esseva tamben punite; si, per tote como pote vos saper que habera
iste perversitates uno esseva un Christo.
punite.
Alma 30:16 Vos mira avante e
Alma 30:11 Perque habeva un dice que vide le remission de
lege secundo le qual le homines vostre peccatos. Ma isto es le
debeva esser judicate secundo lor effecto de un mente delirante; e
crimines.
Nonobstante
non iste confusion de vostre mente
habeva necun lege contra le esseva causate per le traditiones
credo de un homine; un homine de vostre patres, que vos
dunque esseva punite solmente induceva a creder in cosas que
per le crimines que committeva; non existe.
ergo tote le homines se trovava al
mesme nivello.
Alma 30:17 E ille les diceva
multe altere cosas simile, dicente
Alma 30:12 E iste antichristo, les que non haberea alcun
cuje nomine esseva Korihor (e expiation per le peccatos del
supra ille le lege non habeva homines, ma que cata homine
poter), comenciava a predicar al viveva in iste vita secundo su
populo que non existeva necun habilitate; ergo omne homine
Christo. E in iste modo ille prosperava
secundo
su
predicava, dicente:
capacitates e omne homine
conquireva secundo su fortia; e
Alma 30:13 Oh vos, que vos ha qualcunque cosa un homine
subjugate a un sperantia folle e faceva non esseva crimine.
van, perque vos pone vos sub le
jugo de tal follias? perque attende Alma 30:18 E assi ille les
vos un Christo? necun homine predicava, e ille disviava le corde
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de multos, inducente les a altiar
le capite in lor perversitate, si,
inducente multe feminas e anque
homines a committer actos de
prostitution, dicente les que
quando un homine moriva, toto
finiva.
Alma 30:19 ora, iste homine
vadeva tamben al pais de Jershon
pro predicar iste cosas inter le
populo de Ammon, que un vice
esseva le populo del Lamanitas.

prophetas?
Alma 30:23 ora, le nomine del
summe
sacerdote
esseva
Giddonah. E Korihor le diceva:
perque io non insenia le folle
traditiones de vostre patres e
perque io non insenia a iste
populo a subjugar se al absurde
ordinantias
e
ceremonias
imponite per antique sacerdotes,
pro usurpar poter e autoritate
super illes, pro mantener les in
ignorantia a fin que illes non altia
lor capite, essente submittite
secundo tu parolas.

Alma 30:20 Ma illes esseva plus
sages de multe Nephitas; perque
illes le prendeva, le ligava e le
portava ante Ammon, que esseva Alma 30:24 Vos dice que iste
le summe sacerdote del populo.
populo es un populo libere. Io
vos dice que illo es in sclavitude.
Alma 30:21 E adveniva que Vos dice que celle antique
Ammon le faceva expeller foras prophetias es ver. Io vos dice que
del pais. E ille vadeva al pais de vos non sape si illos es ver o
Gedeon, e comenciava a predicar false.
anque a illes; e hic ille non
habeva multo successo, perque Alma 30:25 vos dice que iste
ille esseva prendite, ligate e populo es un populo culpabile e
portate ante le summe sacerdote, decadite a causa del transgression
e anque ante al judice supreme de un progenitor. Io vos dice que
del pais.
un infante non es culpabile a
causa de su patres.
Alma 30:22 E adveniva que le
summe sacerdote le diceva: Alma 30:26 E vos dice tamben
perque vade tu circum a perverter que Christo venira. Ma io vos
le vias del Senior? perque insenia dice que vos non sape si habera
tu a iste populo que non habera un Christo. E vos dice tamben
necun Christo, pro interrumper que ille essera occidite per le
lor jubilo? perque parla tu contra peccatos del mundo -tote le prophetias del sancte
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Alma 30:27 E assi vos disvia iste
populo
secundo
le
folle
traditiones de vostre patres e
secundo le vostre proprie
desiderios; e vos lo tene subjecto,
mesme como si illo esseva in
sclavitude, pro poter vos satiar
del fatigas de lor manos, e a fin
que illes non osa altiar le vista e
non osa gauder de lor derectos e
privilegios.
Alma 30:28 Si, illes non osa
facer uso de lo que es lore per
timor de offender lor sacerdotes
qui les subjecta secundo lor
desiderios e qui, con lor
traditiones lor sonios, lor
phantasias, lor visiones e lor
mysterios, les ha portate a creder
que, si illes non haberea agite
secundo lor parolas, illes haberea
offendite un qualque esser
incognite que illes dice esser
Deo; un esser que nemo ha
jammais vidite o cognoscite, que
non es jammais existite ni
jammais existera.

de Zarahemla, e ille esseva
portate ante Alma e al judice
supreme que esseva governator
de tote le pais.
Alma 30:30 E adveniva que
quando ille esseva portate ante
Alma e al judice supreme ille
continuava in le mesme maniera
como habeva facite in le pais de
Gedeon; si, ille continuava a
blasphemar.
Alma 30:31 E ille se altiava ante
Alma e ille usava parolas
arrogante, e ille insultava le
sacerdotes e maestros, accusante
les de disviar le populo secundo
le insensate traditiones de lor
patres, al scopo de satiar se con
le fatigas del populo.

Alma 30:32 Alora Alma le
diceva; Tu sape que nos non vive
del fatigas de iste populo; perque,
io ha laborate con mi manos per
mi mantenimento desde le
principio del regno del judices
usque ora, nonobstante mi multe
Alma 30:29 ora, quando le viages per tote le pais pro
summe sacerdote e le judice proclamar le parola de Deo a mi
supreme videva le duressa de su populo.
corde, si, quando illes videva que
ille haberea pronunciate insultos Alma 30:33 E nonobstante le
mesme contra Deo, illes non multe labores que io ha complite
voleva dar necun responsa a su in le ecclesia, io non ha nunquam
parolas; ma illes le faceva ligar e recipite ni un sol senine per mi
le mitteva in le manos del labor, ni lo ha recipite alcuno de
guardas e le mandava in le pais mi fratres, salvo in nostre labor
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de judice; e in tal circumstantia
nos ha recipite solmente quanto
stabilite per lege, secundo le
tempore de servicio.

tu que non existe un Deo, o que
Christo non venira? Io te dice
que tu non ha necuna, salvo tu
proprie parola.

Alma 30:34 e ora, si nos non
recipe nil per nostre fatigas in le
ecclesia, qual profito ha nos de
laborar in le ecclesia, si non lo de
proclamar le veritate pro poter
gauder del allegressa de nostre
fratres?

Alma 30:41 Ma io ha tote le
cosas a testimonio que iste cosas
es ver; e tu tamben ha tote le
cosas a testimonio que illo es ver;
e vole tu negar lo? Crede tu que
iste cosas es ver?

Alma 30:35 Alora, perque dice tu
que nos predica a iste populo pro
obtener lucro, quando tu mesme
sape que nos non recipe nil? e
ora, tu crede que iste populo ha
tanto gaudio in lor corde per le
facto que nos le frauda?
Alma 30:36 E
respondeva: Si.

Korihor

le

Alma 30:42 io sape que tu crede,
ma tu es possedite per un spirito
mentitor, e tu ha expellite le
Spirito de Deo, a fin que ille non
pote haber placia in te; ma le
diabolo ha poter super te e ille te
porta hic e ibi, e ille opera
astutias pro poter destruer le
filios de Deo.

Alma 30:43 Alora Korihor
diceva a Alma: Si tu mi
Alma 30:37 E alora Alma le monstrara un signo, a fin que io
diceva: Crede tu que existe un pote convincer me que existe un
Deo?
Deo, si, monstra me que ille ha
poter, e alora io me convincera
Alma 30:38 e ille respondeva: del veritate de tu parolas.
No.
Alma 30:44 Ma Alma le diceva:
Alma 30:39 Alora Alma le de signos, tu ha habite bastantes;
diceva: Negara tu de nove que vole tu tentar tu Deo? Tu dice:
non existe un Deo, e negara tu monstra me un signo, quando tu
anque le Christo? perque io te ha le testimonio de tote iste tu
dice que io sape que existe un fratres, e anque de tote le sancte
Deo e anque que Christo venira. prophetas? le Scripturas es ante
te; si, e tote le cosas attesta que
Alma 30:40 e ora, que proba ha existe un Deo; si, anque le terra e

399

tote le cosas que es sur le facie
del terra, si, e su movimento, si, e
anque tote le planetas que se
move in lor ordine stabilite
testimonia que existe un supreme
Creator.

Deo; e a minus que tu me
monstra un signo, io non credera.

Alma 30:49 ora, Alma le diceva:
isto io te dara como signo, que tu
devenira mute secundo mi
parolas; io te dice in le nomine de
Alma 30:45 E totevia tu vade hic Deo que tu devenira mute, e tu
e ibi a disviar le corde de iste non potera plus pronunciar
populo, a attestar les que non parola.
existe Deo? E ancora negara tu,
nonobstante tote iste testimonios? Alma 30:50 ora, quando Alma
e ille diceva: Si, io negara, a diceva iste parolas, Korihor
minus que tu me monstrara un deveniva mute, e ille non poteva
signo.
plus pronunciar parola, secundo
le parolas de Alma.
Alma 30:46 e ora, adveniva que
Alma le diceva: io es affligite a Alma 30:51 e ora, quando le
causa del duressa de tu corde, si, judice supreme videva isto, ille
perque tu vole ancora opponer te scribeva a Korihor, le sequente:
al spirito de veritate, a fin que tu es tu ora convincite del poter de
anima sia destruite.
Deo? sur qual tu desiderava que
Alma te monstrava un signo?
Alma 30:47 Ma es melio que se Voleva forsan tu que ille
perde tu anima, plus tosto que tu affligeva un altere, pro monstrar
sia le medio pro portar multe te un signo? ille te ha monstrate
animas al destruction per medio un signo; e ora vole tu ancora
de tu parolas mendace e disputar?
adulatori; ergo, si tu lo negara
ancora, Deo te colpara e tu Alma 30:52 E Korihor extendeva
devenira mute, e tu non potera le mano e scribeva: Io sape de
aperir plus tu aure, e tu non esser mute, perque io non pote
fraudara plus iste populo.
parlar; e io sape que nil, salvo le
poter de Deo haberea potite facer
Alma 30:48 ora, Korihor le me isto; si, e io ha sempre sapite
diceva: Io non nega le existentia que existe un Deo.
de un Deo, ma io non crede que
existe un Deo; e io te dice anque Alma 30:53 Ma le diabolo me ha
que tu non sape si existe o non un fraudate; perque ille me ha
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apparite in forma de un angelo e
me ha dicite: Vade a recuperar
iste populo, perque illo se ha tote
perdite
sequente
un Deo
incognite. E ille me ha declarate:
Non existe alcun Deo; si, e ille
me ha inseniate lo que io debeva
dicer. E io ha inseniate su
parolas; e io los ha inseniate
perque illos esseva placente pro
le mente carnal; e io los ha
inseniate usque io habeva multo
successo, tanto que io mesme ha
credite vermente que illos esseva
ver; e per iste motivo io ha
resistite al veritate, si, usque io
ha attrahite supra me iste grande
malediction.

habeva
diffundite
immediatemente de un parte al
altere
del
pais;
si,
un
proclamation esseva emanate per
le judice supreme a tote le
habitantes del pais pro declarar a
qui habeva credite al parolas de
Korihor que debeva repentir se
rapidemente per timor de esser
colpate per le mesme judicios.

Alma 30:58 E adveniva que illes
se
convinceva
totos
del
perversitate de Korihor; ergo
totos se converteva de nove al
Senior; e isto poneva fin al
iniquitate causate per Korihor. E
Korihor vadeva circum de casa in
casa, mendicante nutrimento per
Alma 30:54 ora, post que su sustenimento.
Korihor habeva declarate isto,
ille supplicava que Alma orava Alma 30:59 E adveniva que dum
Deo, a fin que le malediction le ille camminava in medio al
poterea esser levate.
populo, si, in medio a un populo
que se habeva separate del
Alma 30:55 Ma Alma le diceva: Nephitas
e
se
appellava
Si iste malediction te essera Zoramitas essente guidate per un
levate, tu disviara de nove le homine que se appellava Zoram,
cordes de iste populo; ergo que te dum ille camminava inter illes,
sia facite como volera le Senior. cadeva a terra e moriva calcate
per le multitude.
Alma 30:56 E adveniva que le
malediction non le esseva levate; Alma 30:60 E assi nos vide le fin
ma ille esseva expellite e vadeva de qui perverte le vias del Senior;
circum de casa in casa e assi nos vide que le diabolo non
mendicante su nutrimento.
sustene su filios al ultime die, ma
ille les traina in basso
Alma 30:57 ora, le notitia del que rapidemente in inferno.
habeva occurrite a Korihor se
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esseva a sud del pais de Jershon e
que confinava anque con le
deserto a sud, deserto que esseva
Alma guida un mission pro plen de Lamanitas.
recuperar le Zoramitas apostatic le Zoramitas nega Christo, illes Alma 31:4 ora, le Nephitas
crede in un false concepto de timeva grandemente que le
election e illes adora con Zoramitas stabiliva relationes con
orationes prestabilite - le le Lamanitas e que isto poterea
missionarios es replenate del esser causa de grande perditas del
sancte Spirito - lor afflictiones es parte del Nephitas.
dominate per le jubilo in Christo.
Circa 74 a.C.
Alma 31:5 e ora, como le
predication del parola tendeva
Alma 31:1 ora adveniva que, post grandemente a conducer le
le fin de Korihor, habente Alma populo a facer lo que esseva
recipite notitia que le Zoramitas juste, si, illo habeva sur le mente
perverteva le vias del Senior e del populo un effecto plus
que Zoram, que esseva lor chef, potente que le spada, o
induceva le corde del populo a qualcunque altere cosa, ergo
prostrar se ante idolos mute, su Alma pensava que esseva
corde comenciava suffrer de opportun que illes mitteva al
nove a causa del iniquitate del proba le virtute del parola de
populo.
Deo.
Alma Capitulo 31

Alma 31:2 perque esseva causa
de grande dolor pro Alma
cognoscer le perversitate de su
populo; ergo su corde esseva
profundemente attristate a causa
del separation del Zoramitas ab le
Nephitas.
Alma 31:3 ora, le Zoramitas se
habeva reunite in un pais que
illes appellava Antionum, que
esseva a oriente del pais de
Zarahemla que se extendeva
quasi a confinar con le costa; que
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Alma 31:6 ille prendeva dunque
Ammon, Aaron e Omner, e ille
lasava Himni in le ecclesia de
Zarahemla; ma ille prendeva con
se le prime tres, e anque Amulek
e Zeezrom, que esseva a Melek; e
ille prendeva anque duo de su
filios.
Alma 31:7 ma ille non prendeva
con se le major de su filios, cuje
nomine esseva Helaman, ma le
nomines del qui ille prendeva con
se esseva Shiblon e Corianton; e

iste es le nomines del qui vadeva jammais vidite;
con ille inter le Zoramitas pro
predicar le parola.
Alma 31:13 perque illes habeva
construite un placia al centro del
Alma 31:8 ora, le Zoramitas synagoga, un placia que esseva in
esseva dissidente del Nephitas; alto supra le capites, cuje
dunque le parola de Deo les summitate permitteva le accesso
habeva ja essite predicate.
de un sol persona, in le qual on
stava in pede.
Alma 31:9 Ma illes habeva cadite
in grande errores, perque illes Alma 31:14 ergo, quicunque
non voleva ingagiar se in le desiderava adorar Deo debeva
respecto del commandamentos de ascender e star in alto, extender
Deo e su statutos, secundo le lege le manos verso le celo e critar a
de Moses.
alte voce, dicente:
Alma 31:10 E ni voleva illes
observar le ritos del ecclesia, ni
continuar in oration e in
supplicas quotidian a Deo pro
non entrar in tentation.
Alma 31:11 E in fin illes habeva
pervertite le vias del Senior in
multissime occasiones; dunque,
per iste motivo, Alma e su fratres
entrava in lor pais pro predicar
les le parola.
Alma 31:12 ora, quando illes
habeva entrate in le pais, ecce
que, con lor stupor, illes trovava
que le Zoramitas habeva
construite synagogas e que illes
se reuniva in un jorno del
septimana, jorno que illes
appellava le jorno del Senior; e
illes adorava Deo in un modo que
Alma e su fratres non habeva

Alma 31:15 sancte, sancte Deo,
nos crede que tu es Deo e nos
crede que tu es sancte, que tu
esseva un spirito, que tu es un
spirito e que tu essera un spirito
pro semper.
Alma 31:16 sancte Deo, nos
crede que tu nos ha separate de
nostre fratres; e nos non crede al
traditiones de nostre fratres, que
les esseva transmittite per le
puerilitate de lor patres; ma nos
crede que nos ha essite electe pro
esser tu sancte filios; e tu nos ha
anque facite cognoscer que non
habera necun Christo.
Alma 31:17 Ma tu es le mesme
heri, hodie e pro semper; e tu nos
ha electe pro esser salvate, dum
totos circum nos es electe pro
esser jectate in le inferno de tu
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ira; per tu sanctitate, oh Deo, nos
te lauda; e nos te regratia tamben
de haber nos electe, a fin que nos
non es dupate per le folle
traditiones de nostre fratres, que
les subjuga al credentia de un
Christo, que conduce lor corde a
vagar lontan de te, nostre Deo.

Alma 31:23 ora, post que le
personas habeva tote date gratias
in iste maniera, illes tornava a
proprie casa, sin plus parlar de
lor Deo usque a quando se
haberea de nove reunite al sacre
podio pro render gratias secundo
lor maniera.

Alma 31:18 E de nove nos te Alma 31:24 ora, quando Alma
regratia, oh Deo, de esser un videva isto, su corde esseva
populo seligite e sancte. Amen.
attristate, perque ille videva que
illes esseva un populo perverse e
Alma 31:19 ora adveniva que, inique; si, ille videva que lor
post haber audite iste orationes, corde esseva amante del auro, del
Alma e su fratres e su filios argento e de omne sorta de
esseva meraviliate ultra omne objectos raffinate.
mensura.
Alma 31:25 Si, e ille videva
Alma 31:20 perque omne homine tamben que lor corde se habeva
avantiava e offereva iste mesme elevate in grande vanterias, in lor
oration.
superbia.
Alma 31:21 e iste placia esseva
per illes appellate cuproumptom,
lo que, interpretate, significa
sacre podio.

Alma 31:26 E ille altiava su voce
al celo e clamava, dicente: Oh
Senior,
usque
a
quando
permittera tu que tu servitores
habitara hic in le carne, pro vider
Alma 31:22 ora, de iste podio un assi grave perversitate inter le
illes offereva cata un le mesme filios del homines?
identic oration a Deo, regratiante
le de haber essite seligite per ille Alma 31:27 Vide oh Deo, illes
e de non haber essite per ille clama a te, e totevia lor corde es
dupate secundo le traditiones de inglutite per le superbia. Vide, oh
lor fratres, e perque lor corde non Deo, illes ora a te con le bucca,
habeva essite seducite a creder in dum illes es inflate usque al
cosas futur, del quales illes non excesso del cosas van del mundo.
sapeva nil.
Alma 31:28 Mira, oh mi Deo, lor
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vestimentos luxuose, lor anellos,
lor bracialettos e lor ornamentos
de auro e tote le cosas preciose
del quales illes es adornate; e lor
corde es in iste cosas, e totevia
illes clama a te e illes dice: nos te
regratia, oh Deo, de haber essite
seligite per te, dum le altere
perira.

duo filios; si, oh Senior, conforta
anque tote illes. Si, conforta lor
anima in Christo.
Alma 31:33 accorda les de haber
fortia, a fin que illes pote
supportar le afflictiones que
cadera supra illes a causa del
iniquitate de iste populo.

Alma 31:29 Si, e illes dice que tu Alma 31:34 Oh Senior, accorda
les ha facite saper que non existe nos de haber successo pro portar
alcun Christo.
les de nove a te, in Christo.
Alma 31:30 Oh Senior Deo,
usque a quando permittera tu que
existe un tal perversitate e
infidelitate inter iste populo? Oh
Senior, da me fortia a fin que io
pote supportar mi debilitates.
Perque io es debile, e un tal
perversitate inter iste populo face
suffrer mi anima.

Alma 31:35 Oh Senior, lor
animas es preciose, e multe de
illes es nostre fratres; da nos
dunque, oh Senior, poter e
sagessa a fin que nos potera
portar de nove a te iste nostre
fratres.
Alma 31:36 ora adveniva que
Alma, post haber dicite iste
parolas, ille imponeva le manos
supra tote illes qui esseva con
ille. E dum ille les posava le
manos supra, illes esseva
replenate del Spirito Sancte.

Alma 31:31 Oh Senior, mi corde
es profundemente attristate;
conforta mi anima in Christo oh
Senior, accorda me de haber
fortia, a fin que io pote supportar
con patientia iste afflictiones que
cadera supra me a causa del Alma 31:37 E postea illes se
iniquitate de iste populo.
separava le unes del alteres, sin
preoccupar se de se mesme, per
Alma 31:32 Oh Senior, conforta lo que illes haberea mangiate o
mi anima e da me successo, e bibite o de lo que illes haberea
anque a mi companiones de labor vestite.
que es con me, si, Ammon,
Aaron e Omner, como tamben Alma 31:38 E le Senior
Amulek e Zeezrom, e anque a mi provideva pro illes, a fin que illes
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non habeva fame ni sete; si, e
tamben les dava fortia, a fin que
illes non suffreva alcun sorta de
afflictiones, salvo celle que
esserea absorbite per le jubilo in
Christo. Ora, isto esseva secundo
le oration de Alma; e isto perque
ille habeva orate con fide.

synagogas per via de lor rude
vestimentos --

Alma 32:3 Ergo, non les esseva
permittite entrar in lor synagogas
pro adorar Deo, perque illes
esseva considerate immunde;
perque illes esseva paupere; si,
illes esseva considerate como
feces per lor fratres; perque illes
Alma Capitulo 32
esseva paupere quanto al cosas
del mundo; e illes esseva tamben
Alma insenia al povres humiliate paupere in lor corde.
a motivo de lor afflictiones - La
fide es un sperantia in lo que non Alma 32:4 ora, dum Alma
se vide ma es ver - Alma da inseniava e predicava al populo
testimonio que le angelos insenia supra le collina de Onidah,
le homines, le feminas e le veniva a ille un grande multitude
infantes - Alma compara le de iste povres de qui nos parlava,
parola a un semine - le semine que esseva paupere de corde a
debe esser plantate e nutrite - causa de lor povressa quanto al
postea illo cresce e deveni un cosas del mundo.
arbore del qual se recollige le
fructo del vita eternal. Circa 74 Alma 32:5 E illes veniva a Alma;
a.C.
e lor chef le diceva: que cosa
pote facer iste mi fratres, perque
Alma 32:1 E adveniva que illes illes es minuspreciate per tote le
vadeva e illes comenciava a homines per lor paupertate, si, e
predicar le parola de Deo al in
particular
per
nostre
populo, illes entrava in lor sacerdotes? perque illes nos ha
synagogas e in lor casas; si, e expellite de nostre synagogas, e
illes predicava anque le parola nos ha anque laborate durmente
per le stratas.
con nostre manos pro construer
los; e illes nos ha expellite per
Alma 32:2 E adveniva que, post nostre extreme povressa; e nos
multo labor, illes comenciava a non ha necun loco pro adorar
haber successo inter le classe nostre Deo; que pote nos facer?
plus povre del populo; perque
illes habeva essite expellite del Alma 32:6 e ora, quando Alma
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audiva isto, ille se gyrava verso
iste homine, e ille le reguardava
con grande gaudio; perque ille
videva que lor afflictiones les
habeva vermente humiliate e que
illes esseva preparate pro ascoltar
le parola.
Alma 32:7 Ergo Alma non
parlava plus al resto del
multitude; ma ille extendeva le
mano e clamava a illes qui ille
videva que se habeva vermente
repentite, e les diceva:

apprende sagessa; perque esseva
per le facto de haber essite
expellite e minuspreciate per
vostre fratres a causa de vostre
extreme povressa, que vos ha
humiliate vostre cordes; perque
assi vos ha essite obligate a
humiliar vos.

Alma 32:13 e ora, perque vos
esseva obligate a humiliar vos,
vos es benedicite; perque alcun
vices, si le homine es obligate a
humiliar se, ille cerca le
penitentia; e ora, securmente,
Alma 32:8 io vide que vos es quicunque se repente trovara
humile de corde; e si assi es, vos misericordia; e qui trova
es benedicite.
misericordia e persevera usque al
fin, essera salvate.
Alma 32:9 vostre fratre me ha
demandate: que debe nos facer? Alma 32:14 e ora, como io vos
- perque nos es expellite de ha declarate que, per haber essite
nostre synagogas, e nos non pote obligate a humiliar vos, vos es
adorar nostre Deo.
benedicite, e alora quanto plus
benedicite essera ille qui se
Alma 32:10 io vos dice, pensa humilia vermente a motivo del
vos de non poter adorar Deo, parola?
salvo que in vostre synagogas?
Alma 32:15 Si, ille que se
Alma 32:11 E in ultra io volerea humilia vermente e se repente de
demandar vos: pensa vos de non su peccatos, e persevera usque al
deber adorar Deo plus de un vice fin essera benedicite; si, multe
al septimana?
plus benedicite de ille qui es
obligate a humiliar se a causa de
Alma 32:12 Io vos dice: es un lor extreme povressa.
ben, que vos ha essite expellite
de vostre synagogas, pro poter Alma 32:16 ergo benedicite es
humiliar vos e apprender sagessa; ille qui se humilia sin esser
perque es necessari que vos obligate a humiliar se; o plus
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tosto, in altere parolas, benedicite
es ille qui crede in le parola de
Deo e es baptisate sin obstination
de corde, si, sin esser obligate a
cognoscer le parola, ante de voler
creder.
Alma 32:17 Si, ha multos que
dice: Si tu nos monstrara un
signo del celo, alora nos sapera
con certitude e alora nos credera.

Alma 32:22 e ora io vos dice, e io
volerea que vos recorda, que Deo
es misericordiose verso tote illes
qui crede in su nomine; ergo ille
desidera in prime loco que vos
crede, si, in su parola.

Alma 32:23 e ora, ille imparti su
parola al homines per medio de
angelos; si, e non sol al homines,
ma anque al feminas. Ora, isto
non es toto; al infantes multe
Alma 32:18 ora, io vos demanda, vices es date parolas que
esque isto es fide? io vos dice: confunde le sages e le eruditos.
No; perque si un homine
cognosce un cosa ille non ha plus Alma 32:24 e ora, mi amate
alcun motivo de creder, desde le fratres, como vos desidera saper
momento que ille cognosce.
de me lo que vos debe facer per
haber essite affligite e expellite,
Alma 32:19 e ora, quanto plus es ora, io non desidera que vos
maledicite ille que cognosce le pensa que io intende judicar vos
voluntate de Deo e non lo face, solmente secundo lo que es ver -de ille que crede solmente o ha
solmente motivo de creder, e Alma 32:25 perque io non vole
cade in transgression?
dicer que vos, que tote vos esseva
obligate a humiliar vos; perque io
Alma 32:20 ora, super isto vos crede in veritate que ha alcunos
debe judicar. Io vos dice que assi inter vos que se haberea
essera de un maniera mesme humiliate
in
qualcunque
como essera de altere; e cata un circumstantia.
recipera secundo su operas.
Alma 32:26 ora, como io vos
Alma 32:21 e ora, como io ha diceva circa le fide - que illo non
declarate circa le fide, le fide non es un cognoscentia perfecte - assi
significa haber un cognoscimento tamben es con mi parolas. Al
perfecte del cosas; ergo, si vos ha initio vos non pote saper que illos
fide, vos spera in cosas que vos es ver, in modo perfecte, assi
non vide, ma que es ver.
como le fide non es un
cognoscimento perfecte.
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Alma 32:27 Ma si vos eveliara e
stimulara vostre facultates, si, pro
facer un experimentation de mi
parolas, e vos exercitara un
particula de fide, si, anque si non
essera nil altere que le desiderio
de creder, lassa iste desiderio
operar in vos usque a que vos
crede, in modo que vos pote facer
placia a un portion de mi parolas.
Alma 32:28 ora, nos comparara
le parola a un semine. Ora, si vos
face placia a fin que un semine
pote esser plantate in vostre
corde, si ille es un ver semine, o
in altere parolas un bon semine,
si vos non lo expelle per vostre
incredulitate, opponente vos al
Spirito
del
Senior,
illo
comenciara a inflar se in vostre
pectore; e quando vos sentira iste
sensation de crescimento, vos
comenciara a dicer inter vos: iste
es necessarimente un bon semine,
o que le parola es bon, perque
illo comencia a dilatar mi anima;
si, illo comencia a illuminar mi
intellecto, si, illo comencia a
esser me deliciose.
Alma 32:29 Non augmentara
forsan isto, vostre fide? Si, io vos
dice; nonobstante illo non ha
ancora crescite usque a un
cognoscimento perfecte.
Alma 32:30 Ma como le semine

se infla, germina e comencia a
crescer, vos debera alora
necessarimente dicer que le
semine es bon, perque ille se
infla, germina e comencia a
crescer. E ora, isto non
reinfortiara vostre fide? Si, lo
reinfortiara, perque vos dicera: Io
sape que iste es un bon semine,
perque illo germina e comencia a
crescer.
Alma 32:31 e ora, es vos secur
que iste es un bon semine? Io vos
dice: Si, perque omne semine
produce secundo su proprie
similitude.
Alma 32:32 ergo, si un semine
cresce, es bon, ma si illo non
cresce, illo non es bon, dunque
illo essera jectate foras.
Alma 32:33 e ora, perque vos ha
tentate le experimentation e vos
ha plantate le semine, e illo se
infla, germina e comencia a
crescer, vos debe necessarimente
recognoscer que le semine es
bon.
Alma 32:34 e ora, esque vostre
cognoscentia es perfecte? Si,
vostre cognoscimento de iste
cosa es perfecte, e vostre fide
dormi; e isto perque ora vos sape,
perque vos sape que le parola ha
inflate vostre anima e vos sape
anque que illo ha germinate, que
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vostre intellecto comencia a esser occurreva perque le semine non
illuminate e que vostre mente esseva bon, ni perque su fructo
comencia a expander se.
non esseva desiderabile, ma
esseva perque vostre terra es
Alma 32:35 Oh, alora, non es isto sterile e vos non vole nutrir le
real? Io vos dice: Si, perque isto arbore; ergo vos non pote haber
es luce; e toto lo que es luce es le fructo.
bon, perque se pote discerner,
ergo vos debe recognoscer que il Alma 32:40 E assi, si vos non
es bon; e ora post que vos ha vole nutrir le parola, e reguardar
gustate
iste
luce,
vostre in avante a su fructo con le oculo
cognoscimento es illo perfecte?
del fide, vos non potera jammais
colliger le fructo del arbore del
Alma 32:36 io vos dice: No; ni vita.
debe vos abandonar vostre fide,
perque vos lo ha exercitate Alma 32:41 Ma si vos nutrira le
solmente pro plantar le semine, parola, si, si vos nutrira le arbore
pro poter experimentar si le dum illo comencia a crescer, per
semine esseva bon.
medio de vostre fide, con grande
diligentia e con patientia,
Alma 32:37 e post que le arbore attendente le fructo, illo creara
comencia a crescer, vos dicera: radices; e illo essera un arbore
Vamos a nutrir lo con grande que crescera usque al vita eternal.
cura, a fin que illo pote crear
radices, a fin que pote crescer e Alma 32:42 E per medio de
producer fructos. E ora si vos lo vostre diligentia, vostre fide e
nutrira con multe cura illo creara patientia con le parola nutriente
radices, crescera e producera lo, pro poter crear radices in vos,
fructos.
in breve vos colligera le fructo
que es preciosissime, que es plus
Alma 32:38 Ma si vos neglige le dulce de toto lo que es dulce e
arbore e non vos occupa de su que es plus blanc de toto lo que
nutrimento, illo non creara alcun es blanc, si, e plus pur de toto lo
radice, e quando venira le calor que es pur; e vos facera un
del sol illo se siccara, perque illo banchetto de iste fructo, usque a
non ha radices, e vos lo extirpara que vos essera satiate, e vos non
e lo jectara foras.
habera plus fame ni sete.
Alma
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32:39

ora,

isto

non Alma 32:43 Alora, fratres mie,

vos recolligera le recompensa de
vostre fide e de vostre diligentia,
patientia e longanimitate e vos
attendera que le arbore vos dara
su fructo.

deberea scrutar le Scripturas; e si
vos pensa que illos vos insenia
isto, vos non los comprende.

Alma Capitulo 33

Alma 33:3 recorda vos de haber
legite lo que Zenos, le antique
propheta, diceva in merito al
oration o al adoration?

Zenos insenia que le homines
debe orar e adorar in omne loco,
e que le judicios es levate a
motivo del Filio - Zenock insenia
que le misericordia es concedite a
motivo del Filio - Moses habeva
altiate in le deserto un symbolo
del Filio de Deo. Circa 74 a.C.

Alma 33:4 perque ille diceva: Tu
es misericordiose, oh Deo,
perque tu ha audite mi oration
anque quando io esseva in le
deserto;
si,
tu
esseva
misericordiose quando io orava a
favor de mi inimicos, e tu les ha
avicinate a me.

Alma 33:1 ora, post que Alma
habeva declarate iste parolas,
illes mandava messageros a ille
desiderante saper si illes debeva
creder in un sol Deo pro poter
obtener iste fructo del qual ille
habeva parlate, o como debeva
illes plantar le semine, o le parola
que ille habeva dicite, que como
ille habeva dicite debeva esser
plantate in lor corde; o in que
modo illes deberea comenciar a
exercitar lor fide.

Alma 33:5 Si, oh Deo, e tu
esseva misericordiose quando io
clamava a te in mi campo;
quando io clamava a te in
oration, e tu me audiva.

Alma 33:2 E Alma les diceva:
vos ha dicite que vos non pote
adorar vostre Deo perque vos ha
essite expellite de vostre
synagogas. Ma io vos dice, si vos
crede de non poter adorar Deo
vos erra grandemente e vos

Alma
33:8
Si,
tu
es
misericordiose verso tu filios
quando illes clama a te pro esser
audite per te e non per le
homines, e tu les ascolta.

Alma 33:6 E de nove, oh Deo,
quando io tornava a casa, tu mi
audiva in mi oration.
Alma 33:7 E quando io tornava a
mi camera, oh Senior, e io orava
a te, tu mi audiva.

Alma 33:9 Si, oh Deo, tu ha
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essite misericordiose verso me e Alma 33:15 perque es scribite
tu ha audite mi clamor in medio a que non solmente Zenos parlava
tu congregationes.
de iste cosas, ma de iste cosas ha
parlate anque Zenock --.
Alma 33:10 Si, e tu me ha audite
anque quando io esseva expellite Alma 33:16 perque ille diceva:
e minuspreciate per mi inimicos; Tu es incholerisate, oh Senior,
si, tu ha audite mi critos e te ha con iste populo, perque illo non
incholerisate contra mi inimicos, vole comprender le misericordia
e tu les ha visitate in tu cholera que tu les ha concedite a motivo
con un rapide destruction.
de tu Filio.
Alma 33:11 E tu me audi a causa
de mi afflictiones e de mi
sinceritate; e es gratias a tu Filio
que
tu
ha
essite
assi
misericordiose verso me; ergo io
critara a te in tote mi afflictiones,
perque in te es mi gaudio; perque
gratias a tu filio tu ha levate de
me tu judicios.

Alma 33:17 e ora, fratres mie,
vos vide que un altere antique
propheta ha attestate del Filio de
Deo, e perque le populo non
voleva comprender su parolas,
illes le lapidava a morte.
Alma 33:18 Ma isto non es toto;
illes non es le sol que habe
parlate del Filio de Deo.

Alma 33:12 Alora Alma les
diceva: crede vos in celle Alma 33:19 anque Moses parlava
Scripturas que esseva scribite per de Ille; si, e un symbolo esseva
le antiques?
altiate in le deserto, a fin que
quicunque lo haberea reguardate
Alma 33:13 si assi es alora vos poterea viver. E multos lo mirava
debe creder in lo que diceva e viveva.
Zenos, perque ille diceva: Tu ha
levate tu judicios gratias a tu Alma
33:20
Ma
pocos
Filio.
comprendeva le significato de
iste cosas, e isto a causa del
Alma 33:14 ora fratres mie, io duressa de lor corde. Ma multos
volerea demandar vos si vos ha habeva indurate lor corde e illes
legite le Scripturas. Si vos lo ha non voleva mirar, ergo illes
facite, como pote vos non creder periva. Ora, le ration de non
in le Filio de Deo?
voler mirar esseva perque illes
non credeva de poter esser
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sanate.
Alma 33:21 Oh fratres mie, si
vos
poterea
esser
sanate
simplicemente mirante, non lo
facerea vos rapidemente? O
indurarea vos plus tosto vostre
corde in incredulitate e esserea
vos tanto indolente de non mirar
e assi perir?
Alma 33:22 Si assi es, le
disgratia cadera supra vos; ma si
non es assi, alora altia vostre
oculos e comencia a creder in le
Filio de Deo; que ille venira pro
redimer su populo e que ille
suffrera e morira pro expiar lor
peccatos; e que ille resurgera del
mortos lo que facera averar le
resurrection; e tote le homines
essera ante ille pro esser judicate
al ultime die, secundo lor operas.
Alma 33:23 e ora, fratres mie, io
desidera que vos planta iste
parola in vostre corde, e si tosto
que illo comencia a germinar vos
lo nutri con le fide. E illo
devenira un arbore que crescera
in vos usque al vita eternal. E
alora que Deo vos concede que
vostre fardellos sia legier, per
medio del gaudio in su Filio. E
toto isto vos lo pote facer, si vos
lo vole. Amen.
Alma Capitulo 34

Amulek attesta que le parola es
in Christo, per le salvation - A
minus que non se compli un
expiation, tote le humanitate
debera perir - Tote le lege de
Moses es adressate al sacrificio
del Filio de Deo - le plano eternal
de redemption es fundate sur le
fide e sur le penitentia - orar per
le benedictiones material e
spiritual - iste vita es le tempore
in lo qual le homines se prepara a
incontrar Deo - Complir le
proprie salvation con timor ante
Deo. Circa 74 a.C.
Alma 34:1 e ora adveniva que,
post haber les declarate iste
parolas, Alma se sedeva per terra,
e Amulek se altiava e
comenciava a instruer les,
dicente:
Alma 34:2 Fratres mie, io pensa
que es impossibile que vos ignora
le cosas del quales on ha parlate
circa le venita de Christo, que
nos proclama esser le Filio de
Deo; si, io sape que iste cosas
esseva inseniate abundantemente
ante vostre dissension con nos.
Alma 34:3 E como vos ha
desiderate que mi amate fratre
vos faceva cognoscer lo que vos
deberea facer a causa de vostre
afflictiones; e ille vos ha parlate
un poc pro preparar vostre mente;
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si, e ille vos ha exhortate al fide e que sia facite un expiation;
al patientia -perque, secundo le grande plano
del Eternal Deo, debe esser facite
Alma 34:4 Si, a fin que vos pote un expiation, alteremente tote le
haber fide quanto basta pro humanitate
debera
plantar le parola in vostre corde, inevitabilemente perir; si, totos es
pro
poter
tentar
le indurate; si, totos es decadite e
experimentation de su bonitate.
perdite, e totos debe perir, a
minus que veni le Expiation.
Alma 34:5 E nos ha vidite que le
grande demanda que vos ha in Alma 34:10 perque es necessari
mente es, si le parola es in le que existe un grande e ultime
Filio de Deo, o si non habera sacrificio; non un sacrificio de
alcun Christo.
homines, ni de bestias, ni de
alcun sorta de volatiles; perque
Alma 34:6 E vos vide tamben non essera un sacrificio human;
que mi fratre vos ha demonstrate ma debera esser un sacrificio
multe vices que le parola es in infinite e eternal.
Christo, pro le salvation.
Alma 34:11 ora, non existe alcun
Alma 34:7 mi fratre ha citate le homine que pote sacrificar su
parolas de Zenos, qui dice que le proprie sanguine pro expiar le
redemption veni per medio del peccatos de un altere homine.
Filio de Deo, e anque le parolas Ora, si un homine occide, nostre
de Zenock; e ille ha tamben citate lege, que es juste, levara le vita
Moses, pro demonstrar que iste de su fratre? Io vos dice: No.
cosas es ver.
Alma 34:12 Ma le lege require le
Alma 34:8 e ora, io mesme vos vita de ille qui ha occidite; ergo
dara testimonio que iste cosas es nil de minus de un expiation
ver. Io vos dice que io sape infinite pote bastar pro expiar le
vermente que Christo venira inter peccatos del mundo.
le filios del homines pro prender
supra se le transgressiones de su Alma 34:13 Es necessari ergo un
populo, e que ille expiara per le grande e ultime sacrificio; e
peccatos del mundo; perque le postea finira, o in altere parolas
Senior Deo lo ha declarate.
es opportun que termina le
effusion de sanguine; alora le
Alma 34:9 perque es opportun lege de Moses essera complite;
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si, illo essera tote complite, omne de vos.
iota, omne tilde, e nil essera
annullate.
Alma 34:18 Si, invoca le pro
haber misericordia; perque ille ha
Alma 34:14 e isto es le entier le poter de salvar.
significato del lege; omne plus
parve parte indica celle grande e Alma 34:19 Si, humilia vos e
ultime sacrificio; e celle grande e continua a precar le.
ultime sacrificio essera le
sacrificio del Filio de Deo, si, Alma 34:20 Invoca le quando vos
infinite e eternal.
es in vostre campos, si, in favor
de vostre greges.
Alma 34:15 E assi ille portara le
salvation a tote illes qui credera Alma 34:21 Invoca le a casa
in su nomine; perque es iste le vostre, in favor de vostre familia,
intention de iste ultime sacrificio: al matino, al medio-die e al
eveliar le corde de misericordia, vespera.
le qual vince le justicia e procura
al homines le medios a fin que Alma 34:22 Si, invoca le contra
illes pote haber fide e repentir se. le poter de vostre inimicos.
Alma
34:16
E
assi
le
misericordia pote satisfacer le
exigentias del justicia e le
circumfere con le bracios del
salvation, dum qui non exercita
le fide usque a repentir se es
exponite al entier lege del
exigentias del justicia; ergo
solmente pro ille qui ha fide e se
repente se realisa le grande e
eterne plano del redemption.
Alma 34:17 dunque, que Deo vos
concede, fratres mie, de poter
initiar a exercitar le fide usque a
repentir vos, pro comenciar a
invocar su sancte nomine, a fin
que ille pote haber misericordia

Alma 34:23 Invoca le contra le
diabolo, que es inimico de omne
forma de rectitude.
Alma 34:24 Invoca le per le
recolta de vostre campos, a fin
que vos pote vos haber
prosperitate.
Alma 34:25 Invoca le per le
greges de vostre campos, a fin
que illos pote multiplicar se.
Alma 34:26 Ma isto non es toto;
vos debe aperir vostre anima in
vostre cameras, in locos appartate
e in locos deserte.
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Alma 34:27 Si, e quando vos non
invoca le Senior, que vostre
corde sia plen, continuemente
perseverante in oration a ille per
vostre benesser, e anque per le
benesser del qui vos es vicin.

momento e le die de vostre
salvation; e dunque, si vos vos
repentira e non indurara vostre
corde, le grande plano de
redemption
se
realisara
immediatemente pro vos.

Alma 34:28 e ora mi amate
fratres, io vos dice: vos non debe
pensar que isto es toto; perque,
post que vos habera facite tote
iste cosas, si vos expelle le
povres e le indigentes e vos non
visita le malades e le affligites, e
vos non imparti de vostre
substantias, si vos los ha, a qui se
trova in indigentia, io vos dice,
que si vos non face iste cosas,
vostre oration es van e a nil vos
serve, e vos es como le
hypocritas que nega le fide.

Alma 34:32 perque, iste vita es
per le homines le tempore pro
preparar se a incontrar Deo; si, le
die de iste vita es pro le homines
le die pro preparar se a compler
lor operas.

Alma 34:29 ergo, si vos non vos
recorda de esser caritabiles, vos
es como le scorias que le
fonditores jecta foras (non
habente alcun valor) e que es
calcate per le homines.

Alma 34:33 e ora, como io vos
ha declarate ante, como vos
habeva tante testimonios, io vos
supplica
dunque
de
non
procrastinar le jorno de vostre
penitentia usque al fin; perque,
post iste jorno de vita que nos ha
essite date pro preparar nos pro le
eternitate, si nos non face bon
uso de nostre tempore durante
iste vita, alora venira le nocte
tenebrose in lo qual non se pote
complir alcun opera.

Alma 34:34 Vos non potera
dicer, quando vos essera portate a
celle terribile crise: io me
repentira e io retornara a mi Deo.
No, vos non lo potera dicer;
perque le mesme spirito que
possede vostre corpore al
momento de vostre morte, iste
Alma 34:31 Si, io volerea que mesme spirito habera le poter de
vos veni avante e non indura plus posseder vostre corpore in celle
vostre corde; perque ora es le mundo eterne.
Alma 34:30 e ora, fratres mie,
post
haber
recipite
tante
testimonios, e vider que le sacre
Scripturas attesta iste cosas, io
volerea que vos veni avante e
porta fructos de penitentia.
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Alma 34:35 perque si vos ha
procrastinate le jorno del
repententia usque al morte, vos
essera subjugate al spirito del
diabolo e ille vos sigilla como
sue; ergo le Spirito del Senior se
retira de vos e non ha plus placia
in vos, e le diabolo ha supra vos
omne poter; e iste es le stato final
del perverse.
Alma 34:36 E io sape isto perque
le Senior ha declarate que ille
non habita in templos impur, ma
ille habita in le corde del justes;
si, e ille ha anque declarate que le
justes sedera in su regno, pro non
sortir plus; ma lor vestes debera
esser blanchite per medio del
sanguine del Agno.
Alma 34:37 e ora, mi amate
fratres, io desidera que vos
recorda iste cosas e que vos
opera vostre salvation con timor
ante Deo, e vos non debe negar
plus le venita de Christo;
Alma 34:38 e vos non debe luctar
plus contra le Spirito Sancte, ma
vos debe reciper le e prender
supra vos le nomine de Christo;
que vos humilia usque le pulvere
e vos debe adorar Deo, in
qualcunque loco vos pote trovar
vos, in spirito e in veritate; e vos
debe viver quotidianmente in
gratitude per le numerose actos

de misericordia e benedictiones
que ille vos concede.
Alma 34:39 e ora, fratres mie, io
vos exhorta tamben a veliar
constantemente in oration, pro
non esser dupate per le
tentationes del diabolo, a fin que
ille non vos pote dominar, a fin
que vos non devenite subjecte a
ille al ultime die; perque, ille non
vos recompensara con nil de bon.
Alma 34:40 e ora, mi amate
fratres, io volerea exhortar vos a
haber patientia e a supportar
omne sorta de afflictiones; a non
imprecar contra qui vos expelle a
causa
de
vostre
extreme
povressa, a fin que vos non
deveni peccatores como illes;
Alma 34:41 Ma vos debe haber
patientia e supportar iste
afflictiones, con le firme
sperantia que un jorno vos
reposara
de
tote
vostre
afflictiones.
Alma Capitulo 35
Le predication del parola
dismasca le astutia del Zoramitas
--Illes expelle le convertite, que
se uni al populo de Ammon in le
pais de Jershon - Alma es
attristate a causa del perversitate
del populo. Circa 74 a.C.
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Alma 35:1 ora adveniva que, post
que Amulek habeva terminate de
parlar, illes se retirava del
multitude e illes vadeva al pais
de Jershon.

esseva a favor del parolas
declarate per Alma e su fratres
esseva expellite del pais; e illes
esseva multe. E anque illes
vadeva al pais de Jershon.

Alma 35:7 E adveniva que Alma
Alma 35:2 Si, e le resto del e su fratres se prendeva cura de
fratres, post haber predicate le illes.
parola al Zoramitas, vadeva
tamben al pais de Jershon.
Alma 35:8 ora, le populo del
Zoramitas esseva incholerisate
Alma 35:3 E adveniva que, post contra le populo de Ammon que
que le parte plus influente del viveva a Jershon, e le governator
Zoramitas se habeva consultate chef del Zoramitas, essente un
circa le parolas que les habeva homine multo perverse, inviava
essite
predicate,
illes
se messageros al populo de
incolerisava a causa del parola, Ammon, pro peter le expulsion
perque illo dismascava lor del pais de tote les qui se habeva
astutias; ergo illes non voleva dar ibi refugiate.
ascolta al parolas.
Alma 35:9 E ille pronunciava
Alma 35:4 E illes mandava reunir multe menacias contra illes. E
tote le populo desde un capite al ora, le populo de Ammon non
altere de tote le pais e illes se timeva lor parolas, ergo illes non
consultava con le populo circa le les expelleva, ma illes recipeva
parolas que les habeva essite tote le povres del Zoramitas que
predicate.
veniva a illes; e illes les nutriva,
les vestiva, e les dava terras in
Alma 35:5 ora, le governantes, le hereditate; e illes les auxiliava
sacerdotes e le maestros non secundo lor necessitates.
faceva saper al populo lor
intention; illes inquireva dunque Alma 35:10 ora, isto induceva le
secretemente le opinion del Zoramitas a incholerisar se
populo.
contra le populo de Ammon que
comenciava a miscer se al
Alma 35:6 E adveniva, post que Lamanitas e a incitar anque illes
illes habeva inquirite le opinion al ira contra le populo de
de tote le populo, que illes qui Ammon.
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Alma 35:11 E assi le Zoramitas e
le Lamanitas comenciava a facer
preparativos de guerra contra le
populo de Ammon, e anque
contra le Nephitas.
Alma 35:12 E assi finiva le
decimo-septime anno del regno
del judices sur populo de Nephi.
Alma 35:13 E le populo de
Ammon partiva del pais de
Jershon e vadeva al pais de
Melek, e lassava placia in le pais
de Jershon al armeas del
Nephitas, a fin que illes poterea
luctar contra le armeas del
Lamanitas e le armeas del
Zoramitas; e assi comenciava un
guerra inter le Lamanitas e le
Nephitas, in le decimo-octave
anno del regno del judices; e plus
avante essera date un narration de
lor guerras.
Alma 35:14 e Alma, Ammon e
lor fratres, e anque le duo filios
de Alma, tornava al pais de
Zarahemla, post haber essite
instrumentos in le manos de Deo
pro portar multe Zoramitas al
penitentia; e tote les qui habeva
essite portate al penitentia esseva
expellite de lor pais; ma illes
recipeva terras in hereditate in le
pais de Jershon, e illes prendeva
armas pro defender se mesme, lor
uxores, lor filios e lor terras.

Alma 35:15 ora Alma, essente
affligite per le iniquitate de su
populo, si, per le guerras, le
effusiones de sanguine e le
contentiones que habeva inter
illes; e habente ille proclamate le
parola, o in altere parolas habente
ille mandate a proclamar le
parola, inter tote le populo, in
omne citate, e vidente ille que le
corde del populo comenciava a
indurar se e que illes comenciava
a offender se a causa del
severitate del parola, su corde se
attristava grandemente.
Alma 35:16 ergo ille faceva
reunir su filios, pro poter dar a
cata un de illes separatemente, su
carga, in merito al cosas relative
al rectitude. E nos ha un narration
del commandamentos que ille les
declarava, secundo su ipse
registros.
Alma Capitulo 36
Le commandamentos de Alma a
su filio Helaman. Comprende le
capitulos 36 e 37.
Alma testimonia a Helaman de su
conversion per medio de un
angelo - ille suffre le penas de un
anima condemnate; invoca le
nomine de Jesus, e nasce pro Deo
- Un dulce gaudio replena su
anima – ille vide turbas de
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angelos que lauda Deo - su io non habeva nascite pro Deo io
conversos gaude como ille. Circa non haberea cognoscite iste
74 a.C.
cosas; ma Deo me los ha facite
cognoscer per aure de su sancte
Alma 36:1 Filio mie, presta aures angelo e non per merito mie;
a mi parolas; perque io te jura
que dum tu obedira al Alma 36:6 perque io vadeva
commandamentos de Deo, tu circum con le filios de Mosiah, a
prosperara in le terra.
cercar de destruer le ecclesia de
Deo; e Deo mandava su sancte
Alma 36:2 io volerea que tu angelo pro stoppar nos longe le
faceva como io, e que tu camino.
rememora le sclavitude de nostre
patres; perque illes esseva in Alma 36:7 e ille nos parlava con
sclavitude e nemo haberea potite un voce de tonitro, e le terra
liberar les, excepte le Deo de integra tremeva sub nostre pedes;
Abraham, Isaac e
Jacob; e e nos cadeva totos per terra,
securmente ille les liberava de lor perque le timor del Senior veniva
afflictiones.
supra nos.
Alma 36:3 e ora, oh filio mie
Helaman, tu es in tu juventute e
ergo io te supplica de voler
ascoltar mi parolas e de
apprender de me; perque io sape
que quicunque ponera su fiducia
in Deo essera sustenite in su
probas, in su difficultates e in su
afflictiones, e essera elevate al
ultime die.
Alma 36:4 E io non vole que tu
pensa que io sape isto per me
mesme; io non lo sape con le
mente temporal ma con le mente
spiritual, non per le mente carnal,
ma per Deo.

Alma 36:8 Ma le voce me
diceva: altia te. E io mi altiava e
io stava in pede, e io videva le
angelo.
Alma 36:9 e ille me diceva: Si tu
vole, destrue te mesme, ma tu
non debe cercar plus de destruer
le ecclesia de Deo.
Alma 36:10 E adveniva que io
cadeva a terra; e io remaneva per
le spatio de tres jornos e tres
noctes sin poter aperir mi aure, ni
facer uso de mi membros.

Alma 36:11 E le angelo me
diceva altere cosas que audiva mi
Alma 36:5 ora, io te dice que si fratres; ma io non los audiva;
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perque quando io audiva le
parolas - "Si tu vole, destrue te
mesme, ma tu non debe cercar
plus de destruer le ecclesia de
Deo" - io esseva colpate de un
immense timor e stupor, per
pavor de esser forsan destruite,
que io cadeva a terra e io non
audiva plus nil.
Alma 36:12 E io esseva
angustiate per un tormento
eterne; perque mi anima esseva
lacerate al maxime grado e
angustiate per tote mi peccatos.
Alma 36:13 Si, io recordava tote
mi peccatos e tote mi iniquitates,
per le qual io esseva tormentate
per le penas del inferno; si, io
videva que io me habeva
rebellate contra mi Deo, e que io
non habeva obedite a su sancte
commandamentos.

de mi Deo, pro esser judicate per
mi actiones!
Alma 36:16 e ora, per tres jornos
e per tres noctes io esseva
angustiate, si, con le penas de un
anima condemnate.
Alma 36:17 E adveniva que dum
io esseva assi angustiate per iste
tormento, dum io esseva lacerate
per le memoria de mi multe
peccatos, ecce que io me
recordava tamben de haber audite
mi patre prophetisar al populo
circa le venita de un certo Jesus
Christo, un Filio de Deo, pro
expiar le peccatos del mundo.

Alma 36:18 ora, dum mi mente
habeva iste pensamento, io
clamava in mi corde: Oh Jesus,
tu, Filio de Deo, ha misericordia
de me que io es in le bile del
amaritude e io es circumferite per
Alma 36:14 Si, e io habeva le catenas eterne del morte.
occidite multe de su filios, o plus
tosto io les habeva conducite al Alma 36:19 e ora, quando io
destruction; si, e in fin talmente pensava isto, io non poteva plus
grande esseva mi iniquitates, que rememorar mi penas; si, io non
sol le pensamento de esser al esseva plus lacerate per le
presentia del mi Deo angustiava memoria de mi peccatos.
mi anima con un horror
inexprimibile.
Alma 36:20 E, oh! qual gaudio e
qual luce meraviliose io videva;
Alma 36:15 Oh, io pensava, si io si, mi anima esseva replenate de
poterea
esser
expellite
e un gaudio tan grande quanto
extinguer mi anima e corpore, habeva essite mi pena!
pro non esser portate al presentia
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Alma 36:21 Si, io te dice, filio
mie, que non pote haber nil de
plus intense e plus amar de
quanto lo esseva mi penas. E io
te dice de nove, filio mie, que de
altere parte non pote haber nil de
plus intense e dulce de quanto lo
esseva mi felicitate.
Alma 36:22 Si, me pareva de
vider, como habeva vidite nostre
patre Lehi, Deo sedite supra su
throno,
circumferite
per
innumerabile turbas de angelos,
in attitude de cantar e laudar lor
Deo; si, e mi anima desiderava
esser illac.
Alma 36:23 Ma mi membros
recipeva lor fortia, e io me altiava
in pede, e io testimoniava al
populo que io habeva nascite pro
Deo.

parola que ille me ha impartite,
multos ha nascite in Deo e illes
ha gustate, como io ha gustate io,
e vidite con lor proprie oculos,
como io ha vidite; ergo illes
cognosce iste cosas del quales io
vos ha parlate, como io los
cognosce; e le cognoscimento
que io ha veni ab Deo.
Alma 36:27 E io ha essite
sustenite in probas e difficultates
de omne genere, si, e in omne
sorta de afflictiones; si, Deo me
liberava del prision, del catenas e
del morte; si, e io mitte in ille mi
fiducia, e ille me liberara ancora.
Alma 36:28 E io sape que ille me
resuscitara al ultime die pro
habitar con ille in gloria; si, e io
le laudara pro sempre, perque ille
ha portate nostre patres foras de
Egypto, e ille ha inglutite le
Egyptianos in le Mar Rubie; e
ille conduceva su populo per
medio de su poter in le terra
promittite; si, e ille les liberava
plure vices del servitude e del
sclavitude.

Alma 36:24 Si, e desde celle
momento usque ora io ha
laborate sin pausa pro portar le
animas al penitentia, pro portar
les a gustar le immense gaudio
que io ha gustate, a fin que anque
illes pote nascer pro Deo, e esser
replenate del Spirito Sancte.
Alma 36:29 Si, ille tamben
portava nostre patres foras del
Alma 36:25 Si, e ora filio mie, le pais de Jerusalem; e tamben les
Senior me concede un allegressa liberava, con su poter eterne, del
immense con le fructo de mi servitude e del sclavitude, plure
fatigas;
vices usque a hodie; e io ha
sempre conservate le memoria de
Alma 36:26 perque a motivo del lor sclavitude; si, e tu tamben
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deberea conservar le memoria de le plattas de Nephi, e de tener
lor sclavitude, como lo face.
sacre tote iste cosas que io ha
conservate, como faceva io;
Alma 36:30 Ma filio mie, isto perque illos esseva conservate
non es toto; perque vos deberea pro un sage scopo.
saper, como io sape, que si vos
obedira al commandamentos de Alma 37:3 E iste plattas de
Deo, vos prosperara in le pais, e bronzo, que contine iste registros
vos deberea anque saper que si que con le sacre Scripturas, con
vos
non
obedira
al le
genealogia
de
nostre
commandamentos de Deo, vos ancestrales, si, desde le principio
essera secate de su presentia. -Ora, isto es secundo su parola.
Alma 37:4 il esseva prophetisate
per nostre patres que illos
Alma Capitulo 37
haberea essite conservate e
transmittite de un generation al
Le plattas de bronzo e altere altere, e conservate e preservate
Scripturas es preservate pro per le mano del Senior, usque a
portar le animas al salvation - le quando illos haberea vadite a
Jareditas esseva destruite a causa omne nation, tribo, lingua e
de lor perversitate - lor populo, a fin que totos pote
juramentos e alliantias secrete cognoscer le mysterios que illos
debe esser occultate al populo - contine.
consilia te con le Senior in tote tu
actiones - como le Liahona Alma 37:5 e ora, si illos essera
guidava le Nephitas, assi le ben conservate, illos debe
parola de Christo guida le mantener su fulgor, si, e illos
homines al vita eternal. Circa 74 mantenera su fulgor assi como
a.C.
tamben tote le plattas que contine
le Sacre Scripturas.
Alma 37:1 e ora, filio mie
Helaman, io te commanda de Alma 37:6 ora, tu pote supponer
prender le registros que mi que isto es folia de parte mia; ma
esseva confidite.
io te dice que per medio de cosas
parve e simplice se facera grande
Alma 37:2 E io te commanda cosas; e in multe casos le parve
tamben de tener un historia de medios confunde le grandes.
iste populo, como faceva io, sur
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Alma 37:7 E le Senior Deo opera
con iste medios pro realisar su
grande e eterne propositos; e con
parve medios le Senior confunde
le grandes e ille realisa le
salvation de multe animas.

plenmente disvelate; ergo io non
parla plus.

Alma 37:10 E qui sape si illos
essera le medio pro portar multe
milles de illes, si, e anque milles
de nostre obstinate fratres, le
Nephitas, que ora indura le corde
in le peccato e in le iniquitate, a
cognoscer lor redemptor?

Alma 37:15 e ora io te dice, per
spirito de prophetia, que si tu
transgrede le commandamentos
de Deo, iste cosas que es sacre te
essera levate per medio del poter
de Deo e tu essera consignate a
Satan pro setassar te, como
vannatura al vento.

Alma 37:12 E me basta dicer que
illos esseva preservate pro un
sage scopo, scopo que es note a
Deo; perque ille consilia con
Alma 37:8 e ora, esseva per le sagessa in merito a tote su
sagessa de Deo que iste cosas operas, e su sentieros es derecte,
esseva preservate; perque illos ha e su curso es un circulo eternal.
ampliate le memoria de iste
populo, si, e ha convincite multos Alma 37:13 Oh, recorda, recorda,
del error de lor vias e les ha filio mie Helaman, quanto stricte
portate a cognoscer lor Deo pro es le commandamentos de Deo.
le salvation de lor anima.
Ille diceva: Si vos obedira a mi
commandamentos,
vos
Alma 37:9 Si, io te dice, que si prosperara in le pais. Ma si vos
non esseva per le cosas que iste non
obedira
a
su
registros contine, que es supra commandamentos vos essera
iste plattas, Ammon e su fratres secate de su presentia.
non haberea potite convincer
tante milles de Lamanitas del Alma 37:14 e ora recorda, filio
erronee traditiones de lor patres; mie, que Deo te ha confidite iste
si, iste registros e lor parolas les cosas, que es sacre, que ille
portava a repentir se, o in altere conservava sacre e que ille
parolas les portava a cognoscer le tamben preservara pro un sage
Senior lor Deo, e a gauder in scopo, pro poter monstrar su
Jesus Christo, lor redemptor.
poter al generationes futur.

Alma 37:11 ora, iste mysterios
non me ha essite ancora Alma 37:16 Ma si tu obedi al
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commandamentos de Deo, e si tu
face iste cosas que es sacre
secundo lo que le Senior te
commanda (perque tu debe
consultar le Senior sur toto lo que
tu debe facer con illos), necun
poter del terra o del inferno
potera levar te los, perque Deo es
potente pro expler tote su
parolas.
Alma
37:17
perque
ille
mantenera tote le promissas que
te faceva, perque ille ha
mantenite le promissas que ha
facite a nostre patres.

Alma 37:21 e ora, io te parlara de
celle vinti-quatro plattas, a fin
que tu los conserva, a fin que le
mysterios e le operas tenebrose e
lor operas secrete, o in altere
parolas le operas secrete de celle
populos que ha essite destruite,
pote esser manifestate a iste
populo; si, tote lor homicidios,
lor furtos, lor saccheos, tote lor
perversitates e abominationes
pote esser manifestate a iste
populo; si, e a fin que tu conserva
iste interpretes.

Alma 37:22 perque le Senior
videva
que
su
populo
comenciava a operar in le
tenebras, si, a operar homicidios
e abominationes secrete; ergo le
Senior diceva que, si illes non se
haberea repentite, illes esserea
Alma 37:19 e ora ille ha complite destruite de supra le facie del
un scopo, perque ille reportava terra.
multe milles de Lamanitas a
cognoscer le veritate; e in illes, Alma 37:23 E le Senior diceva:
ille monstrava su poter; e in illes Io preparara pro mi servitor
ille continuara ancora a monstrar Gazelem un petra que facera
su poter al generationes futur; resplender su luce in le tenebras,
ergo illos essera preservate.
pro poter disvelar a mi populo
que me serve, pro poter disvelar
Alma 37:20 ergo, filio mie les le operas de lor fratres, si, lor
Helaman, io te commanda de operas secrete, lor operas
esser diligente in complir tote mi tenebrose, lor perversitate e
parolas, e de esser tamben abominationes.
diligente
in
obedir
al
commandamentos de Deo, como Alma 37:24 e ora, filio mie, iste
illos es scribite.
interpretes esseva preparate a fin
Alma 37:18 perque ille les
promitteva que ille haberea
preservate iste cosas pro un su
sage scopo, pro monstrar su poter
al generationes futur.
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que on poterea expler le parola essera plenmente matur; ergo io
de Deo, que ille pronunciava, desidera que iste populo es
dicente:
preservate.
Alma 37:25 io facera sortir ab le
obscuritate al luce tote lor operas
secrete e lor abominationes; e a
minus que illes non se repenti, io
les scopara del facie del terra; e
io facera venir al luce tote lor
secretos e lor abominationes, ante
omne nation que de ora in avante
possedera iste terra.

Alma 37:29 ergo tu occultara a
iste populo iste planos secrete de
lor juramentos e de lor alliantias,
e tu les facera cognoscer
solmente lor perversitate, lor
homicidios e lor abominationes;
e tu les inseniara a sentir
repugnantia de tal perversitate,
abominationes e homicidios; e tu
les inseniara tamben que iste
populo esseva destruite a causa
de lor perversitate, de lor
abominationes
e
de
lor
homicidios.

Alma 37:26 e ora, filio mie, nos
vide que illes non se repentiva;
ergo illes esseva destruite, e
usque hic le parola de Deo se ha
complite; si, lor abominationes
secrete esseva facite exir ab le Alma 37:30 perque illes occideva
obscuritate e illos nos esseva date tote le prophetas del Senior que
a cognoscer.
veniva inter illes pro proclamar
lor iniquitates; e le sanguine del
Alma 37:27 e ora, filio mie, io te qui illes ha occidite critava
commanda de non revelar tote le vengiantia al Senior lor Deo,
juramentos, le alliantias e le contra illes qui les ha occidite; e
pactos de lor abominationes assi le castigationes de Deo
secrete; si, e tote lor signos e lor cadeva supra iste operatores de
meravilias tu los occultara a iste iniquitate e de combinationes
populo, a fin que illes non los secrete.
cognosce, per timor que illes pote
tamben cader in le tenebras e Alma 37:31 Si, e maledicite es
esser destruite.
pro sempre le pais pro iste
operatores de iniquitate e de
Alma 37:28 perque existe un combinationes secrete, usque al
malediction sur tote iste pais, que destruction, a minus que illes se
le destruction venira sur tote iste repenti ante de esser plenmente
operatores de iniquitate, secundo matur.
le poter de Deo, quando illes
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Alma 37:32 e ora, filio mie,
recorda le parolas que io te
declarava; tu non debe confider
celle planos secrete a iste populo,
ma tu debe inseniar les a haber
un odio eterne contra le peccato e
le iniquitate.

Alma 37:37 Prende tu consilio
del Senior in tote tu actiones, e
ille te dirigera per le ben; si,
quando te cuba al nocte, cuba te
in le Senior, a fin que ille pote
veliar supra te durante le somno;
e quando te altia al matino, que
tu corde sia plen de gratitude
Alma 37:33 Predica les le verso Deo; e si tu facera iste
penitentia e le fide in le Senior cosas, tu essera elevate al ultime
Jesus Christo; insenia les a die.
humiliar se e a esser benigne e
humile de corde; insenia les a Alma 37:38 e ora, filio mie, io ha
resister a omne tentation del qualcosa a dicer te in merito al
diabolo, con lor fide in le Senior objecto que nostre patres
Jesus Christo.
appellava sphera o indicator - o
plus tosto illes lo appellava
Alma 37:34 insenia les a non Liahona,
que
interpretate
exhaurir se jammais de complir significa bussola; e illo esseva
bon operas, ma de esser benigne preparate per le Senior.
e humile de corde; perque istes
trovara reposo per lor anima.
Alma 37:39 e necun homine
poterea laborar con tante singular
Alma 37:35 Oh, recorda, filio habilitate. E illo esseva facite pro
mie, e apprende le sagessa in tu monstrar a nostre patres le via
juventute; si, apprende in tu que illes debeva sequer in le
juventute
a
obedir
al deserto.
commandamentos de Deo.
Alma 37:40 E illo functionava
Alma 37:36 Si, e invoca Deo per secundo lor fide in Deo; ergo, si
omne tu necessitate; si, que tote illes habeva fide credente que
tu actiones sia pro le Senior, e Deo poteva facer in modo que le
ubique tu vadera, vade in le flechas indicava le via que illes
Senior; si, que tote tu debeva sequer, assi occurreva;
pensamentos sia directe al ergo illes habeva iste miraculo, e
Senior, si, que le affecto de tu anque multe altere miraculos
corde sia in le Senior, pro producite per le poter de Deo, die
sempre.
per die.
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Alma 37:41 Nonobstante, con
celle miraculos facite con parve
medios, les esseva manifestate
operas meraviliose. Ma illes
esseva indolente e illes oblidava
de exercitar lor fide e lor
diligentia, e alora celle operas
meraviliose cessava e illes non
progredeva in lor viage.
Alma 37:42 ergo illes differeva
in le deserto, o in altere parolas
illes non sequeva un via directe, e
illes esseva affligite per le fame e
per le sete a causa de lor
transgressiones.
Alma 37:43 e ora, filio mie, io
volerea que tu comprendeva que
iste cosas non es carente de
symbolismo; perque quando
nostre patres esseva indolente in
prestar attention a iste bussola (e
iste cosas esseva material), illes
non prosperava; e assi es con le
cosas spiritual.
Alma 37:44 perque es tanto facile
prestar attention al parola de
Christo, que te indicara un via
directe verso le eternal felicitate,
quanto esseva facile pro nostre
patres prestar attention a iste
bussola, que les haberea indicate
un via directe verso le terra
promittite.

isto? perque, mesme como iste
indicator conduceva nostre patres
al terra promittite sequente su
indication, assi tamben le parolas
de Christo, si nos los seque nos
portara ultra iste valle de dolor,
in un ben melior terra promittite.
Alma 37:46 Oh filio mie, nos non
debe esser indolente a motivo del
facilitate del camino; perque assi
occurreva con nostre patres;
perque assi habeva essite
preparate pro illes, a fin que si
illes mirava, illes poterea viver;
assi tamben es pro nos. La via es
preparate, e si nos vole mirar, nos
pote viver pro sempre.
Alma 37:47 e ora, filio mie,
prende te cura de iste cosas sacre;
si, confide in Deo e vive. Ora
vade a iste populo e proclama le
parola, e sia sobrie. Filio mie,
adeo.
Alma Capitulo 38
Le commandamentos de Alma a
su filio Shiblon - Shiblon esseva
persequite a motivo de su
rectitude - Le salvation es in
Christo que es le vita e le luce del
mundo - commandamento de
tener a freno le passiones. Circa
74 a.C.

Alma 37:45 e ora io te demanda:
non ha forsan un symbolo in Alma 38:1 Filio mie, presta aures
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a mi parolas, perque io te dice,
como ja diceva a Helaman, que si
tu obedira al commandamentos
de Deo vos prosperara in le pais;
e si vos non obedira al
commandamentos de Deo, vos
essera secate de su presentia.

tu males e de tu afflictiones, e tu
essera elevate al ultime die.

Alma 38:6 ora, filio mie, io non
volerea que tu pensava que io
sape iste cosas per me mesme,
ma esseva le Spirito de Deo que
es in me que me faceva
Alma 38:2 e ora, filio mie, io cognoscer iste cosas, perque si io
confide que io habera grande non nasceva pro Deo, io non
gaudio in te a motivo de tu haberea potite saper iste cosas.
constantia e de tu fidelitate in
Deo; perque, assi como tu ha Alma 38:7 Ma le Senior in su
comenciate in juventute a mirar grande misericordia mandava su
al Senior tu Deo, assi io spera angelo pro annunciar me que io
que tu continuara a obedir a su debeva cessar le opera de
commandamentos; benedicite in destruction inter su populo; si, e
effecto es qui persevera usque al io videva un angelo facie a facie,
fin.
e ille me parlava, e su voce
esseva como un tonitro que
Alma 38:3 Io te dice, filio mie, succuteva le terra entier.
que io ha ja habite grande gaudio
per tu fidelitate e tu diligentia, Alma 38:8 E adveniva que per
per tu patientia e tu longanimitate tres jornos e tres noctes io esseva
inter le populo del Zoramitas.
in le plus amar dolor e in le
angustia del anima: e solmente
Alma 38:4 perque io sape que tu quando
io
implorava
le
esseava imprisionate, si, e io sape misericordia del Senior Jesus
tamben que tu esseva lapidate a Christo, io recipeva le remission
motivo del parola; e tu de mi peccatos. E io Le invocava,
supportava tote iste cosas con e trovava le pace pro mi anima.
patientia perque le Senior esseva
con te; e ora tu sape que le Senior Alma 38:9 e ora, filio mie, io te
te liberava.
dice isto a fin que tu pote
apprender le sagessa, a fin que tu
Alma 38:5 e ora, filio mie pote apprender de me que non
Shiblon, io volerea recordar te existe alcun altere medio o via
que si tu habera fiducia in Deo, per medio del qual le homine
tu essera liberate de tu provas, de pote esser salvate, salvo in

429

Christo e per medio de Christo.
Ille es le vita e le luce del mundo.
ille es le parola de veritate e de
rectitude.

Alma 38:15 E que le Senior pote
benedicer tu anima, e que te
recipe in su regno al ultime die,
pro reposar in pace. E ora vade,
filio mie, e insenia le parola a iste
Alma 38:10 e ora, como tu ha populo. Sia sobrie. Filio mie,
comenciate a inseniar le parola, adeo.
assi io volerea que tu continuava
a inseniar lo; e io volerea que tu
esseva diligente e temperante in Alma Capitulo 39
omne cosa.
Le commandamentos de Alma su
Alma 38:11 Recorda te de non filio Corianton. Comprende le
elevar te in superbia; si, recorda capitulos 39-42.
te de non vantar te de tu sagessa
Le peccato sexual es un
ni de tu grande fortia.
abomination - le peccatos de
Alma 38:12 Recorda te de esser Corianton impediva al Zoramitas
intrepide, ma non arrogante; e de reciper le parola - Le
recorda anque de tener a freno redemption de Christo es
tote tu passiones, a fin que tu retroactive pro salvar le fideles
pote esser replenate de amor; que le ha precedite. Circa 74 a.C.
recorda te de evitar le otiositate.
Alma 39:1 e ora, filio mie, io ha
Alma 38:13 Tu non debe orar qualcosa de plus a dicer te de
como le Zoramitas, perque tu quanto io diceva a tu fratre;
videva que illes ora pro esser perque tu non ha observate le
audite per le homines e pro esser constantia de tu fratre, su
fidelitate e su diligentia in le
laudate per lor sagessa.
obedientia al commandamentos
Alma 38:14 Tu non debe dicer: de Deo? non te ha forsan ille date
Oh Deo, io te regratia perque nos le bon exemplo?
es melior de nostre fratres; ma
dice plus tosto: Oh Senior, Alma 39:2 perque tu non
perdona mi indignitate, e recorda prestava multe attention a mi
te con misericordia de mi fratres parolas como in vice lo faceva tu
- si, recognosce in omne occasion fratre, inter le populo del
Zoramitas. Ora, isto es lo que io
tu indignitate ante Deo.
ha contra te: tu ha continuate a
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vantar te de tu fortia e de tu culpabile de un assi grave
sagessa.
crimine. Io non te recordarea tu
crimines, pro lacerar tu anima, si
Alma 39:3 E isto non es toto, isto non esseva pro tu ben.
filio mie. Tu faceva lo que pro
me esseva multo penose; perque Alma 39:8 Ma tu non pote
tu abandonava le ministerio e tu occultar tu crimines a Deo; e, a
vadeva al pais de Siron, inter le minus que tu non te repenti, illos
frontieras del Lamanitas, pro essera como un teste contra te al
cercar le meretrice Isabel.
ultime die.
Alma 39:4 Si, illa seduceva le
corde de multos; ma isto non
esseva un excusa pro te, filio
mie. Tu debeva dedicar te al
ministerio que te habeva essite
confidite.

Alma 39:9 ora, filio mie, io
volerea que te repenti e que
abandona tu peccatos, e que tu
non seque plus le luxuria de tu
oculos, ma que te abstine de facer
iste cosas: perque si tu non lo
face, tu non potera in alcun modo
Alma 39:5 Non sape tu, filio mie, hereditar le regno de Deo. Oh,
que iste cosas es un abomination recorda te, e effortia te de facer
al oculos del Senior; si, plus tote iste cosas.
abominabile de tote le peccatos,
salvo versar sanguine innocente o Alma 39:10 E io te commanda de
renegar le Spirito Sancte?
recordar te de prender consilio de
tu fratres major in tu interprisas;
Alma 39:6 perque si tu renega le perque tu es ancora juvene e tu
Spirito Sancte un vice que tu le ha besonio de esser guidate per tu
ha recipite, e tu sape de renegar fratres. E presta attention a lor
le,
iste
es
un
peccato consilios.
imperdonabile; si, e, quicunque
occide malgrado le luce e le Alma 39:11 Tu non debe lassar te
cognoscentia de Deo, non es disviar per alcun cosa van o folle,
facile pro ille obtener le perdono; tu non debe lassar que le diabolo
si, io te dice, filio mie, que pro seduce de nove tu corde con celle
ille non es facile obtener le perverse meretrices. Vide, oh
perdono.
filio mie, qual grande iniquitate
tu faceva cader sur le Zoramitas;
Alma 39:7 e ora, filio mie, io perque, quando illes videva tu
preca Deo que tu non sia conducta, illes non voleva plus
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creder a mi parolas.

illes pote preparar le mente de lor
filios pro audir le parola al
Alma 39:12 e ora le Spirito del tempore de su venita.
Senior mi dice: ordina a tu filios
de practicar le ben, per timor que Alma 39:17 e ora io volerea
illes seduce le corde de multe tranquillisar un pauc tu mente re
personas, usque a destruer les; iste thema. Tu te meravilia que
ergo io te commanda, filio mie, tal
cosas
es
cognoscite
in le timor de Deo, de abandonar previemente. Io te demanda:
tu iniquitates;
esque un anima non es
equalmente preciose pro Deo ora,
Alma 39:13 e de orar al Senior quanto lo essera al tempore de su
con tote tu mente, fortia e venita?
facultate; de non seducer plus le
corde de nemo pro non ager Alma 39:18 Non es forsan
iniquemente; ma plus tosto de necessari render note le plano de
retornar a illes e de recognoscer redemption tanto a iste populo
tu faltas e le mal que tu ha facite. quanto a lor filios?
Alma 39:14 Tu non debe cercar
ricchessas, ni cosas van de iste
mundo; perque tu non potera
portar los con te.

Alma 39:19 Non pote forsan le
Senior mandar su angelo a
proclamar iste bon novas tan
facilemente hodie a nos e a
nostre filios quanto lo poterea
Alma 39:15 e ora, filio mie, io facer post su venita?
volerea dicer te qualcosa circa le
venita de Christo. Io te dice que
que certemente ille venira pro Alma Capitulo 40
levar le peccatos del mundo; si,
ille venira pro proclamar bon Christo realisa le resurrection de
tote le homines - Post le morte, le
novas de salvation a su populo.
justes vadera al paradiso e le
Alma 39:16 e ora, filio mie, iste iniques al tenebras de foras a
esseva le ministerio al qual tu expectar le jorno del resurrection
esseva appellate, o in altere - in le resurrection tote le cosas
parolas, a proclamar iste bon essera restaurate a lor forma
novas a iste populo, pro preparar correcte e perfecte. Circa 74 a.C.
lor mente, o plus tosto a fin que
illes recipe le salvation, e que Alma 40:1 ora, filio mie, io

432

volerea dicer te qualcosa de plus; un tempore fixate in le qual totos
perque io percipe que tu mente es se levara del mortos.
turbate in merito al resurrection
del mortos.
Alma 40:6 ora debe haber un
intervallo inter le momento del
Alma 40:2 io te dice que non morte e le momento del
habera necun resurrection - o in resurrection.
altere parolas, que iste corpore
mortal non se revestira de Alma 40:7 e ora io ha volite
immortalitate, iste corruption non demandar que occurre al animas
se revestira de incorruptibilitate - del homines desde le morte usque
ante le venita de Christo.
al tempore fixate pro le
resurrection?
Alma 40:3 Christo realisa le
resurrection del mortos. Ma filio Alma 40:8 ora si existe plus de
mie, le resurrection non es ora. Io un tempore fixate in le qual le
te
explica
un
mysterio; homines resuscita, non importa,
nonobstante il ha multe mysterios perque non totos mori al mesme
que es celate, que nemo tempore, ergo isto non importa;
cognosce, salvo Deo mesme. Ma toto es como un sol die pro Deo,
io te monstrara un cosa que io ha e le tempore es mensurate sol pro
insistentemente demandate al le homines.
Senior de poter cognoscer in
merito al resurrection.
Alma 40:9 ergo existe un
tempore fixate pro le homines
Alma 40:4 il ha un tempore pro resuscitar del mortos e existe
fixate in le qual tote resuscitara un intervallo inter le momento
del mortos. Ora, quando iste del morte e le resurrection. E ora,
tempore arrivara nemo lo sape; in merito a iste intervallo de
ma Deo cognosce le tempore tempore, que occurre al animas
fixate.
del homines es lo que io ha
demandate insistentemente al
Alma 40:5 ora, que sia un Senior; e isto es lo que io
tempore, o un secundo tempore o apprendeva.
un tertie tempore in le qual le
homines resuscitara del mortos. Alma 40:10 Quando venira le
Non es importante; perque Deo tempore quando totos resuscitara,
cognosce tote iste cosas; me alora illes sapera que Deo
basta saper que es assi: que existe cognosce tote le tempores que es
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fixate pro le homine.
Alma 40:11 ora, circa le
condition del anima inter le
morte e le resurrection - ecce que
mi
esseva inseniate per un
angelo que le spiritos de tote le
homines, si tosto que illes lassa
iste corpore mortal, si, le spiritos
de tote le homines, bones o
iniques, es conducite a celle Deo
que les ha date le vita.
Alma 40:12 E alora advenira que
le spiritos del
justes essera
recipite in un condition de
felicitate, que on appella
paradiso, un condition de reposo,
un condition de pace, ubi illes se
reposara de tote lor afflictiones,
de tote le preoccupationes e
dolores.
Alma 40:13 E post advenira que
le spiritos del perverses, si, le
iniques - perque illes non ha ni
parte ni portion alcun del Spirito
del Senior, perque illes seligeva
le operas del mal plus tosto que
le operas del ben: ergo le spirito
del diabolo entrava in illes e
prendeva possession de lor domo
- e istes essera expellite in le
tenebras de foras; ibi habera
lamentationes, planctos e stridor
de dentes, e isto a causa de lor
iniquitates, e illes essera
conducite captive per le voluntate
del diabolo.
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Alma 40:14 ora iste es le
condition del animas del
perverses, si, in le tenebras, e in
un condition de horribile e
timibile expectative del ardente
indignation del ira de Deo supra
illes; assi illes permane in iste
condition, como le justes in
paradiso, usque al tempore de lor
resurrection.
Alma 40:15 ora ha alcunos que
considera iste condition de
felicitate e iste condition de
infelicitate del anima, ante del
resurrection,
un
prime
resurrection. Si, io admitte que
on pote appellar resurrection, le
elevation del spirito o del anima
e su consigna al felicitate o al
infelicitate, secundo le parolas
que esseva dicite.
Alma 40:16 e tamben esseva
declarate que habera un prime
resurrection, un resurrection de
tote les qui viveva, qui vive o qui
vivera usque al resurrection de
Christo.
Alma 40:17 ora, nos non crede
que iste prime resurrection, del
qual on parla in iste terminos,
pote esser le resurrection del
animas e lor consigna al felicitate
o al infelicitate. Tu non pote
supponer que iste es su
significato.

Alma 40:18 io te dice: No; ma
isto es le reunion del anima con
le corpore del qui ha vivite desde
le jornos de Adam usque al
resurrection de Christo.
Alma 40:19 ora, io non dice que
le anima e le corpore de istes del
quales on ha parlate essera totos
reunite in un sol vice, le iniques
como le justes; basta dicer que
illes se levara tote; o, in altere
parolas, que lor resurrection
advenira ante del resurrection del
qui morira post le resurrection de
Christo.

pro esser judicate secundo lor
operas.
Alma 40:22 Si, isto realisa le
restauration de celle cosas parlate
per bucca del prophetas -Alma 40:23 Le anima essera
restituite al corpore e le corpore
al anima; si, omne membro e
junctura essera restituite a lor
corpore; si, e non se perdera ni
un capillo del capite; ma tote le
cosas essera restituite a lor forma
juste e perfecte.

Alma 40:24 e ora, filio mie, iste
es le restauration del qual ha
Alma 40:20 ora, filio mie, io non parlate le prophetas -dice que lor resurrection advenira
al tempore del resurrection de Alma 40:25 E alora le justes
Christo; ma io lo dice como mi resplendera in le regno de Deo.
opinion personal, que le animas e
le corpores del justes essera Alma 40:26 Ma un horribile
reunite
al
tempore
del morte se abattera supra le
resurrection de Christo e su perverses; perque illes mori pro
ascension al celo.
le cosas que concerne le
rectitude; perque illes es impur, e
Alma 40:21 Ma io non dice que necun cosa impur pote hereditar
isto
advenira
durante
su le regno de Deo; ma illes essera
resurrection, o depost; io dice sol expellite e consignate a recolliger
isto, que habera un intervallo le fructos de lor fatigas, o in
inter le morte e le resurrection altere parolas de lor actiones, que
del corpore, e un condition de esseva perverse; e illes bibera le
felicitate o de infelicitate pro le residuo de un cuppa amar.
anima usque al tempore fixate
per Deo pro le resurrection del
mortos. Pro esser reunite, anima Alma Capitulo 41
e corpore, e reportate ante Deo

435

In le resurrection le homines se
leva in un condition de infinite
felicitate o infinite infelicitate Le perversitate non esseva
jammais felicitate - le homines
carnal in le mundo es sin Deo In le restauration omne persona
recipe de nove le characteristicas
e le attributos acquirite in le vita
terren. Circa 74 a.C.

desiderios de lor corde, essera
anque illes al ultime die,
restituite al que es bon.
Alma 41:4 E si lor actiones es
perverse, illes essera restituite al
mal. Ergo omne cosa essera
restituite a su mesme ordine,
omne cosa a su ordine natural - le
mortalitate
elevate
al
immortalitate, le corruption al
incorruptibilitate - elevate a un
eternal felicitate pro hereditar le
regno de Deo, o al infelicitate sin
fin pro hereditar le regno del
diabolo, de un parte o del altere
parte --

Alma 41:1 e ora, filio mie, io ha
qualcosa a dicer in merito al
restauration del qual on ha
parlate; perque, alcunos ha
distorquite le Scripturas e per isto
illes se ha dupate. E io percipe
que anque tu mente ha essite
turbate circa iste thema. Ma io te Alma 41:5 le un resuscitate al
lo explicara.
felicitate, secundo su desiderios
de felicitate, o al ben, secundo su
Alma 41:2 Io te dice, filio mie, desiderios de ben; e le altere al
que le plano de restauration es mal, secundo su desiderios de
essential pro le justicia de Deo; mal; perque, como ille ha
perque il es essential que tote le desiderate facer le mal tote le
cosas essera reportate a lor ipse jorno, assi ille habera su
ordine. Es essential e juste, recompensa de mal quando
secundo le poter e le resurrection venira le nocte.
de Christo, que le anima del
homine essera restituite a su Alma 41:6 E de altere parte, si
corpore, e que omne parte del ille se ha repentite de su peccatos
corpore essera restituite a se e ha desiderate le rectitude usque
mesme.
al fin de su jornos, assi tamben
ille essera recompensate con le
Alma 41:3 e es essential pro le rectitude.
justicia de Deo que le homines
essera judicate secundo lor Alma 41:7 istes es illes qui essera
operas; e si lor operas esseva bon redimite per le Senior; si, istes es
in iste vita, e si bon esseva le illes qui essera liberate de celle
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nocte de tenebras sin fin; e assi o natural e mitter lo in un condition
resiste o cade; perque illes essera innatural, o mitter lo in un
lor proprie judices, pro facer le condition opposite a su natura?
ben o pro facer le mal.
Alma 41:13 No filio mie, non es
Alma 41:8 ora, le decretos de assi; ma le significato del parola
Deo es inalterabile; ergo le via es restauration es le restitution del
preparate a fin que qui vole pote mal al mal, o le carnal al carnal,
camminar in illo e esser salvate. o le diabolic al diabolic - le ben
al ben, le rectitude a lo que es
Alma 41:9 e ora filio mie, tu non recte, le justicia a lo que es juste,
debe riscar de offender ancora tu le misericordia a lo que es
Deo super celle punctos de misericordiose.
doctrina supra le qual tu ha usque
ora riscate de committer peccato. Alma 41:14 Ergo, filio mie,
recorda
te
de
esser
Alma 41:10 Tu non debe misericordiose verso tu fratres;
supponer, perque on ha parlate de age
con
justicia,
judica
restauration, que tu essera rectemente e face continuemente
restituite ab le peccato al le ben; e si tu facera tote iste
felicitate. Io te dice que le cosas alora tu recipera tu
perversitate non esseva jammais recompensa; si, le misericordia te
felicitate.
essera restituite de nove, le
justicia te essera de nove
Alma 41:11 e ora, filio mie, tote restituite; te essera de nove
le homines que es in un stato restaurate un juste judicio; e te
natural, o io deberea dicer in un essera recompensate le ben.
stato carnal, illes es in le bile del
amaritude in le ligamines del Alma 41:15 perque lo que tu
iniquitate; illes es sin Deo in le facera te retornara e te essera
mundo, e illes vade contra le restaurate; ergo le parola
natura de Deo; ergo illes es in un restauration condemna plus
condition contrari al natura del plenmente le peccator, e non le
felicitate.
justifica absolutemente.
Alma 41:12 e ora qual es le
significato
del
parola Alma Capitulo 42
restauration? Significa forsan,
prender un cosa de su condition Le vita terren es un tempore de
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proba pro permitter al homine de
repentir se e de servir Deo - Le
Cadita portava le morte physic e
spiritual sur tote le humanitate Le redemption adveni per medio
del penitentia - Deo mesme expia
le peccatos del mundo -- Le
misericordia es pro qui se repenti
- tote le altere es subjecte al
justicia de Deo - Le misericordia
adveni per medio del expiation Solmente le ver penitente se
salvara. Circa 74 a.C.

Alma 42:3 ora, nos vide que le
homine habeva devenite como
Deo, cognoscente le ben e le mal;
e per timor que ille extendeva le
mano e prendeva anque del
fructo del arbore del vita, e
mangiava e viveva pro sempre, le
Senior Deo poneva cherubines e
le spada flammante, a fin que
illes non poteva mangiava del
fructo --

Alma 42:4 E assi nos vide que
esseva accordate al homine un
Alma 42:1 e ora, filio mie, io tempore pro repentir se, si, un
percipe que tu ha ancora qualcosa tempore de proba, un tempore
que preoccupa tu mente, que tu pro repentir se e servir Deo.
non pote comprender, lo que
concerne le justicia de Deo e le Alma 42:5 perque si Adam
punition del peccator; perque tu habeva extendite tosto le mano, e
te effortia de retener que il es habeva mangiate le fructo del
injuste que le peccator sia arbore del vita, ille haberea vivite
consignate a un condition de pro sempre, secundo le parola de
infelicitate.
Deo, sin haber le tempore de
repentir se; si, e in ultra le parola
Alma 42:2 ora filio mie, io te de Deo haberea restate sin
explicara iste cosa. Perque post effecto, e le grande plano de
que le Senior Deo habeva salvation haberea essite frustrate.
expellite nostre prime patres
foras del jardin de Eden, pro Alma 42:6 Ma esseva stabilite
cultivar le terra ab le qual illes que le homine moriva - ergo, assi
esseva create - si, ille expelleva como illes esseva secate per le
le homine e poneva sur latere arbore del vita, illes debeva esser
oriental del jardin de Eden secate del facie del terra - e le
cherubines,
e
un
spada homine deveniva perdite pro
flammante que circulava per sempre, si, ille deveniva decadite.
omne parte, pro proteger le
arbore del vita -Alma 42:7 e ora, per isto io
videva que nostre prime patres
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esseva secate physicamente e
spiritualmente del presentia del
Senior; e assi nos vide que illes
deveniva subjecte a sequer lor
proprie voluntate.
Alma 42:8 ora non esseva
opportun que le homine esseva
redimite de iste morte physic,
perque isto haberea destruite le
grande plano de felicitate.

Alma 42:12 e ora, non existeva
alcun medio pro liberar le
homines de iste condition
decadite, que le homine habeva
appellate supra se a causa de su
disobedientia;
Alma 42:13 ergo, secundo
justicia, le plano de redemption
non haberea potite esser realisate
si non a condition que le homines
se repentiva in iste stato de
proba, si, in iste stato preparatori;
perque, si esseva a iste
conditiones, le misericordia non
haberea potite haber effecto sin
destruer le opera del justicia. Ora,
le opera del justicia non poteva
esser destruite; si assi esseva,
Deo cessarea de esser Deo.

Alma 42:9 ergo, como le anima
non pote nunquam morir e le
cadita habeva portate sur tote le
humanitate un morte spiritual e
un morte physic, o in altere
parolas illes esseva secate del
presentia del Senior, ergo, esseva
necessari que le humanitate
esseva redimite de iste morte
spiritual.
Alma 42:14 E assi nos vide que
tote le humanitate esseva
Alma 42:10 ergo, como illes decadite, e esseva in le manos del
habeva devenite carnal, sensual e justicia; si, le justicia de Deo que
diabolic per natura, iste condition les habeva consignate a esser
de proba deveniva per illes un secate pro sempre de su
condition pro preparar se; presentia.
deveniva
un
condition
preparatori.
Alma 42:15 e ora, le plano de
misericordia non haberea potite
Alma 42:11 e ora recorda, filio esser realisate, a minus que
mie, si non esseva per le plano esseva complite un expiation;
de redemption (si nos lo ergo Deo mesme expia le
exclude), lor anima, quando illes peccatos del mundo, pro realisar
haberea morite, illes esserea le plano de misericordia, pro
infelice, habente essite illes placar le demandas del justicia, a
secate del presentia del Senior.
fin que Deo pote esser un Deo
perfecte e juste, e anque un Deo
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misericordiose.

justicia, o anque le misericordia,
perque illo non haberea habite
Alma 42:16 ora, le penitentia non necun derecto sur le creatura?
haberea potite venir al homines, a
minus que existeva un punition, Alma 42:22 Ma esseva date un
que esseva anque illo eternal, lege, e un punition esseva fixate,
como debe esser le vita del e esseva concedite le penitentia;
anima, in opposition al plano de penitentia que le misericordia
felicitate, que esseva tamben exige; alteremente le justicia
equalmente eternal quanto le vita reclama le creatura e applica le
del anima.
lege, e le lege inflige le punition.
Si non esseva assi, le operas del
Alma 42:17 ora, como poterea un justicia esserea destruite, e Deo
homine repentir se, si non habeva cessarea de esser Deo.
peccato? como poterea ille
peccar, si non existeva un lege? Alma 42:23 Ma Deo non cessa
como poterea haber un lege, si de esser Deo, e le misericordia
non existeva un punition?
reclama le penitente, e le
misericordia veni a causa del
Alma 42:18 ora, esseva fixate un expiation; e le Expiation face
punition e esseva date un lege averar le resurrection del mortos.
juste, lo que produce in le E le resurrection del mortos
homine
le
remorso
de reconduce
le
homines
al
conscientia.
presentia de Deo; e assi illes es
restituite a su presentia, pro esser
Alma 42:19 ora, si non esseva judicate secundo lor operas,
date un lege - que si un homine secundo le lege e le justicia.
occideva debeva morir - haberea
forsan ille pavor de morir si Alma 42:24 perque le justicia
occideva?
pone in acto tote su requestas, e
anque le misericordia reclama
Alma 42:20 E in ultra, si non toto lo que es sue; e assi necun,
habeva essite date un lege contra salvo qui se repente vermente,
le peccato, le homines non essera salvate.
haberea pavor de peccar.
Alma 42:25 Perque tu crede que
Alma 42:21 E si non habeva le misericordia pote robar le
essite date un lege, si le homines justicia? Io te dice: No, in necuno
peccava, que poteva facer le puncto. Si assi esseva, Deo
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cessarea de esser Deo.
Alma 42:26 E assi Deo realisa su
grande e eternal propositos que
esseva preparate desde le
fundation del mundo. E assi
adveni le salvation e le
redemption del homines, e anque
lor destruction e lor infelicitate.
Alma 42:27 ergo, oh filio mie,
quicunque vole pote venir a biber
liberemente del aquas de vita; e
qui non vole venir, non es
obligate; ma al ultime die le
essera restituite secundo su actos.
Alma 42:28 Si ille ha desiderate
facer le mal e non se ha repentite
durante su jornos, le essera
restituite le mal, secundo le
restauration de Deo.
Alma 42:29 e ora, filio mie, io
desidera que tu non te lassa plus
turbar per iste cosas, e que te
lassa turbar solmente per tu
peccatos, con celle turbation que
te portara al penitentia.
Alma 42:30 Oh filio mie, io
desidera que tu non nega plus le
justicia de Deo. Tu non debe
cercar plus de justificar te
minimemente a causa de tu
peccatos, negante le justicia de
Deo; ma lassa un ample spatio in
tu corde per le justicia de Deo, su
misericordia e su longanimitate;

e lassa que isto te abassa in le
pulvere in humilitate.
Alma 42:31 e ora, filio mie, tu es
appellate per Deo a predicar le
parola a iste populo. E ora, filio
mie, vade per tu via, proclama le
parola con veritate e sobrietate, a
fin que tu pote conducer le
animas al penitentia, a fin que le
grande plano de misericordia
pote reclamar los. E io spera que
Deo te concede secundo mi
parolas. Amen.
Alma Capitulo 43
Alma e su filios predica le parola
- le Zoramitas e altere Nephitas
dissidente deveni Lamanitas - le
Lamanitas face guerra contra le
Nephitas - Moroni arma le
Nephitas con armaturas defensive
- le Senior revela a Alma le
strategia del Lamanitas -- Le
Nephitas defende lor casas, lor
libertate, lor familias e lor
religion - le armeas de Moroni e
de Lehi circumfere le Lamanitas.
Circa 74 a.C.
Alma 43:1 e ora adveniva que le
filios de Alma vadeva inter le
populo pro proclamar les le
parola. E Alma ipse non poteva
permaner inactive, e vadeva
anque ille.
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Alma 43:2 ora nos non dicera nil
altere circa lor predication,
excepte que illes predicava le
parola e le veritate, secundo le
spirito de prophetia e de
revelation; e illes predicava
secundo le sancte ordine de Deo,
per medio del qual illes esseva
appellate.
Alma 43:3 e ora nos retorna al
narration del guerras inter
Nephitas e Lamanitas, in le
decimo-octave anno del regno
del judices.

Zerahemna nominava dunque
commandantes sur le Lamanitas,
e illes esseva tote Amalekitas e
Zoramitas.
Alma 43:7 ora, ille faceva isto
pro tener vive lor odio verso le
Nephitas, pro poter les render
subjecte e assi realisar su
designos.

Alma 43:8 perque su designos
esseva lo de incitar le Lamanitas
al ira contra le Nephitas, e ille lo
faceva pro poter usurpar un
grande poter supra illes, e anque
Alma 43:4 perque adveniva que pro poter acquirer poter supra le
le
Zoramitas
deveniva Nephitas, e pro reducer les in
Lamanitas; ergo al initio del sclavitude.
decimo-octave anno, le populo
del Nephitas videva que le Alma 43:9 e ora, le designo del
Lamanitas esseva preste a venir Nephitas esseva lo de defender
contra illes e ergo illes faceva lor terras, lor domos, lor uxores e
preparativos pro le guerra, si, lor filios, pro poter les preservar
illes reuniva lor armeas in le pais del manos de lor inimicos; e
de Jershon.
anque pro poter preservar lor
derectos e lor privilegios, si, e
Alma 43:5 E adveniva que le anque lor libertate, pro poter
Lamanitas veniva con lor milles; adorar
Deo
secundo
lor
e illes veniva in le pais de desiderios.
Antionum, que esseva le pais del
Zoramitas; e un homine de Alma 43:10 perque illes sapeva
nomine Zerahemna esseva lor que si illes haberea cadite in
chef.
mano al Lamanitas, le Lamanitas
haberea destruite quicunque
Alma 43:6 e ora, pois que le haberea adorate Deo, le unic ver
Amalekitas habeva in se mesme Deo vivente, in spirito e veritate.
un disposition plus perverse e
sanguinari
del
Lamanitas, Alma 43:11 Si, e ille cognosceva
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tamben le odio extreme del
Lamanitas verso lor fratres, que
esseva le populo Anti-NephiLehi, que habeva essite appellate
populo de Ammon - e illes non
haberea prendite le armas, si,
illes habeva stipulate un alliantia
e illes non lo haberea violate ergo, si illes caderea in le manos
del Lamanitas, illes esserea
destruite.

quando le armeas del Lamanitas
se habeva reunite in le pais de
Antionum, le armeas del
Nephitas esseva prompte a
affrontar los in le pais de Jershon.

Alma 43:16 ora, le chef le
Nephitas, o in altere parolas le
homine que habeva essite
nominate commandante del
Nephitas, commandava tote le
armeas del Nephitas - e su
Alma 43:12 E le Nephitas non nomine esseva Moroni.
voleva permitter lor destruction;
ergo illes les habeva date terras Alma 43:17 E Moroni prendeva
como lor hereditate.
tote le commando e le
governamento de lor guerras. E
Alma 43:13 E le populo de ille habeva solmente vinti-cinque
Ammon dava al Nephitas un annos quando ille esseva
grande parte de su substantias, nominate commandante chef del
pro mantener lor armeas; e assi le armeas del Nephitas.
Nephitas esseva obligate a
resister sol al Lamanitas qui Alma 43:18 E adveniva que ille
esseva constituite per Laman e incontrava le Lamanitas al
Lemuel e le filios de Ismael e per confines de Jershon, e su populo
tote les qui se habeva separate esseva armate de spadas, de
del Nephitas, que esseva le scimitarras e de omne sorta de
Amalekitas e le Zoramitas, e le armas de guerra.
descendentes del sacerdotes de
Noe.
Alma 43:19 E quando le armeas
del Lamanitas videva le populo
Alma
43:14
ora,
iste de Nephi, o in altere parolas que
descendentes esseva numerose Moroni habeva preparate su
quasi quanto le Nephitas; e assi populo con armaturas pro coperir
le Nephitas esseva obligate a corpore e bracios, si, e anque con
batter se contra lor fratres, usque escutos pro defender le capite, e
al effusion de sanguine.
in ultra illes habeva vestes spisse
-Alma 43:15 E adveniva que,
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Alma 43:20 ora le armea de
Zerahemna non esseva assi ben
preparate; illes habeva solmente
le spadas e le scimitarras, le arcos
e le flechas, le petras e le fundas;
e illes esseva nude, salvo un
cinctura al flancos; si, illes
esseva tote nude, salvo le
Zoramitas e le Amalekitas;

Alma demandava al Senior ubi
debeva vader le armeas del
Nephitas pro defender se del
Lamanitas.
Alma 43:24 E adveniva que le
parola del Senior veniva a Alma,
e Alma informava le messageros
de Moroni que le armeas del
Lamanitas marchava circum al
deserto pro poter entrar in le pais
de Manti, pro poter comenciar un
attacco contra le parte plus debile
del populo. E iste messageros
vadeva a consignar le message a
Moroni.

Alma 43:21 Ma illes non esseva
armate de pectorales, ni de scutos
- ergo illes esseva grandemente
espaventate per le armeas del
Nephitas a causa de lor
armaturas,
nonobstante
lor
numero esseva ben plus grande
del Nephitas.
Alma 43:25 ora Moroni, lassava
parte de su armea in le pais de
Alma 43:22 e ora adveniva que Jershon, timente que un parte del
illes non osava vader contra le Lamanitas poterea venir in le pais
Nephitas al confines de Jershon; e prender possession del citate, e
illes lassava dunque le pais de ille prendeva un parte de su
Antionum per le deserto e illes se armea e marchava verso le terra
mitteva in viage in le deserto de Manti.
verso le fonte del fluvio Sidon,
pro poter venir al pais de Manti e Alma 43:26 E ille faceva in
prender possession del pais; illes modo que tote le populo in celle
non supponeva que le armeas de sector del pais se reuniva pro
Moroni poterea saper ubi illes combatter contra le Lamanitas,
vadeva.
pro defender lor terras e lor pais,
lor derectos e lor libertate; illes
Alma 43:23 Ma adveniva, tosto esseva dunque preparate pro
illes habeva partite verso le reciper le Lamanitas.
deserto, que Moroni mandava
spias in le deserto a observar lor Alma 43:27 E adveniva que
campo; e Moroni in ultra, sapeva Moroni faceva in modo que su
del prophetias de Alma, e ille le armea se occultava in le valle que
mandava alcun homines a fin que esseva vicino al ripa del fluvio
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Sidon, a occidente del fluvio imboscate su armea secundo su
Sidon, in le deserto.
desiderio, illes esseva preparate a
affrontar le Lamanitas.
Alma 43:28 E Moroni mitteva su
spias circum, pro poter saper Alma 43:34 E adveniva que le
quando haberea arrivate le armea Lamanitas arrivava del nord del
del Lamanitas.
collina, ubi esseva occultate un
parte del armea de Moroni.
Alma 43:29 e ora, pois que
Moroni cognosceva le intentiones Alma 43:35 E como le Lamanitas
del Lamanitas, que esseva lor habeva ultrapassate le collina de
intention destruer lor fratres o de Riplah, e illes habeva descendite
subjugar les e de reducer les in le valle e illes comenciava a
sclavitude pro poter stabilir un transversar le fluvio Sidon, le
regno super tote le pais;
armea que esseva occultate a sud
del collina, guidate per un
Alma 43:30 E ille sapeva tamben homine cuje nomine esseva Lehi,
que le unic desiderio del e ille conduceva avante su armea
Nephitas esseva lo de preservar e illo circumfereva le Lamanitas
lor terras, lor libertate e lor a oriente, a lor spatulas.
ecclesia, ergo ille non reteneva
peccato defender les per medio Alma 43:36 E adveniva que le
de un stratagema; ergo ille Lamanitas, quando videva que le
discoperiva, per medio de su Nephitas les attaccava al
spias, qual percurso haberea spatulas, illes se voltava e illes
facite le Lamanitas.
comenciava a combatter contra le
armea de Lehi.
Alma 43:31 ergo ille divideva su
armea e conduceva un parte in le Alma 43:37 E le opera de morte
valle e lo occultava a oriente e a comenciava in ambe le partes,
sud del collina de Riplah.
ma esseva ben plus terribile del
parte del Lamanitas perque lor
Alma 43:32 E le resto de su nuditate esseva exponite al
armea ille lo occultava in le valle pesantes colpos del Nephitas con
a occidente, a occidente del lor spadas e lor scimitarras que
fluvio Sidon, e in basso inter le portava le morte quasi a omne
confines del pais de Manti.
colpo.
Alma 43:33 E habente assi Alma 43:38 Dum del altere parte
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habeva de tanto in tanto un
homine que cadeva, inter le
Nephitas, de spada e exsangue,
essente illes protegite in le partes
plus vital del corpore, o in altere
parolas le partes plus vital del
corpore esseva protegite del
colpos del Lamanitas, per le
pectorales,
para-bracios
e
helmos; e assi le Nephitas
prosequeva lor opera de morte
inter le Lamanitas.
Alma 43:39 E adveniva que le
Lamanitas se espaventava a
causa del grande destruction inter
illes, e illes comenciava a fugir
verso le fluvio Sidon.
Alma 43:40 E illes esseva
persequite per Lehi e su homines;
e illes esseva pulsate per Lehi in
le aquas del Sidon e illes
transversava le aquas del Sidon.
E Lehi refrenava su armeas sur le
ripa del fluvio Sidon e illes non
lo transversava.

Moroni.
Alma 43:43 ora iste vice le
Lamanitas
se
batteva
furiosemente; si, nunquam se
habeva vidite le Lamanitas
combatter con fortia e corage tan
grande, no, ni mesme desde le
principio.
Alma 43:44 e illes esseva incitate
per le Zoramitas e per le
Amalekitas, que esseva lor
commandantes e lor chefes, e per
Zerahemna, que esseva lor
commandante chef, o in altere
parolas lor chef supreme e
commandante; si, illes se batteva
como dracones, e multe inter le
Nephitas esseva occidite per lor
manos, si, perque illes taliava in
duo multe de lor helmos e illes
transpassava multe de lor
pectorales e illes taliava multe de
lor bracios; e assi le Lamanitas
colpava con lor ira feroce.

Alma 43:45 Totevia le Nephitas
esseva inspirate per un melior
causa,
perque
illes
non
combatteva per le monarchia o
per le poter, ma illes combatteva
per lor casas e lor libertate, lor
uxores e lor filios, per tote lor
possessiones, si per lor ritos de
Alma 43:42 E le Lamanitas culto e lor ecclesia.
fugiva de nove verso del pais de
Manti, e illes esseva de nove Alma 43:46 E illes faceva lo que
affrontate per le armeas de illes sentiva esser le deber que
Alma 43:41 E adveniva que
Moroni e su armea affrontava le
Lamanitas in le valle, del altere
parte del fluvio Sidon, e illes
comenciava
a
occider
le
Lamanitas.
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illes habeva verso Deo, perque le
Senior les habeva dicite, e anque
a lor patres: si vos nos es
culpabile del prime offensa, ni
del secunda, vos non vos lassara
occider per mano de vostre
inimicos.

invocava le Senior per lor
libertate,
le
Lamanitas
comenciava a fugir de illes; e
illes fugiva usque al aquas del
fluvio Sidon.
Alma 43:51 ora, le Lamanitas
esseva plus numerose, si, plus del
duple del numero del Nephitas;
nonobstante illes esseva expellite
al puncto tal que illes se habeva
reunite in un sol corpore in le
valle, apud le ripa del fluvio
Sidon.

Alma 43:47 E ancora, le Senior
ha declarate: Vos defendera
vostre familias usque al effusion
de sanguine. Ergo, per isto
motivo le Nephitas combatteva
contra le Lamanitas, pro defender
se mesme e lor familias, lor
terras, lor pais, lor derectos e lor Alma 43:52 ergo le armeas de
religion.
Moroni les circumfereva, si, de
ambe le partes del fluvio, perque
Alma 43:48 E adveniva que a oriente il habeva le homines de
quando le homines de Moroni Lehi.
videva le ferocitate e le ira del
Lamanitas, illes esseva sur Alma 43:53 ergo, quando
puncto de abandonar e fugir. E Zerahemna videva le homines de
Moroni percipeva lor intentiones, Lehi a oriente del fluvio Sidon, e
e ille les pulsava e incoragiava le armeas de Moroni a occidente
con iste pensamentos, si, le del fluvio Sidon, e que illes
pensamentos de lor terras, de lor esseva circumferite per le
libertate, si, lor libertate del Nephitas, illes esseva terrorisate.
sclavitude.
Alma 43:54 ora Moroni, al vider
Alma 43:49 E adveniva que illes lor terror, commandava a su
cargava contra le Lamanitas, e homines de cessar de effunder lor
illes invocava con un sol voce le sanguine.
Senior lor Deo, per lor libertate
del sclavitude.
Alma Capitulo 44
Alma 43:50 E illes comenciava a
resister con fortia al Lamanitas; e Moroni commanda al Lamanitas
in le momento mesme que illes de stipular un alliantia de pace
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pro non esser destruite Zerahemna repelle le offerta e le
battalia continua - le armeas de
Moroni batte le Lamanitas. Circa
74 - 73 a.C.

protegera e nos preservara, usque
nos essera fidel a ille e a nostre
fide e a nostre religion; e
jammais le Senior permittera que
nos es destruite, a minus que nos
cade in transgression e renega
Alma 44:1 E adveniva que illes nostre fide.
stoppava e arretrava un passo. E
Moroni diceva a Zerahemna: Alma 44:5 e ora, Zerahemna, io
Zerahemna, nos non desidera te commanda, in nomine de celle
esser sanguinari. Tu sape que vos Deo Omnipotente que ha
es in nostre manos, totevia nos reinfortiate nostre bracios, a fin
non desidera occider vos.
que nos poteva haber le victoria
super vos, per nostre fide, per
Alma 44:2 nos non veniva in nostre religion, per nostre ritos de
battalia contra vos pro versar culto, per nostre ecclesia e per le
vostre sanguine pro obtener sacre mantenimento que nos debe
poter; e nos non desidera portar a nostre uxores e a nostre filios,
necun de vos sub le jugo del per le libertate que nos liga a
sclavitude. Ma iste es mesme le nostre terras e a nostre pais; si, e
causa per lo qual vos veniva anque per mantener le sacre
contra nos; si, e vos es parola de Deo al qual nos debe
incholerisate con nos a causa de tote nostre felicitate; e per toto lo
nostre religion.
que nos es plus car Alma 44:3 Ma ora vos vide que
le Senior es con nos; e vos vide
que ille vos ha date in nostre
manos. E ora io volerea que vos
comprende que isto nos esseva
accordate a motivo de nostre
religion e de nostre fide in
Christo. E ora vos vide que vos
non pote destruer iste nostre
fide.

Alma 44:6 Si, e isto non es toto;
io te commanda, per tote le
desiderios que vos ha de viver, de
consignar nos vostre armas de
guerra, e nos non cercara vostre
sanguine, ma nos sparniara vostre
vitas, si vos vadera per vostre
strata e vos non venira ancora a
facer nos guerra.

Alma 44:7 e ora, si vos non lo
Alma 44:4 ora vos vide que iste face, vos es in nostre manos, e io
es le ver fide in Deo; si, vos vide commandara a mi homines de
que Deo nos adjutara e nos cader supra vos e de infliger a
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vostre corpores vulneres mortal,
a fin que vos essera occidite; e
alora on videra qui habera poter
super iste populo; si, on videra
qui essera portate in sclavitude.
Alma 44:8 e ora adveniva que
quando Zerahemna audiva iste
parolas,
ille
avantiava
e
consignava
su
spada,
su
scimitarra e su arco in le manos
de Moroni e ille diceva: Ecce hic
nostre armas de guerra; nos los
consigna a vos, ma nos non
acceptara de facer un juramento
con vos que nos sape que nos
violara, e anque nostre filios;
prende vos dunque, nostre armas
de guerra e permitte nos de
partir;
alteremente
nos
conservara nostre spadas, e nos
perira o vincera.

Alma 44:11 ora, io non pote
renegar le parolas que io ha
declarate, ergo, como vive le
Senior, vos non partira, a minus
que vos face juramento que vos
non tornara de nove a combatter
contra nos. Ora, como vos es in
nostre manos, nos versara vostre
sanguine sur terreno, salvo que
vos accepta le conditiones que io
propone.

Alma 44:12 e ora, quando
Moroni habeva declarate iste
parolas, Zerahemna prendeva su
spada; e ille esseva incholerisate
contra Moroni, e ille se
precipitava pro occider Moroni;
ma dum ille altiava le spada, un
del soldatos de Moroni lo
colpava, e lo faceva cader a terra
e on rumpeva le impugnatura e
ille colpava tamben Zerahemna, e
Alma 44:9 nos non es de vostre taliava su scalp que cadeva a
fide; nos non crede que esseva terra. E Zerahemna se occultava
Deo que nos ha date in vostre inter su soldatos.
manos; ma nos crede que esseva
vostre astutia que vos ha Alma 44:13 E adveniva que le
preservate de nostre spadas. soldato que habeva colpate
Esseva vostre pectorales e vostre Zerahemna, recolligeva le scalp
scutos que vos ha preservate.
per le capillos e lo infilava sur le
puncta de su spada e lo tendeva
Alma 44:10 e ora, quando verso illes, e ille diceva a alte
Zerahemna habeva cessate de voce:
dicer iste parolas, Moroni le
restitueva le spada e le armas de Alma 44:14 assi como cadeva a
guerra que habeva recipite e ille terra iste scalp, que es le scalp de
diceva: nos terminera le battalia. vostre chef, assi cadera a terra
tote vos a minus que vos
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consigna vostre armas de guerra como habeva prophetisate le
e vos partira con un alliantia de soldato de Moroni.
pace.
Alma 44:19 ora Zerahemna,
Alma 44:15 ora habeva multos quando videva que tote illes
que, quando audiva iste parolas e esseva sur puncto de esser
videva le scalp sur le spada, destruite, clamava con fortia a
esseva plen de pavor; e multos Moroni e promitteva que ille,
avantiava e deponeva lor armas como tamben su populo, haberea
de guerra al pedes de Moroni, e facite alliantia de non retornar a
illes faceva un alliantia de pace. facer les guerra si Moroni
E a tote illes qui faceva alliantia sparniava
le
vita
del
esseva permittite de partir.
superviventes,
Alma 44:16 ora adveniva que
Zerahemna esseva extrememente
incholerisate e ille incitava le
resto de su soldatos al ira, pro
luctar plus infatigabilemente
contra le Nephitas.

Alma 44:20 E adveniva que
Moroni commandava a su
soldatos de stoppar le opera de
destruction
inter
inter
le
Lamanitas. E ille prendeva le
armas de guerra del Lamanitas; e
post que illes habeva stipulate un
Alma 44:17 Alora Moroni se alliantia de pace, les esseva
incholerisava, a causa del concedite de partir.
obstination del Lamanitas, ergo
ille commandava a su populo de Alma 44:21 ora le numero de lor
cargar les e de occider les. E mortos non esseva contate a
adveniva que illes comenciava a causa del grande numero; si, le
occider le Lamanitas; si, e le numero de lor mortos esseva
Lamanitas se batteva con lor assatis grande, sia inter le
spadas con tote lor fortias.
Nephitas que inter le Lamanitas.
Alma 44:18 Ma lor pelle nude e
lor capites discoperite les
exponeva al affilate spadas del
Nephitas; si, illes esseva
transfigite e colpate, e illes
cadeva multo rapidemente sub le
spadas del Nephitas; e illes
comenciava a esser occidite,
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Alma 44:22 E adveniva que illes
jectava lor mortos in le aquas del
Sidon, que esseva trainate per le
aqua e sepelite in le profunditate
del mar.
Alma 44:23 E le armeas del
Nephitas, o de Moroni, retornava

a lor domos e a lor terras.
Alma 44:24 E assi terminava le
decimo-octave anno del regno
del judices sur populo de Nephi.
E assi terminava le historia de
Alma que esseva scribite supra le
plattas de Nephi.
La narration del populo de
Nephi, de su guerras e de su
dissensiones al tempore de
Helaman, secundo le registros de
Helaman, que ille compilava
durante su jornos.
Comprende le capitulos 45-62.
Alma Capitulo 45
Helaman crede al parolas de
Alma - Alma prophetisa le
destruction del Nephitas - ille
benedice e maledice le pais Alma es rapite per le Spirito
como Moses - cresce le
dissensiones in le ecclesia. Circa
73 a.C.

Alma 45:2 E adveniva, in le
decimo-none anno del regno del
judices sur populo de Nephi, que
Alma veniva a su filio Helaman e
le diceva: Crede tu al parolas que
io te diceva in merito al registros
que esseva scribite?
Alma 45:3 e Helaman le diceva:
Si, io crede.
Alma 45:4 e Alma diceva de
nove: Crede tu in Jesus Christo,
que venira?
Alma 45:5 e ille diceva: Si, io
crede a tote le parolas que ha
declarate.
Alma 45:6 e Alma le diceva de
nove:
obedira
tu a mi
commandamentos?
Alma 45:7 e ille diceva: Si, io
obedira a tu commandamentos
con tote mi corde.

Alma 45:8 Alora Alma le diceva:
Tu es benedicite; e le Senior te
Alma 45:1 ora adveniva que le facera prosperar in iste pais.
populo de Nephi se allegrava
immensemente perque le Senior Alma 45:9 Ma io te debe
lo habeva de nove liberate del prophetisar qualcosa; ma lo que
manos de lor inimicos; ergo illes io te prophetisara tu non lo facera
rendeva gratias al Senior lor Deo, cognoscer; si, lo que io te
si, e illes jejunava e orava multo prophetisara non essera date a
e illes adorava Deo con gaudio cognoscer usque a quando le
immensemente grande.
prophetia se complira; ergo
scribe le parolas que io te dicera.
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Alma 45:10 E iste es le parolas:
secundo le spirito de revelation
que es in me, io percipe que iste
populo, le Nephitas, inter quatro
centos annos desde quando Jesus
Christo se manifestara a illes,
degenerara in incredulitate.
Alma 45:11 Si, e alora illes
videra guerras e pestilentias, si,
fame e effusiones de sanguine
usque a que le populo de Nephi
essera extinguite --

inter le Lamanitas e devenira
como illes, totos salvo pocos, que
essera appellate le discipulos del
Senior; e le Lamanitas les
persequera usque a lor extinction.
E ora, a causa del iniquitate, iste
prophetia se complira.
Alma 45:15 e post que Alma
habeva declarate iste parolas a
Helaman, le benediceva, e anque
su altere filios; e ille benediceva
anque le terra per amor del justes.

Alma 45:16 E Alma diceva: assi
dice le Senior Deo - maledicite
essera le pais, si, iste le pais,
usque al destruction, per tote le
nationes, tribos, linguas e
populos que practica le mal,
quando illes essera plenmente
matur; e como io ha declarate,
assi essera; perque iste es le
malediction e le benediction de
Deo sur pais, perque le Senior
non pote considerar le peccato
con le minimo grado de
Alma 45:13 E quando venira indulgentia.
celle grande jorno, arrivara tosto
le tempore quando illes qui es ora Alma 45:17 e ora, quando Alma
includite con le populo de Nephi, habeva declarate iste parolas, ille
o in altere parolas lor posteritate, benediceva le ecclesia, si, tote
non essera plus includite inter le illes qui desde alora in avante
populo de Nephi.
haberea restate firme in le fide.
Alma 45:12 Si, e isto, perque
illes degenerara in incredulitate e
illes cadera in le operas
tenebrose, in le lascivitate e in
omne sorta de iniquitate; si, io te
dice, pois que illes peccara contra
un
assi
grande
luce
e
cognoscimento, si, io te dice que,
in celle jorno, le quarte
generation non passara tote ante
que veni iste grande iniquitate.

Alma 45:14 Ma quicunque
supervivera e non essera destruite
in celle jorno grande e
espaventabile, essera includite
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Alma 45:18 E post que Alma
habeva facite isto, ille partiva
verso le pais de Zarahemla, como
pro vader al pais de Melek. E

adveniva que nemo ha audite possedite per le populo de Nephi.
plus parlar de ille; e quanto a su E adveniva que illes nominava
morte o tumba, nos non sape nil. sacerdotes e maestros ubique in
le pais, in tote le ecclesias.
Alma 45:19 nos sape isto: que
ille esseva un homine recto; e se Alma 45:23 e ora adveniva post
diffundeva in le ecclesia, que ille que Helaman e su fratres habeva
habeva essite rapite per le nominate sacerdotes e maestros
Spirito, o in altere parolas in
le
ecclesias,
surgeva
sepelite per le mano del Senior, dissensiones inter illes, perque le
assi como Moses. Ma, le populo non voleva plus prestar
Scripturas dice que le Senior attention al parolas de Helaman e
prendeva a Se Moses; e nos de su fratres.
suppone que ille ha recipite a Se
anque Alma in le spirito; ergo, Alma 45:24 Ma illes se
per iste motivo, nos non sape nil inorgoliava e se elevava
in
circa su morte e su tumba.
superbia, a causa de lor immense
ricchessas; ergo illes comenciava
Alma 45:20 e ora adveniva, al a considerar se ric e illes non
initio del decimo-none anno del voleva plus prestar attention a lor
regno del judices sur populo de parolas, e camminar rectemente
Nephi, que Helaman vadeva inter ante Deo.
le populo pro proclamar les le
parola.
Alma Capitulo 46
Alma 45:21 e per via de lor
guerras con le Lamanitas e del Amalickiah conspira pro devenir
multe parve dissensiones e rege - Moroni altia le motto de
disordines que habeva inter le libertate - ille appella le populo al
populo, se revelava opportun que union pro defender lor religion le parola de Deo esseva le ver credentes es appellate
proclamate inter illes, si, pro dar christianos - Un residue de
Joseph essera preservate un regula in tote le ecclesia.
Amalickiah e le dissidentes fugi
Alma 45:22 ergo Helaman e su al pais de Nephi - Qui non vole
fratres partiva pro recuperar le sustener le causa del libertate es
ecclesia in tote le pais, si, in punite a morte. Circa 73-72 a.C.
omne citate desde un parte al
altere del pais que esseva Alma 46:1 E Adveniva que tote
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les qui non voleva ascoltar le
parolas de Helaman e de su Alma 46:7 E habeva multos in le
fratres se reuniva contra lor ecclesia que credeva al parolas
fratres.
adulatori de Amalickiah, ergo
illes dissentiva mesme del
Alma 46:2 e illes esseva ecclesia; e assi le affaceres del
grandemente incholerisate, al populo de Nephi esseva multe
puncto
que
illes
esseva precari e periculose, nonobstante
determinate a occider les.
le grande victoria que illes
habeva habite supra le Lamanitas
Alma 46:3 ora, le chef del qui e le grande gaudio que illes
esseva incholerisate contra lor habeva recipite per haber essite
fratres esseva un homine grande liberate per le mano del Senior.
e forte; e su nomine esseva
Amalickiah.
Alma 46:8 assi nos vide con
quanto rapiditate le filios del
Alma 46:4 e Amalickiah homines oblida le Senior lor Deo,
desiderava esser rege; e anque les si, con quanto rapiditate illes
qui
esseva
incholerisate committe iniquitate e se lassa
desiderava que ille esseva lor re; disviar per le maligno.
e illes esseva per le major parte,
judices inferior del pais, e illes Alma 46:9 Si, e nos vide tamben
aspirava al poter.
le grande perversitate que un sol
homine multo perverse pote
Alma 46:5 e illes habeva essite causar inter le filios del homines.
convincite per le adulationes de
Amalickiah que si illes le Alma 46:10 Si, nos vide que
susteneva e le stabiliva lor rege, Amalickiah, perque esseva un
ille
les
haberea
facite homine multo astute e un homine
governatores del populo.
de
multe parolas adulatori,
induceva le corde de multe
Alma 46:6 assi illes esseva personas a ager con perversitate;
incitate al dissension per si, e a cercar de destruer le
Amalickiah,
nonobstante
le ecclesia de Deo e de destruer le
predication de Helaman e de su fundamento del libertate que Deo
fratres, si, nonobstante lor les habeva accordate, o in altere
immense preoccupation per le parolas le benediction que Deo
ecclesia, perque illes esseva habeva mandate sur le facie del
summe sacerdotes del ecclesia.
terra per amor del justes.
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Alma 46:11 e ora adveniva que
quando Moroni, que esseva le
commandante chef del armeas
del Nephitas, habeva audite de
iste
dissensiones,
ille
se
incholerisava con Amalickiah.
Alma 46:12 E adveniva que ille
lacerava su mantello; e ille
prendeva un bordo de ille e
scribeva supra - In memoria de
nostre Deo, de nostre religion,
del libertate, de nostre pace, de
nostre uxores e de nostre filios - e
ille lo fixava in le culmine de un
pertica.

Alma 46:15 E les qui pertineva al
ecclesia esseva fidel; si, tote les
qui esseva ver credente in Christo
prendeva supra se voluntarimente
le nomine de Christo, o le
nomine de christianos, como illes
esseva appellate, a motivo de lor
fide in Christo, que debeva venir.
Alma 46:16 E ergo Moroni, a
celle tempore, precava a fin que
le causa del christianos e le
libertate del pais poterea esser
favorite.

Alma 46:17 E adveniva post que
ille habeva aperite su anima a
Deo, ille denominava tote le terra
Alma 46:13 E ille vestiva le a sud del pais Desolation, si, tote
helmo, le pectoral e prendeva le le terra, a nord e a sud: pais
scuto, e ille se cingeva le electe e pais del libertate.
armatura circum su flancos; e
prendeva le pertica con le bordo Alma 46:18 E ille diceva:
de su mantello sur le summitate Certemente Deo non permittera
(e ille lo appellava le motto del que nos, que es minuspreciate per
libertate), ille se inclinava usque haber prendite le nomine de
a terra e precava ardentemente su Christo, non es calcate e
Deo a fin que le benedictiones destruite, salvo si nos attrahe iste
del libertate poteva restar supra condemnation supra nos per
su fratres usque un gruppo de nostre transgressiones.
christianos
remaneva
in
possession del pais Alma 46:19 E quando Moroni
habeva declarate iste parolas, ille
Alma 46:14 de facto tote le ver vadeva inter le populo brandiente
credentes in Christo, que in aere le bordo de su mantello, a
pertineva al ecclesia de Deo, fin que totos poterea vider le
esseva assi appellate per les qui inscription que ille habeva
non pertineva al ecclesia.
scribite supra, e ille clamava a
alte voce, dicente:
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Alma 46:23 Moroni les diceva:
nos es un residue del posteritate
de Jacob; si, nos es un residue del
posteritate de Joseph, cuje
mantello esseva lacerate per su
fratres in multe fragmentos; si, e
ora nos debe recordar de obedir
al commandamentos de Deo, o
Alma 46:21 E adveniva que nostre vestes essera lacerate per
quando Moroni habeva dicite iste nostre fratres e nos essera jectate
parolas, le populo veniva con le in prision, o vendite, o occidite.
armaturas cingite sur le flancos e
illes lacerava lor vestes in signo, Alma 46:24 Si, vamos a
o in altere parolas como alliantia, prenservar nostre libertate, como
que illes non haberea abandonate un residue de Joseph; si, vamos a
le Senior lor Deo; o, in altere recordar le parolas de Jacob ante
parolas,
si
illes
haberea de su morte, perque ille videva
transgredite al commandamentos que un bordo del mantello de
de Deo, o haberea cadite in Joseph habeva essite preservate e
transgression, e si illes se non se habeva decomponite. E
avergoniarea de prender supra se ille diceva: assi como iste residue
le nomine de Christo, le Senior del veste de mi filio esseva
les haberea lacerate, como illes preservate, assi un residue del
habeva lacerate lor vestes.
posteritate de mi filio essera
preservate per le mano del
Alma 46:22 ora esseva iste le Senior, que lo prendera a Se,
pacto que illes faceva, e illes dum le resto del posteritate de
jectava lor vestes al pedes de Joseph perira, assi como le resto
Moroni, dicente: Nos face de su veste.
alliantia con nostre Deo que nos
essera destruite, como nostre Alma 46:25 ora isto porta dolor a
fratres del pais a nord, si nos mi anima; nonobstante mi anima
cadera in transgression; si, ille jubila in mi filio, a motivo del
nos pote jectar al pedes de nostre parte de su posteritate que essera
inimicos, assi como nos ha conducite a Deo.
lanceate nostre vestes a tu pedes
pro esser calcate sub le pedes, si Alma 46:26 ora iste esseva le
nos cadera in transgression.
parolas de Jacob.
Alma 46:20 qui vole mantener
iste motto sur pais, que veni
avante in le fortia del Senior, pro
facer alliantia de mantener lor
derectos e lor religion, a fin que
le Senior Deo pote benedicer le.
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Alma 46:27 e ora, qui sape si le
residue del posteritate de Joseph
que perira como su veste, es lo
que se ha separate de nos? Si, e
ibi essera anque nos, si nos non
resta firme in le fide in Christo.

haberea incitate le Lamanitas al
ira e les haberea inducite a
combatter contra illes; e Moroni
sapeva tamben que Amalickiah
lo haberea facite pro poter
obtener su scopos.

Alma 46:28 e ora adveniva que
quando Moroni habeva declarate
iste parolas, ille avantiava e
mandava anque reunir, in tote le
partes del pais in le qual existeva
dissensiones, tote le personas que
desiderava mantener lor libertate
e resister a Amalickiah e al qui se
habeva separate, que esseva
appellate Amalikitas.

Alma 46:31 ergo Moroni pensava
que esseva opportun prender su
armeas, que se habeva reunite e
armate e qui habeva stipulate le
alliantia de mantener le pace - e
adveniva que ille prendeva su
armea e marchava con su tentas
in le deserto pro taliar le strata a
Amalickiah in le deserto.

Alma 46:29 E adveniva que
quando Amalickiah videva que le
populo de Moroni esseva plus
numerose del Amalikitas - e
videva tamben que su populo
habeva dubitas in merito al
justicia del causa que illes habeva
interprendite - ergo, timente ille
de non poter attinger su scopo,
ille prendeva qui voleva sequer le
e ille vadeva al pais de Nephi.
Alma 46:30 ora Moroni pensava
que non esseva opportun que le
Lamanitas recipeva ulterior
reinfortiamento; ergo ille pensava
de resecar le populo de
Amalickiah, o in altere parolas de
prender lo e de portar lo retro e
de poner a morte Amalickiah; si,
perque Moroni sapeva que illes

Alma 46:32 E adveniva que ille
faceva secundo su desiderios, e
ille marchava in le deserto e
attingeva
le
armeas
de
Amalickiah.
Alma 46:33 E adveniva que
Amalickiah fugiva con un parve
numero de su homines, e le
remanentes esseva consignate in
le manos de Moroni e illes esseva
portate retro in le pais de
Zarahemla.
Alma 46:34 ora Moroni, essente
uno que habeva essite nominate
per le judices supreme e per le
voluntate del populo, ergo ille
habeva poter, secundo su voler,
sur le armeas del Nephitas, pro
stabilir e exercitar autoritate
supra illes.
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Alma 46:35 E adveniva que ille
poneva a morte quicunque, inter
le Amalikitas, non voleva entrar
in alliantia pro sustener le causa
de libertate, a fin que poterea
mantener
un
governamento
libere; e solmente pocos refusava
le alliantia de libertate.

Alma 46:40 E habeva alcunos
que moriva de febres que esseva
assatis frequente in le pais in
certe saisones del anno - ma non
tanto per le febres, a motivo del
excellente qualitates de multe
plantas e radices que Deo habeva
preparate pro remover le causa
del maladias al qual le homines
Alma 46:36 E adveniva tamben esseva subjectate per le natura
que ille faceva hissar le motto de del climate -libertate supra omne turre in tote
le pais possedite per le Nephitas; Alma 46:41 Ma habeva multos
e assi, Moroni installava le que moriva longeve; e les qui
standardo de libertate inter le moriva in le fide in Christo es
Nephitas.
felices con ille, como nos debe
supponer.
Alma 46:37 E comenciava a
haber de nove pace in le pais; e Alma Capitulo 47
assi illes manteneva le pace in le
pais usque quasi al fin del
decimo-none anno del regno del Amalickiah usa le traition, le
judices.
homicidio e le intriga pro devenir
rege del Lamanitas - Le
Alma 46:38 e Helaman e le dissidentes del Nephitas es plus
summe sacerdotes manteneva inique e feroces del Lamanitas.
tamben le ordine in le ecclesia; Circa 72 a.C.
si, per le spatio de quatro annos
habeva pace e gaudio in le
ecclesia.
Alma 46:39 E adveniva que
habeva multe que moriva
credente firmemente que lor
anima habeva essite salvate per le
Senior Jesus Christo; assi illes
lassava
iste
mundo
con
allegressa.
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Alma 47:1 Nos tornara ora al
nostre historia a Amalickiah e al
qui habeva fugite con ille al
deserto; perque, ille habeva
prendite les qui habeva vadite
con ille e ille habeva ascendite al
pais de Nephi, inter le Lamanitas,
e ille incitava le Lamanitas al ira

contra le populo de Nephi, al
puncto que le rege del Lamanitas
emanava un proclamation in tote
su pais, inter tote su populo, a fin
que illes se reuniva de nove pro
vader a combatter contra le
Nephitas.
Alma 47:2 E adveniva que
quando le proclamation esseva
diffundite inter illes, illes habeva
grande timor; si, illes timeva de
displacer al rege, e illes timeva
tamben de vader a combatter
contra le Nephitas, timente de
perder le vita. E adveniva que
illes non voleva, o in altere
parolas le major parte de illes
non
voleva,
obedir
al
commandamentos del rege.

Alma 47:5 e ille habeva obtenite
le commando de celle partes del
Lamanitas que esseva in favor
del rege; e ille cercava postea de
ganiar anque le favor del qui non
esseva obediente; ergo ille
vadeva al loco que esseva
appellate Onidah, perque ibi
habeva fugite tote le Lamanitas;
perque illes habeva vidite le
armea que arrivava, e supponente
que illes veniva pro destruer les,
illes habeva dunque fugite a
Onidah, in le loco del armas.

Alma 47:6 e illes habeva
nominate un homine pro esser lor
rege e chef, e illes habeva
prendite in lor mente le
determination que illes non se
haberea subjugate a vader contra
Alma 47:3 e adveniva que le rege le Nephitas.
se incholerisava a causa de lor
disobedientia;
ergo
ille Alma 47:7 E adveniva que illes
commandava a Amalickiah que se habeva reunite sur le
le parte de su armea que habeva summitate del monte que se
essite obediente a su ordines appellava Antipas, pro preparar
obligava le disobedientes a se a combatter.
prender le armas.
Alma 47:8 Ora Amalickiah non
Alma 47:4 ora iste esseva le habeva le intencion de combatter
desiderio de Amalickiah, perque, secundo le commandamentos del
essente ille un homine multo rege; ma ille habeva le intencion
astute in facer le mal, ille de obtener le favor del armea del
concipeva dunque in su corde un Lamanitas pro poter poner se a
plano pro disthronar le rege del lor capite, disthronar lo rege e
Lamanitas.
prender possession del regno.
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Alma 47:9 e adveniva que ille
faceva in modo que su armea
installava le tentas in le valle
apud le monte Antipas.
Alma 47:10 E adveniva que de
nocte
ille
mandava
una
ambassada secrete sur monte
Antipas, desiderante que le chef
del qui esseva sur monte, cuje
nomine
esseva
Lehonti,
descendeva al pede del monte,
perque ille desiderava parlar le.

descendite con su guardas usque
a Amalickiah, Amalickiah le
invitava a descender con su
armea durante le nocte e a
circumferer le campamento del
homines sur le qual le rege le
habeva date le commando; e ille
les haberea consignate in le
manos de Lehonti, a pacto que
Lehonti faceva Amalickiah le
secunde commandante del entier
armea.
Alma 47:14 E adveniva que
Lehonti descendeva con su
homines e ille circumfereva le
homines de Amalickiah, e ante
que illes se eveliava al alba del
jorno, illes esseva circumferite
per le armeas de Lehonti.

Alma 47:11 E adveniva que
quando Lehonti recipeva le
message,
ille
non
osava
descender al pede del monte. E
adveniva
que
Amalickiah
mandava de nove un secunde
vice a invitar le a descender. E
adveniva que Lehonti non Alma 47:15 E adveniva que
voleva; e ille mandava de nove, quando illes videva de esser
per le tertie vice.
circumferite illes supplicava
Amalickiah de permitter que illes
Alma 47:12 E adveniva que se univa a lor fratres, pro non
quando Amalickiah videva que esser destruite. Ora, isto esseva lo
non poteva convincer Lehonti a que Amalickiah desiderava.
descender ab le monte, ascendeva
ille sur monte, quasi usque al Alma 47:16 E adveniva que ille
campo de Lehonti; e ille consignava
su
homines,
mandava per le quarte vice su contrarimente al ordines del rege.
message a Lehonti, invitante le a Ora isto esseva lo que
descender e a portar con se su Amalickiah desiderava, pro poter
guardas.
realisar su designos de disthronar
le rege.
Alma 47:13 E adveniva que
quando
Lehonti
habeva Alma 47:17 ora, esseva uso inter
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le Lamanitas, que si lor honorar le a causa de su grandor.
commandante moriva, nominar le
secunde commandante como Alma 47:23 E adveniva que le
commandante supreme.
rege extendeva le mano pro altiar
les, como esseva de uso inter le
Alma 47:18 E adveniva que Lamanitas, in signo de pace, uso
Amalickiah mandava un de su que illes habeva prendite ab le
servos administrar veneno a Nephitas.
parve dosage a Lehonti, e ille
moriva.
Alma 47:24 E adveniva que
quando le rege habeva altiate le
Alma 47:19 quando Lehonti prime, ille pugnalava le rege al
esseva morte, le Lamanitas corde; e le rege cadeva a terra.
nominava Amalickiah lor chef e
commandante supreme.
Alma 47:25 Alora le servos del
rege fugiva; e le servos de
Alma 47:20 E adveniva que Amalickiah critava, dicente:
Amalickiah marchava con su
armeas (perque ille habeva Alma 47:26 le servos del rege le
obtenite lo que ille desiderava) ha pugnalate al corde, e ille ha
usque al pais de Nephi, al citate cadite, e illes ha fugite; veni a
de Nephi, que esseva le citate vider.
principal.
Alma 47:27 E adveniva que
Alma 47:21 E le rege sortiva a Amalickiah commandava a su
incontrar le con su guardas, armeas de approximar se pro
perque ille supponeva que vider lo que habeva occurrite al
Amalickiah habeva complite su rege; e quando illes arrivava al
ordines e que Amalickiah habeva loco illes trovava le rege que
reunite un assi grande armea pro jaceva
in
su
sanguine,
vader a combatter contra le Amalickiah alora fingeva de
Nephitas.
esser incholerisate e diceva:
Quicunque amava le rege, vade a
Alma 47:22 Ma quando le rege persequer su servos, a fin que
sortiva a incontrar le, Amalickiah illes pote esser occidite.
mandava su servos al incontro
del rege. E illes vadeva e illes se Alma 47:28 E adveniva que tote
inclinava ante al rege, como pro les qui amava le rege, quando
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audiva iste parolas, illes vadeva a del citate; e illa desiderava anque
persequer le servos del rege.
que Amalickiah entrava in su
demora; e illa le invitava anque a
Alma 47:29 quando le servos del portar con se le testes pro attestar
rege videva un armea que les circa le morte del rege.
persequeva, illes se espaventava
de nove e illes fugiva al deserto; Alma 47:34 E adveniva que
e illes arrivava al pais de Amalickiah prendeva le mesme
Zarahemla e illes se univa al servo que habeva occidite le
populo de Ammon.
rege, e tote illes qui esseva con
ille, e illes vadeva a incontrar le
Alma 47:30 E le armea que les regina, al loco ubi illa esseva
persequeva tornava retro, post sedite; e tote dava testimonio
haber les persequite in van; e assi ante illa que le rege habeva essite
Amalickiah,
con
fraude, occidite per su servos; e illes
diceva anque: illes ha fugite; non
conquireva le corde del populo.
es forsan isto un testimonio
Alma 47:31 E adveniva que le contra illes? E assi illes
die sequente ille entrava in le satisfaceva le regina circa le
citate de Nephi con su armeas e morte del rege.
ille prendeva possession del
Alma 47:35 E adveniva que
citate.
Amalickiah conquireva le corde
Alma 47:32 e adveniva que le del regina e ille la prendeva in
regina, quando habeva audite que sposa; e assi, con fraude e con le
le rege habeva essite occidite - adjuta de su astute servitores, ille
perque
Amalickiah
habeva obteneva le regno; si, ille esseva
inviate un ambassada al regina recognoscite rege in tote le pais,
pro informar la que le rege inter tote le populo del
habeva essite occidite per su Lamanitas, que esseva composite
servos, que ille les habeva per Lamanitas, Lemuelitas e per
persequite con su armea, in van, Ismaelitas e per tote le
dissidentes del Nephitas, desde le
e que illes habeva fugite -regno de Nephi usque al tempore
presente.
Alma 47:33 ergo, quando le
regina habeva recipite iste
message, illa mandava a peter a Alma 47:36 ora iste dissidentes,
Amalickiah de sparniar le populo habeva le mesme instruction e le
mesme
cognoscimento
del
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Nephitas, si, habente illes essite
instruite
in
le
mesmo
cognoscimento
del
Senior,
nonobstante isto, extranee a dicer
lo, non multo tempore post haber
se separate, illes deveniva plus
indurate e impenitente, plus
selvage, inique e feroce del
Lamanitas --abiberante se del
traditiones
del
Lamanitas,
cedente al indolentia e a omne
sorta de lascivitate; si, oblidante
integralmente le Senior lor Deo.

Alma Capitulo 48
Amalickiah incita le Lamanitas
contra le Nephitas - Moroni
prepara su populo a defender le
causa del Christianos - ille gaude
del libertate e del obedientia e es
un potente homine de Deo. Circa
72 a.C.
Alma 48:1 e ora adveniva que
quando
Amalickiah
habeva
obtenite le regno, ille comenciava
a incitar le corde del Lamanitas
contra le populo de Nephi; si, ille
appellava alcun personas a parlar
al Lamanitas del lor turres contra
le Nephitas.

anno del regno del judices,
habente ille realisate usque a iste
puncto su designos, si, habente
ille devenite rege del Lamanitas,
ille cercava anque de regnar
super tote le pais e super tote le
populos que esseva in le pais,
super le Nephitas como tamben
super le Lamanitas.
Alma 48:3 ergo ille habeva
realisate su designos, perque ille
habeva indurate le corde del
Lamanitas e cecate lor mente, e
ille le habeva incitate al ira, assi
que illes habeva reunite un
numerose armea pro vader a
combatter contra le Nephitas.
Alma 48:4 perque ille habeva
decidite, gratias al superioritate
numeric de su populo, a dominar
le Nephitas e a reducer les in
sclavitude.
Alma 48:5 E assi ille nominava
capitanos in capite al Zoramitas,
essente istes plus familiar con le
fortias del Nephitas, con lor
refugios e con le punctos debiles
de lor citates; ergo ille les
nominava capitanos in capite de
su armeas.

Alma 48:6 E adveniva que illes
Alma 48:2 E assi ille incitava lor levava le campo e illes se
corde contra le Nephitas, e assi in moveva verso le pais de
le ultime parte del decimo-none Zarahemla, in le deserto.
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Alma 48:7 E adveniva que, dum
Amalickiah esseva in tal modo
obtenente le poter per medio del
intrico e fraude, Moroni, de altere
parte, habeva preparate le mente
del populo a remaner fidel al
Senior lor Deo.
Alma 48:8 Si, ille habeva
reinfortiate le armeas del
Nephitas e ille habeva construite
fortes e refugios; altiante circum
a illos, terraplenos pro proteger
su armeas, e ille habeva erigite
tamben muros de petra, circum a
lor citates e sur le frontieras de
lor terras; si, circum le pais.
Alma 48:9 E ille disponeva le
plus grande numero de homines
in le fortificationes plus debiles;
e assi ille fortificava e
reinfortiava le pais possedite per
le Nephitas.
Alma 48:10 E assi ille se
preparava a sustener lor libertate,
lor terras, lor uxores, lor filios e
lor pace, a fin que illes poterea
viver in le Senior lor Deo e a fin
que illes poterea mantener lo que
esseva appellate per lor inimicos;
le causa del Christianos.

non habeva placer in versar
sanguine; un homine cuje anima
gaudeva del libertate e del
independentia del servitude e del
sclavitude, de su pais e de su
fratres;
Alma 48:12 Si, un homine cuje
corde esseva inflate de gratitude
verso su Deo per le multe
privilegios
e
le
multe
benedictiones que ille habeva
versate supra su populo; un
homine
que
laborava
infatigabilemente per le ben e le
securitate de su populo.
Alma 48:13 Si, e ille esseva un
homine firme in le fide in
Christo, e ille habeva jurate
solemnemente de defender su
populo, su derectos, su pais, su
religion anque a costo de su
sanguine.

Alma 48:14 ora, al Nephitas
habeva essite inseniate a
defender se contra lor inimicos,
usque al effusion de sanguine, si
esseva necessari; si, e les habeva
essite inseniate a non offender
jammais, si, e a non usar jammais
le spada excepte que contra un
inimico, e solmente pro defender
Alma 48:11 E Moroni esseva un lor vita.
homine forte e potente; ille
esseva un homine de perfecte Alma 48:15 E iste esseva lor fide,
intendimento; si, un homine que que, agente assi, Deo les haberea
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facite prosperar in le pais, o, in
altere parolas, si illes esserea
fidel
e
obediente
al
commandamentos de Deo, ille les
haberea facite prosperar in le
pais; si, ille les haberea advertite
de fugir o de preparar se al
guerra, secundo le periculo;
Alma 48:16 e anque que Deo les
haberea date a cognoscer ubi illes
deberea vader pro defender se
contra lor inimicos; e, assi
facente, le Senior les haberea
liberate; e tal esseva le fide de
Moroni, e su corde in isto se
glorificava; "non in effusion de
sanguine ma in facer le ben, in
preservar su populo, si, in obedir
al commandamentos de Deo, si, e
in resister al iniquitates.

Alma 48:19 ora Helaman e su
fratres non esseva minus utile de
Moroni al populo; perque illes
predicava le parola de Deo e illes
baptisava al penitentia tote illes
qui voleva ascoltar lor parolas.
Alma 48:20 E assi illes vadeva
circum, e le populo se humiliava
a motivo de lor parolas, al puncto
que illes esseva altemente
favorite per lo Senior e assi illes
esseva liberate del guerras e del
contentiones interne, si, per le
spatio de ben quatro annos.

Alma 48:21 Ma, como io ha
dicite, in le ultime parte del
decimo-none
anno,
si,
nonobstante le pace que existeva
inter illes, illes esseva obligate
con reluctantia a batter se contra
Alma 48:17 Si, in veritate, in lor fratres, le Lamanitas.
veritate io vos dice, si tote le
homines esseva, esserea ora o Alma 48:22 Si, e al fin lor
essera jammais in futuro simile a guerras contra le Lamanitas non
Moroni, le poteres del inferno cessava jammais per le spatio de
esserea vincite pro semper; si, le multe annos, nonobstante lor
diabolo non haberea plus poter grande reluctantia.
super le corde del filios del
homines.
Alma 48:23 ora, illes esseva
displacite de prender armas
Alma 48:18 ille esseva un contra le Lamanitas, perque illes
homine similar a Ammon, filio non trovava placer in versar
de Mosiah, si, e anque al alteres sanguine; si, e isto non esseva
filios de Mosiah, si, e anque toto – illes esseva displacite de
como Alma e su filios; perque esser le medio pro mandar tante
illes esseva tote homines de Deo. de lor fratres foras de iste mundo,
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in un mundo eternal, non none anno, in le decime jorno del
preparate a incontrar lor Deo.
mense, le armeas del Lamanitas
esseva viste avicinar se al pais de
Alma 48:24 Nonobstante illes Amoniah.
non poteva permitter se de
sacrificar lor vita, e que lor Alma 49:2 e le citate habeva
uxores e lor filios esserea essite reconstruite e Moroni
massacrate per le barbare habeva stationate un armea apud
cruelitate del qui un vice esseva le confines del citate, e illes
lor fratres, si, e qui se habeva habeva accumulate del terreno
separate de lor ecclesia, e que les circum pro proteger se del
habeva abandonate e ora illes flechas e del petras del
veniva a destruer les, unite al Lamanitas;
perque
illes
Lamanitas.
combatteva con petras e con
flechas.
Alma 48:25 Si, illes non poteva
supportar que lor fratres gaudeva Alma 49:3 io diceva que le citate
del sanguine del Nephitas, dum de Amoniah habeva essite
existeva qualcuno que obediva al reconstruite. Si, io vos dice, que
commandamentos
de
Deo, illo habeva essite reconstruite in
perque le promissa del Senior parte; e pois que le Lamanitas lo
esseva que, si illes obediva a su haveva destruite una vice a causa
commandamentos, illes haberea del iniquitate del populo, illes
prosperate in le pais.
supponeva que illos esserea de
nove un facile preda pro illes.
Alma Capitulo 49
Alma 49:4 Ma quanto esseva
Le Lamanitas invasores non grande lor delusion; perque le
attinge a prender le citates Nephitas habeva excavate un
fortificate de Amoniah e Noe - terrapleno circum illo, que esseva
Amalickiah maledice Deo e jura talmente alte que le Lamanitas
de biber le sanguine de Moroni - non poteva lancear lor petras e
Helaman e su fratres continua a lor flechas contra le Nephitas in
reinfortiar le ecclesia. Circa 72 modo efficace, ni illes poteva
attaccar le Nephitas, salvo trans
a.C.
le porta de entrata.
Alma 49:1 e adveniva que in le
decimo-prime mense del decimo- Alma 49:5 ora, in iste occasion le
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principal capitanos del Lamanitas
esseva grandemente stupite a
causa del sagessa del Nephitas in
preparar lor placias de defensa.
Alma 49:6 Perque le chefes del
Lamanitas habeva credite que, a
causa de lor grande numero, si,
illes habeva supponite que illes
haberea essite favorite in le
attacco como illes habeva essite
usque a alora; si, illes se habeva
tamben preparate con scutos e
cuirasses; e illes esseva anque
preparate con vestes de pelle, si,
vestes multo spisse pro coperir
lor nuditate.

Alma 49:10 ora, si rege
Amalickiah habeva descendite ab
le pais de Nephi a capite de su
armea, forsan ille haberea
commandate que le Lamanitas
attaccava le Nephitas in le citate
de Amoniah, perque ille non se
curava del sanguine de su
populo.

Alma 49:11 Ma Amalickiah non
habeva venite in persona a
combatter. E su principal
capitanos non osava attaccar le
Nephitas in le citate de Amoniah,
perque
Moroni
habeva
modificate le direction del
affaceres del Nephitas, tanto que
Alma 49:7 e assi preparate, illes le Lamanitas esseva frustrate ante
supponeva de poter facilemente lor locos de refugio e illes non
dominar e submitter lor fratres al poteva attaccar les.
jugo del sclavitude, o occider les
e massacrar les facilemente.
Alma 49:12 ergo illes se retirava
in le deserto, illes levava le
Alma 49:8 Ma con lor extreme campo e illes marchava verso le
stupor, le Nephitas se habeva pais de Noe, illes supponeva que
preparate in un modo que non se Noe esseva le loco plus vicin e
habeva nunquam vidite inter le plus facile pro combatter contra
filios de Lehi. Illes esseva le Nephitas.
dunque preparate pro combatter
le
Lamanitas
secundo
le Alma 49:13 pois que illes non
instructiones de Moroni.
sapeva que Moroni habeva
fortificate, o in altere parolas ille
Alma 49:9 E adveniva que le habeva construite fortificationes
Lamanitas, o in altere parolas le de defensa in omne citate, in tote
Amalikitas, esseva grandemente le pais circumstante; illes dunque
stupite per lor modo de preparar marchava verso le terra de Noe
con un firme determination; si,
se al guerra.
lor principal capitanos se reuniva
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e illes jurava que illes haberea lor armeas.
destruite le populo del citate.
Alma 49:18 ora, le Lamanitas
Alma 49:14 Ma con lor stupor, le non poteva entrar in lor fortes de
citate de Noe que usque a alora defensa per necun altere via salvo
habeva essite un loco debile, le entrata, a causa del altitude del
habeva ora devenite forte per margines que habeva essite
merito de Moroni; si, usque a altiate e del profunditate del
superar le fortia del citate de fossato que habeva essite
Amoniah.
excavate circum, excepte que
ante le entrata.
Alma 49:15 e isto esseva sage de
parte de Moroni; perque ille Alma 49:19 E assi le Nephitas
habeva pensate que illes se esseva prompte con petras e
haberea espaventate al citate de flechas pro destruer qui tentava le
Amoniah; e como le citate de scalada pro entrar in le forte per
Noe habeva essite usque a alora qualcunque altere loco.
le parte plus debile del pais, ergo
illes haberea marchate ibi pro Alma 49:20 illes esseva assi
combatter; e assi esseva secundo preparate, si, con un corpore de
su plan.
lor homines plus forte, con
spadas e fundas, pro abatter qui
Alma 49:16 e Moroni nominava haberea tentate de entrar in lor
Lehi como principal capitano del loco de defensa trans le porta de
citate; e ille esseva le mesme entrata; e assi illes esseva
Lehi que habeva combattite preparate a defender se contra le
contra le Lamanitas in le valle a Lamanitas.
oriente del fluvio Sidon.
Alma 49:21 E adveniva que le
Alma 49:17 e adveniva que capitanos del Lamanitas portava
quando le Lamanitas percipeva lor armeas ante le porta de
que Lehi commandava le citate, entrata e illes comenciava a
illes esseva novemente deludite, luctar con le Nephitas, con le
perque illes timeva grandemente intention de entrar in le forte; ma
Lehi; nonobstante lor principal illes esseva repulsate varie vices,
capitanos
habeva
jurate e illes suffreva enorme perditas.
solemnemente de attaccar le
citate; ergo illes faceva avantiar Alma 49:22 ora, quando illes
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percipeva que illes non poteva
dominar le Nephitas trans le
passage, illes comenciava a
demolir le margines de terra pro
obtener un passage pro lor
armeas,
pro
haber
equal
possibilitate de combatter; ma in
iste tentativa illes esseva scopate
via per le petras e per le flechas
que esseva lanceate contra illes; e
in vice de replenar le fossatos
con le terra del margines, illos
esseva replenate in certe mensura
con lor corpores morte e ferite.
Alma 49:23 assi le Nephitas
poteva dominar completemente
lor inimicos; ma le Lamanitas
continuava a cercar de destruer le
Nephitas usque tote lor capitanos
esseva occidite; si, e plus de
mille Lamanitas esseva occidite;
dum, del altere canto, non
existeva un sol anima del
Nephitas que habeva essite
occidite.
Alma 49:24 E habeva circa
cinquanta que esseva ferite, inter
illes qui habeva essite exponite al
flechas del Lamanitas trans le
passage; ma illes esseva protegite
per lor scutos, cuirasses e
helmos, ergo lor ferite esseva al
gambas, multe del quales esseva
grave.

lor principal capitanos habeva
essite tote occidite, illes fugiva
verso le deserto. E adveniva que
illes tornava al pais de Nephi pro
informar le rege Amalickiah, qui
esseva nephite de nascentia, circa
lor grande perditas.
Alma 49:26 E adveniva que
Amalickiah esseva grandemente
incholerisate con su populo,
perque illes non habeva realisate
su desiderios sur Nephitas; illes
non les habeva subjugate al
sclavitude.
Alma 49:27 Si, ille esseva
grandemente incholerisate, e ille
malediceva Deo, e anque
Moroni,
e
ille
jurava
solemnemente que ille haberea
bibite su sanguine; e isto perque
Moroni habeva obedite al
commandamentos de Deo al
preparar le salvation de su
populo.
Alma 49:28 in vice le populo de
Nephi dava gratias al Senior lor
Deo per su incomparabile poter
pro liberar les del manos de lor
inimicos.
Alma 49:29 E assi finiva le
decimo-none anno del regno del
judices sur populo de Nephi.

Alma 49:25 E adveniva que Alma 49:30 Si, e existeva pace
quando le Lamanitas videva que
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continue inter illes e un
grandissime prosperitate in le
ecclesia, a motivo del obedientia
e del diligentia que illes prestava
al parola de Deo que les esseva
proclamate
per
Helaman,
Shiblon, Corianton e per Ammon
e per su fratres si, e per tote illes
qui habeva essite ordinate per le
sancte ordine de Deo, essente
illes baptisate con le baptismo de
penitentia e inviate a predicar
inter le populo.

Alma 50:2 E supra iste cumulos
de terra ille faceva plantar
truncos, si, palissadas construite
al altessa de homine circum le
citate.
Alma 50:3 E supra iste palissadas
ille faceva construer un structura
de piccos, construite circum e
illos esseva forte e alte.

Alma 50:4 E ille faceva eriger
turres plus alte que le
constructiones de piccos, e ille
Alma Capitulo 50
faceva tamben construer placias
de defensa supra iste turres, assi
Moroni fortifica le terras del que le petras e le flechas del
Nephitas – ille construe multe Lamanitas non les poterea ferir.
nove citates - guerras e
destructiones inter le Nephitas in Alma 50:5 e assi illes poteva
le dies de lor perversitate e lancear petras de celle turres,
abominationes - Morianton e su secundo lor placer e secundo lor
dissidentes es battite per fortias, e occider qui tentava de
Teancum - Nephiah mori e su avicinar se al muros del citate.
filio Pahoran occupa le sede del
judicio. Circa 72-67 a.C.
Alma 50:6 e assi Moroni
preparava fortificationes circum
Alma 50:1 e ora adveniva que omne citate del pais pro defender
Moroni continuava a facer los de lor inimicos.
preparativos de guerra pro
defender su populo contra le Alma 50:7 E adveniva que
Lamanitas; perque, al principio Moroni faceva avantiar su
del vintesime anno del regno del armeas in le deserto oriental; si, e
judices, ille faceva in modo que illes avantiava e expelleva tote le
su armeas comenciava a excavar Lamanitas que esseva in le
cumulos de terra circum a tote le deserto oriental e illes obligava le
citates, ubique in tote le pais que Lamanitas a tornar a lor proprie
esseva possedite per le Nephitas. terras, situate a sud del pais de
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Zarahemla.

Abundantia, a lor disposition.

Alma 50:8 E le pais de Nephi se
extendeva in linea recte desde le
mar oriental usque al mar
occidental.

Alma 50:12 assi Moroni, con su
armeas, que augmentava omne
jorno a motivo del garantias de
protection que su constructiones
offereva, cercava de truncar le
fortia e le poter del Lamanitas del
terras in lor possession, a fin que
le Lamanitas non habeva plus
poter sur le
terras in lor
possession.

Alma 50:9 E adveniva que
quando Moroni habeva expellite
tote le Lamanitas foras del
deserto oriental, que esseva a
nord del terras in lor possession,
ille faceva in modo que le
habitantes del pais de Zarahemla
e del pais circumstante avantiava
in le deserto oriental, usque al
confines apud le ripa del mar, pro
prender possession del pais.

Alma 50:13 E adveniva que le
Nephitas comenciava a fundar un
citate, e illes lo appellava con le
nomine de Moroni, e illo esseva
juxta le mar oriental a sud, sur le
frontiera del territorios del
Alma 50:10 E Moroni stationava Lamanitas.
anque armeas a sud, al confines
de lor territorios, e ille les faceva Alma 50:14 E illes comenciava
eriger fortificationes pro offerer tamben a fundar un citate inter le
securitate a su soldatos e a su citate de Moroni e le citate de
populo contra lor inimicos.
Aaron, que univa le confines de
Aaron e de Moroni; e illes lo
pais de
Alma 50:11 E assi Moroni appellava, citate o
confinava tote le fortias del Nephiah.
Lamanitas in le deserto oriental,
si, e anque a occidente, Alma 50:15 E in celle mesme
fortificante le frontiera inter anno illes comenciava anque a
Nephitas e Lamanitas inter le construer multe citates a nord, e
pais de Zarahemla e le pais de in un de illos que illes appellava
Nephi, dwsde le mar occidental, Lehi, que esseva a nord, juxta le
passante apud le fonte del fluvio ripa del mar, esseva usate un
Sidon - e le Nephitas habeva tote stylo particular.
le pais a nord, si, tote le pais que
esseva a nord del pais de Alma 50:16 E assi finiva le
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vintesime anno.
Alma 50:17 E le populo de Nephi
se trovava in iste conditiones de
prosperitate
al
initio
del
vintesimo-prime anno del regno
del judices sur populo de Nephi.

illes le
destructiones.

guerras

e

le

Alma 50:22 E qui esseva fidel e
obediente al commandamentos
del Senior esseva liberate in
omne occasion, dum milles de lor
inique fratres esseva destinate al
Alma 50:18 E illes prosperava sclavitude o a perir de spada o a
grandemente deveniente multo degenerar in incredulitate e a
ric, si, e illes se multiplicava e miscer se con le Lamanitas.
illes deveniva forte in le pais.
Alma 50:23 Ma non habeva
Alma 50:19 E assi nos vide existite jammais un periodo plus
quanto sia misericordiose e juste felice inter le populo de Nephi,
tote le actos del Senior qui desde le dies de Nephi, que al
compliva tote su parolas pro le tempore de Moroni, si, mesme in
filios del homines; si, nos pote celle tempore, in le vintesimovider que anque in iste occasion prime anno del regno del judices.
esseva complite le parolas que
ille diceva a Lehi:
Alma 50:24 E adveniva que
anque le vintesimo-secunde anno
Alma 50:20 benedicite es tu e tu del regno del judices finiva in
filios; e illes essera benedicite; pace, si, e anque lo vintesimodum illes obedira a mi tertie anno.
commandamentos
illes
prosperara in le pais. Ma recorda, Alma 50:25 E adveniva que al
que si illes non obedira a mi initio del vintesimo-quarte anno
commandamentos, illes essera del regno del judices haberea
secate del presentia del Senior.
potite haber pace inter le populo
de Nephi, si non habeva surgite
Alma 50:21 E nos vide que on un contention relative al pais de
compliva iste promissas facite al Lehi e al pais de Morianton, que
populo de Nephi; perque esseva esseva contigue, sur le confines
lor litigios e contentiones, si, lor de Lehi; ambe illos esseva apud
homicidios e saccheos, lor le ripa del mar.
idolatria e actos de luxuria e lor
abominationes, que portava supra Alma 50:26 perque le populo que
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possedeva le pais de Morianton
reclamava un parte del pais de
Lehi; il habeva dunque un
accendite contention inter illes, e
le populo de Morianton prendeva
le armas contra lor fratres; e illes
esseva decidite a occider les con
le spada.
Alma 50:27 Ma le populo que
possedeva le pais de Lehi fugiva
al campo de Moroni e illes se
appellava a ille pro haber adjuta;
perque illes non esseva in torto.

Alma 50:31 E adveniva que illa
fugiva e veniva al campo de
Moroni, e illa narrava a Moroni
omne cosa circa le question e
anque circa lor intentiones de
fugir al pais del nord.
Alma 50:32 ora le populo que
esseva in le pais de Abundantia,
o plus tosto Moroni, timeva que
illes haberea prestate aures al
parolas de Morianton e se
haberea unite a su populo, e assi
ille
haberea
obtenite
le
possession de celle partes del
pais, lo que esserea fonte de serie
consequentias pro le populo de
Nephi, si, consequentias que
haberea potite conducer al
perdite de lor libertate.

Alma 50:28 E adveniva que
quando le populo de Morianton,
que esseva guidate per un homine
de
nomine
Morianton,
discoperiva que le populo de
Lehi habeva fugite al campo de
Moroni, timeva grandemente que Alma 50:33 ergo Moroni inviava
le armea de Moroni les attaccava un armea, con lor campamento a
e les destrueva.
affrontar le populo de Morianton,
pro stoppar lor fuga verso le pais
Alma 50:29 ergo Morianton les del nord.
convinceva a fugir al pais del
nord, que esseva coperto de Alma 50:34 E adveniva que le
grande extensiones de aqua, e armea non les attingeva ante que
prender possession de illo.
illes arrivava al confines del pais
de Desolation; e ibi le armea les
Alma 50:30 e illes haberea affrontava, apud le stricte
actuate iste plano (lo que haberea passage que conduceva longe le
constituite motivo de regret), ma mar al terra a nord; si, longe le
Morianton, essente un homine mar a occidente e a oriente.
assatis irascibile, se incholerisava
dunque contra un de su servas, e Alma 50:35 E adveniva que le
ille la castigava cruelmente.
armea que esseva inviate per
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Moroni, guidate per un homine
appellate Teancum, incontrava le
populo de Morianton; e le populo
de Morianton esseva assi
obstinate (essente illo inspirate
per le perversitate e per le parolas
adulatori de su duce) que
comenciava inter illes un battalia
in le qual Teancum occideva
Morianton e batteva su armea, e
ille les prendeva captive, e les
conduceva al campo de Moroni.
E assi finiva le vintesimo-quarte
anno del regno del judices sur
populo de Nephi.

habeva consignate a su filio
Helaman.

Alma 50:37 E adveniva que in le
mesme anno in le qual esseva
restabilite le pace inter le populo
de Nephi, Nephiah, le secunde
judice supreme, moriva post
haber ille occupate le sede del
judicio con perfecte integritate
ante Deo.

Alma Capitulo 51

Alma 50:39 adveniva que le filio
de Nephiah esseva nominate a
occupar le sede del judicio in
vice de su patre; si, ille esseva
nominate judice supreme e
governator del populo, con un
juramento e un sacre ordinantia,
pro judicar rectemente, pro
mantener le pace e le libertate del
populo e pro accordar les le sacre
privilegio de adorar le Senior lor
Deo, si, pro sustener e incoragiar
le causa de Deo durante tote su
Alma 50:36 E assi le populo de dies, e pro portar le iniques ante
Morianton esseva reportate retro. le justicia secundo lor crimines.
E post haber illes concordate un
tractato de pace, illes esseva Alma 50:40 ora su nomine esseva
restituite al pais de Morianton, e Pahoran. E Pahoran occupava le
on faceva un union inter illes e le sede de su patre, e ille initiava su
populo de Lehi; e les esseva regno sur populo de Nephi al fin
anque restituite lor terras.
del vintesimo-quarte anno.

Alma 50:38 nonobstante isto ille
habeva refusate de prender in
consigna le registros e le cosas
que Alma e su patres considerava
le plus sacre; ergo Alma los
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Le “homines del rege” cerca de
cambiar le leges e de inthronar
un rege - Pahoran e le “homines
libere” es appoiate per le voce
del populo - Moroni constringe le
“homines del rege” a defender lor
libertate o a esser condemnate a
morte - Amalickiah e le
Lamanitas conquire multe citates
fortificate - Teancum repelle le
invasion lamanite e ille occide

Amalickiah in su tenta. Circa 67- Alma 51:5 E adveniva que qui
66 a.C.
desiderava que Pahoran esseva
destituite del cargo de judice
Alma 51:1 e ora adveniva que al esseva appellate “homines del
initio del vintesimo-quinte anno rege”, perque illes desiderava que
del regno del judices sur populo le lege esseva modificate pro
subverter
le
libere
de Nephi, habente se stabilite le poter
governamento
e
stabilir
un
rege
pace inter le populo de Lehi e le
sur
pais.
populo de Morianton circa lor
terras, e on habeva initiate in
pace le vintesimo-quinte anno;
Alma 51:6 E qui desiderava que
Pahoran
remaneva
judice
supreme
del
pais
prendeva
supra
Alma 51:2 Nonobstante non
se
le
nomine
de
"homines
libere";
habeva un longe tempore de pace
in le pais, perque comenciava a e assi esseva le division inter
haber un contention inter le illes, perque le "homines libere"
populo circa le judice supreme habeva jurate, o plus tosto, illes
Pahoran; perque il habeva un habeva facite un alliantia, d
parte del populo que desiderava mantener lor derectos e le
que alcun punctos particular del privilegios de lor religion per
medio
de
un
libere
lege esseva modificate.
governamento.
Alma 51:3 Ma Pahoran non
voleva modificar, ni permitteva Alma 51:7 E adveniva que iste
que esseva modificate le lege; question esseva resolvite per le
ergo ille non dava ascolta a qui voce del populo. E adveniva que
faceva tal petition, re le le voce del populo esseva a favor
del "homines libere" e Pahoran
modification del lege.
conservava le sede del judicio, lo
Alma 51:4 ergo illes qui que esseva causa de grande
desiderava que le lege esseva gaudio inter le fratres de Pahoran
modificate
se
incholerisava e anque inter multe del personas
contra ille e illes non voleva que amante del libertate, e isto faceva
ille esseva plus le judice supreme tacer le “homines del rege”, assi
del pais; surgeva dunque un que illes non osava opponer se
inflammate disputa circa le plus, ma illes esseva obligate a
question, ma non habeva effusion sustener le causa del libertate.
de sanguine.
Alma 51:8 ora, qui esseva a favor
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del rege esseva de alte lignage, e
illes cercava de devenir reges; e
illes esseva appoiate per illes qui
cercava poter e autoritate sur
populo.

Alma 51:12 Si, le mesme
Amalickiah descendeva a capite
del Lamanitas. E isto adveniva in
le vintesimo-quinte anno del
regno del judices; in le mesme
periodo in le qual on habeva
Alma 51:9 Ma isto occurreva in comenciate a resolver le question
un momento critic inter lo populo de lor contentiones circa le judice
de Nephi; perque Amalickiah supreme Pahoran.
habeva de nove incitate le corde
del populo del Lamanitas contra Alma 51:13 E adveniva que
le populo del Nephitas e ille quando le homines qui esseva
reuniva soldatos de omne parte appellate “homines del rege”
del pais, e ille les armava e les habeva audite que le Lamanitas
preparava al guerra con tote veniva pro combatter contra le
diligentia; perque ille habeva populo, illes esseva felice; e illes
jurate de biber lo sanguine de refusava de prender le armas,
Moroni.
perque
illes
esseva
tan
incholerisate con le judice
Alma 51:10 Ma nos videra que le supreme e anque con le personas
juramento que ille faceva esseva amante del libertate, que illes non
precipitate; nonobstante ille voleva prender le armas pro
preparava se mesme e su armeas defender lor patria.
pro venir a combatter contra le
Nephitas.
Alma 51:14 E adveniva que
quando Moroni videva isto, e
Alma 51:11 ora, su armeas non videva tamben que le Lamanitas
esseva assi grande como habeva se approximava del confines del
essite usque a alora, a causa del pais, ille esseva grandemente
multe milles que habeva essite incholerisate a causa del
occidite per mano del Nephitas; obstination del populo que ille
ma, nonobstante lor grande habeva cercate con tante
perditas Amalickiah habeva diligentia de proteger; si, Moroni
grandemente
reunite
un
armea esseva
prodigiosemente grande, assi que incholerisate; su anima se
ille non timeva de descender in le replenava de ira contra illes.
pais de Zarahemla.
Alma 51:15 E adveniva que
Moroni mandava un petition con
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le voce del populo al governator
del pais, e Moroni demandava al
governator de leger lo e de dar a
ille (Moroni) le poter de
constringer celle dissidente a
defender lor patria, o de
condemnar les a morte.
Alma 51:16 perque su prime
preoccupation esseva lo de poner
fin a tal contentiones e
dissensiones inter le populo;
perque isto habeva essite usque a
alora, le causa de omne lor
destruction. E adveniva que su
petition le esseva accordate
secundo le voce del populo.
Alma 51:17 E adveniva que
Moroni ordinava a su armea de
vader contra le “homines del
rege” pro abatter lor superbia e
lor nobilitate, e humiliar les in le
pulvere, o obligar les a prender
le armas pro sustener le causa del
libertate.
Alma 51:18 E adveniva que le
armeas marchava contra illes e
abatteva lor superbia e lor
nobilitate, de tal modo que
quando illes altiava lor armas de
guerra pro combatter contra le
homines de Moroni, illes esseva
subjugate e lanceate a terra.

dissidente que esseva subjugate
per le spada; e lor chefes que non
esseva occidite in battalia esseva
incarcerate, perque in celle
momento non habeva tempore
pro processar les.
Alma 51:20 le resto de celle
dissidente, plus tosto que esser
abattite per le spada, se rendeva
al standardo del libertate e illes
esseva obligate a hissar le motto
del libertate supra lor turres e in
lor citates, e a prender le armas
pro defender lor patria.
Alma 51:21 E assi Moroni
poneva fin a celle "homines del
rege", assi que non esseva plus
necun
cognoscite
con
le
appellativo de “homines del
rege”; e assi ille poneva fin al
obstination e al superbia del
populo que professava sanguine
nobile; ma illes esseva obligate a
esser humile como lor fratres, e a
combatter valorosemente in
defensa del libertate.

Alma 51:22 adveniva que dum
Moroni cercava assi de domar le
guerras e le contentiones inter su
populo e cercava de subjugar le
populo al pace e al civilitate, e
dum ille emanava le directive pro
preparar se al guerra contra le
Alma 51:19 E adveniva que Lamanitas, ecce que le Lamanitas
habeva quatro mille de celle habeva entrate in le pais de
Moroni, que esseva supra le
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confines juxta le ripa del mar.

Alma 51:27 E assi le Lamanitas
conquireva con le astutia de
Amalickiah e con lor numerose
armea, multe citates que esseva
tote solidemente fortificate al
maniera del fortificationes de
Moroni; e tote illos deveniva
placias forte pro le Lamanitas.

Alma 51:23 E adveniva que le
Nephitas non esseva bastante
forte in le citate de Moroni, ergo
illes esseva expellite per
Amalickiah, e multe Nephitas
esseva occidite. E adveniva que
Amalickiah prendeva possession
del citate, si, ille prendeva Alma 51:28 E adveniva que illes
possession
de
tote
lor marchava usque al confines del
fortificationes.
pais de Abundantia, e illes
expelleva le Nephitas e illes
Alma 51:24 E illes qui fugiva del occideva multos.
citate de Moroni veniva al citate
de Nephiah; e ibi illes se reuniva Alma 51:29 Ma adveniva que
al habitantes del citate de Lehi e illes incontrava Teancum, que
illes se preparava pro combatter habeva occidite Morianton e
le Lamanitas.
habeva affrontate su populo in
fuga.
Alma 51:25 Ma adveniva que
Amalickiah non permitteva al Alma 51:30 E adveniva que
Lamanitas de vader contra le Teancum
affrontava
anque
citate de Nephiah pro combatter, Amalickiah, dum illes marchava
ma ille les teneva, apud le ripa con su numerose armea pro
del mar e ille lassava homines in prender possession del pais de
omne citate pro tener lo e Abundantia e anque del pais del
defender lo.
nord.
Alma 51:26 e ille avantiava assi,
e ille prendeva possession de
multe citates: le citate de
Nephiah, le citate de Lehi, le
citate de Morianton, le citate de
Omner, le citate de Gid, le citate
de Mulek, tote illos supra le
confines oriental, apud le ripa del
mar.
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Alma 51:31 Ma illes habeva un
delusion perque illes esseva
repellite per Teancum e per su
homines, perque illes esseva
grande guerreros; perque omne
homine de Teancum ultrapassava
le Lamanitas in fortia e in
habilitate de guerra, assi que illes
prendeva avantage supra le

Lamanitas.

prompte per timor que le
Lamanitas se eveliava e les
Alma 51:32 E adveniva que illes attaccava.
attaccava
e
occideva
le
Lamanitas usque al crepusculo. E Alma 51:37 E assi finiva le
adveniva que Teancum e su vintesimo-quinte anno del regno
homines installava le tentas sur le del judices sur populo de Nephi;
confines del pais de Abundantia; e assi finiva le jornos de
e Amalickiah installava su tentas, Amalickiah.
sur le plagia, juxta le ripa del
mar; e in iste maniera le Alma Capitulo 52
Lamanitas esseva expellite.
Ammoron succede a Amalickiah
Alma 51:33 E adveniva que al como rege del Lamanitas annoctar Teancum e su servo Moroni, Teancum e Lehi guida le
sortiva furtivemente, e illes Nephitas in un guerra victoriose
vadeva al campo de Amalickiah; contra le Lamanitas - Le citate de
e le Lamanitas esseva dominate Mulek es reprendite e Jacob le
per le somno per le grande fatiga Lamanita es occidite. Circa 66-64
causate per le battalia e per le a.C.
calor del jornata.
Alma 52:1 e adveniva que in le
Alma 51:34 E adveniva que vintesimo-sexte anno del regno
Teancum
se
introduceva del judices sur populo de Nephi,
secretemente in le tenta del rege quando le Lamanitas se eveliava
e le plantava un lancea in le le prime matino del prime mense,
corde; e isto causava le morte illes discoperiva que Amalickiah
immediate del rege, assi que ille esseva morte in su tenta; e illes
non eveliava su servos.
videva anque que Teancum
esseva prompte a dar les battalia
Alma 51:35 e ille retornava in celle jorno.
furtivemente a su campo dum su
homines dormiva; e ille les Alma 52:2 e ora, quando le
eveliava e les narrava tote le Lamanitas videva isto illes
cosas que ille habeva facite.
esseva terrorisate; e illes
abandonava lor designo de
Alma 51:36 E ille commandava a marchar al pais del nord, e illes
su armeas de altiar se e esser se retirava con tote lor armea in
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le citate de Mulek, e illes cercava de refugio.
protection
intra
lor
fortificationes.
Alma 52:7 E adveniva que ille
continuava assi a preparar se al
Alma 52:3 E adveniva que le guerra, usque Moroni habeva
fratre de Amalickiah esseva inviate un grande numero de
nominate rege sur populo; e su homines a reinfortiar su armea.
nomine esseva Ammoron; assi
rege Ammoron, fratre de rege Alma 52:8 E Moroni le mandava
Amalickiah, esseva nominate a tamben ordines pro retener tote
regnar in su vice.
le prisioneros que habeva cadite
in su manos; perque, como le
Alma 52:4 E adveniva que ille Lamanitas habeva facite multe
commandava a su populo de prisioneros, ille debeva continer
mantener iste citates, que illes tote le prisioneros lamanite como
habeva prendite con effusion de redemption pro illes qui le
sanguine; perque illes non Lamanitas habeva prendite.
habeva prendite necun citate
salvo con le perdita de multe Alma 52:9 E ille mandava
sanguine.
tamben ordines a fin que ille
fortificava le pais de Abundantia
Alma 52:5 e ora, Teancum e defendeva le stricte passage que
videva que le Lamanitas esseva conduceva al pais del nord, per
decidite a mantener le citates que timor
que
le
Lamanitas
illes habeva prendite e celle conquireva celle puncto e habeva
partes del pais que illes habeva assi le poter de persequer les de
conquirite; e al vider anque le omne parte.
enormitate de lor numero,
Teancum pensava que non esseva Alma 52:10 E Moroni le
opportun cercar de attaccar les in mandava dicer que desiderava
lor fortes.
que ille remaneva fidel in
mantener le parte del pais e que
Alma 52:6 Ma ille teneva su ille cercava omne occasion de
homines circum, como si ille flagellar le Lamanitas, per quanto
faceva preparativos de guerra; si, esseva in su poter, e que forsan
e in realitate ille se preparava pro ille poterea reprender, con
defender se de illes, construente stratagemas o in qualque altere
muros circum e preparante locos maniera, celle citates que les
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habeva essite prendite; e que in
ultra ille fortificava e reinfortiava
le citates circumstante, que non
habeva cadite in le manos del
Lamanitas.

trovava
in
iste
situation
periculose al fin del vintesimosexte anno del regno del judices
sur populo de Nephi.

Alma 52:15 Ma adveniva, in le
vintesimo-septime anno del
regno del judices, que Teancum,
per ordine de Moroni, que
habeva stabilite armeas a
proteger le confines meridional e
occidental del pais e habeva
initiate le marcha verso le pais de
Alma 52:12 Ora le rege Abundantia, pro adjutar Teancum
(Ammoron) habeva partite pro le e su homines a reprender le
pais de Zarahemla e ille habeva citates que illes habeva perdite -facite saper al regina del morte
de su fratre; e ille habeva reunite Alma 52:16 E adveniva que
un grande numero de homines e Teancum habeva recipite ordine
ille habeva marchate contra le de facer un attacco contra le
Nephitas sur le confines, juxta le citate de Mulek, e de reprender lo
mar occidental.
si esseva possibile.
Alma 52:11 e Moroni le diceva
anque: Io volerea venir a vos;
ma, le Lamanitas es supra nos al
confines del pais, apud le mar
occidental, e io vade contra illes,
ergo io non pote venir a vos.

Alma 52:13 E ille se effortiava
assi de persequer le Nephitas e de
attraher un parte de lor fortias in
celle parte del pais, dum ille
habeva commandate a qui habeva
lassate a guardar le citate que ille
habeva prendite, de persequer
anque illes le Nephitas sur le
confines apud le mar oriental e
de prender possession de lor
terras, per quanto esseva in lor
poter, secundo le potentia de lor
armeas.

Alma 52:17 E adveniva que
Teancum faceva preparativos pro
facer un attacco contra le citate
de Mulek e marchar con su
armea contra le Lamanitas; ma
ille videva que le esseva
impossibile dominar les dum illes
remaneva in lor fortificationes;
ille abandonava dunque su
designos e retornava de nove al
citate de Abundantia pro attender
le venita de Moroni, pro poter
reciper reinfortiamentos pro su
armea.

Alma 52:14 E assi le Nephitas se
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Alma 52:18 E adveniva que
Moroni arrivava con su armea al
pais de Abundantia in le ultime
parte del vintesimo-septime anno
del regno del judices sur populo
de Nephi.
Alma 52:19 E al initio del
vintesimo-octave anno Moroni,
Teancum e multe del principal
capitanos teneva un consilio de
guerra – circa lo que deberea illes
facer a fin que le Lamanitas
sortiva a combatter contra illes; o
pro poter les in qualque modo
adular a sortir de lor placias forte,
pro poter obtener un avantage
super illes e reprender le citate de
Mulek.

Alma 52:22 ille commandava a
Teancum de prender un parve
numero de homines e descender
verso le ripa del mar; e Moroni e
su armea marchava de nocte in le
deserto, a occidente del citate de
Mulek; e assi le die sequente,
quando le guardas del Lamanitas
discoperiva
Teancum,
illes
curreva a dicer lo a Jacob lor
chef.

Alma 52:23 E adveniva que le
armeas del Lamanitas marchava
contra Teancum, illes supponeva
que con lor numero poteva
dominar Teancum, a motivo del
exiguitate del numero de su
armea. E quando Teancum
videva le armeas del Lamanitas
Alma 52:20 E adveniva que illes venir contra ille, ille comenciava
mandava ambassadas al armea a retirar se longe le ripa del mar,
del Lamanitas que protegeva le verso nord.
citate de Mulek, a lor chef, cuje
nomine esseva Jacob, pro peter Alma 52:24 E adveniva que
les de sortir con su armeas pro quando le Lamanitas videva que
combatter sur le plana inter le illes comenciava a fugir, illes
duo citates. Ma Jacob, que esseva prendeva corage e les persequeva
Zoramita, non voleva sortir con con plus vigor. E dum Teancum
su armea pro combatter sur le disbandava assi le Lamanitas que
plana.
les persequeva in van, Moroni
commandava que un parte de su
Alma 52:21 E adveniva que armea marchava verso le citate e
Moroni, non habente sperantia de prendeva possession de illo.
incontrar les sur terreno aperite,
decideva dunque un plano pro Alma 52:25 E assi illes faceva, e
poter attraher le Lamanitas foras illes occideva tote illes qui
de lor placias forte.
habeva remanite a proteger le
citate, si, qui non voleva ceder
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lor armas de guerra.

Moroni e su armea.

Alma 52:26 E assi Moroni
obteneva le possession del citate
de Mulek con un parte de su
armea, dum ille marchava con le
resto pro incontrar le Lamanitas
quando illes haberea retornate de
persequer Teancum.

Alma 52:31 E adveniva que ante
que le Lamanitas se retirava
multo, illes esseva circumferite
per le Nephitas, per le homines
de Moroni de un parte e per le
homines de Lehi del altere, e illes
esseva tote fresc e plen de fortia;
ma le Lamanitas esseva fatigate a
Alma 52:27 E adveniva que le causa del longe marcha.
Lamanitas persequeva Teancum
usque illes arrivava vicin al citate Alma 52:32 E Moroni ordinava a
de Abundantia; e alora illes se su homines de cader supra illes
incontrava con Lehi e un parve usque illes consignava lor armas
armea que habeva essite lassate a de guerra.
proteger le citate de Abundantia.
Alma 52:33 E adveniva que
Alma 52:28 e quando le principal Jacob, que esseva lor chef,
capitanos del Lamanitas videva essente anque un Zoramita e
Lehi con su armea que veniva habente un spirito indomabile,
contra illes, illes fugiva in grande conduceva avante le Lamanitas a
confusion, per timor forsan de combatter contra Moroni con
non poter attinger le citate de extreme furor.
Mulek ante que Lehi les
attingeva; perque illes esseva Alma 52:34 Essente Moroni sur
fatigate a causa del marcha, dum lor curso de marcha, Jacob
le homines de Lehi esseva fresc. esseva dunque decidite a occider
les e a secar inter illes un via
Alma 52:29 ora le Lamanitas non verso le citate de Mulek. Ma
sapeva que Moroni habeva essite Moroni e su homines esseva plus
in lor retroguarda con su armea; forte; ergo illes non fugiva del
ergo toto lo que illes timeva Lamanitas.
esseva Lehi e su homines.
Alma 52:35 E adveniva que on
Alma 52:30 ora, Lehi non combatteva de ambe partes con
desiderava attinger les usque a extreme furor; e habeva multe
quando illes non incontrava occisiones de ambe lateres; si, e
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Moroni esseva ferite e Jacob superava de multo le numero de
esseva occidite.
illes qui habeva essite occidite,
si, plus del qui habeva essite
Alma 52:36 E Lehi premeva a lor occidite de ambe le partes.
retroguarda con tal furor con su
homines forte, que le Lamanitas Alma Capitulo 53
del retroguarda consignava lor
armas de guerra; e le resto, Le prisioneros lamanite es
esseva multo confundite e illes empleate pro fortificar le citate
non sapeva ubi vader o colpar.
de Abundantia – dissidentias
inter le Nephitas da loco a
Alma 52:37 E Moroni, al vider victorias lamanite - Helaman
lor confusion, les diceva: Si vos prende le commando del duo
consignara vostre armas de mille juvenes filios del populo de
guerra, nos stoppara de sparger Ammon. Circa 64-63 a.C.
vostre sanguine.
Alma 53:1 E adveniva que on
Alma 52:38 E adveniva que poneva
guardas
super
le
quando le Lamanitas audiva iste prisioneros lamanite, e illes
parolas, lor principal capitanos, esseva constringite a sepelir lor
tote illes qui non habeva essite mortos. Si, e anque le mortos del
occidite, veniva avante e jectava Nephitas; e Moroni stabiliva
le armas de guerra al pedes de guardas super le Lamanitas dum
Moroni, e illes commandava illes laborava.
tamben a lor homines de facer lo
mesme.
Alma 53:2 E Moroni vadeva con
Lehi al citate de Mulek, e ille
Alma 52:39 Ma habeva multos prendeva le citate e dava le
qui non voleva; e illes qui non commando del citate a Lehi. Ora
voleva consignar lor spadas iste Lehi esseva un homine que
esseva prendite e ligate, e les habeva essite con Moroni in le
esseva levate lor armas de guerra, major parte de tote su battalias; e
e illes esseva obligate a marchar ille esseva un homine similar a
con lor fratres verso le pais de Moroni, e illes gaudeva ambe per
Abundantia.
le salvation le un del altere; si,
illes esseva affectionate le un al
Alma 52:40 e ora, le numero del altere e illes esseva anque amate
prisioneros que esseva prendite per tote le populo de Nephi.
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Alma 53:3 E adveniva post que
le Lamanitas habeva terminate de
sepelir lor mortos e anque le
mortos del Nephitas, que illes
esseva conducite al terra de
Abundantia; e Teancum, per
ordine de Moroni, les faceva
laborar pro excavar un fossato
circum le pais o citate de
Abundantia.

victoria super un del plus grande
armeas del Lamanitas e ille
habeva conquirite le citate de
Mulek, que esseva un del plus
forte placias del Lamanitas in le
pais de Nephi; e ille habeva assi
anque construite un fortalessa pro
guardar su prisioneros.
Alma 53:7 E adveniva que in
celle anno ille non cercava plus
battalia con le Lamanitas, ma ille
empleava su homines pro
preparar se al guerra, si, e pro
facer le fortificationes pro
proteger se del Lamanitas, si, e
anque pro liberar lor feminas e
lor filios del fame e del
afflictiones e pro procurar
nutrimento pro lor armeas.

Alma 53:4 E Teancum les faceva
construer un para-pectore de
truncos sur margine interne del
fossato; e illes accumulava del
terra foras del fossato contra le
para-pectore de truncos; e assi
ille faceva laborar le Lamanitas,
usque illes habeva circumferite le
citate de Abundantia con un forte
muro de truncos e de terra, usque
a un grande altitude.
Alma 53:8 e adveniva que le
armeas del Lamanitas, sur mar
Alma 53:5 E desde alora iste occidental, a sud, durante le
citate deveniva un potente absentia de Moroni a causa de
fortalessa; e in iste citate esseva certe intrigas inter le Nephitas
custodiate
le
prisioneros que habeva causate dissension
lamanite, si, mesme intra le muro inter illes, habeva ganiate terreno
que habeva essite construite con supra le Nephitas, si, tanto que
lor manos. Ora, Moroni esseva illes habeva prendite possession
obligate a facer laborar le de un certe numero de lor citates
Lamanitas perque il esseva plus in le parte del pais.
facile guardar les dum illes
travaliava; e Moroni desiderava Alma 53:9 E assi, a causa del
haber tote su fortias quando ille iniquitate presente inter illes, si, a
haberea attaccate le Lamanitas.
causa del dissensiones e intrigas,
illes esseva in un situation
Alma 53:6 E adveniva que periculose.
Moroni habeva assi obtenite un
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Alma 53:10 e ora io ha qualcosa
a dicer circa le populo de
Ammon, les qual al principio
esseva Lamanitas; ma illes
habeva essite convertite al Senior
per Ammon e per su fratres, o
plus tosto per le poter e per le
parola de Deo; e illes habeva
essite portate in le pais de
Zarahemla, e desde alora illes
habeva essite sempre protegite
per le Nephitas.
Alma 53:11 E a motivo de lor
juramento les habeva essite
impedite de prender le armas
contra lor fratres; perque illes
habeva jurate que illes non
haberea jammais plus versate
sanguine;
e
secundo
lor
juramento, illes haberea perite;
si, illes se haberea lassate cader
in le manos de lores fratres, si
non esseva per le pietate e le
grandissime amor que Ammon e
su fratres habeva per illes.

desiderava prender le armas in
defensa de lor patria.
Alma 53:14 Ma dum illes esseva
sur puncto de prender lor armas
de guerra, illes esseva persuadite
per Helaman e su fratres, perque
illes esseva sur puncto de
infringer le juramento que illes
habeva facite.
Alma 53:15 e Helaman timeva
que assi facente illes haberea
perdite lor anima; ergo tote illes
qui habeva stipulate celle
alliantia illes esseva obligate a
reguardar le afflictiones de lor
fratres, in le periculose situation
de celle momento.

Alma 53:16 Ma adveniva que
illes habeva multe filios qui non
habeva prestate juramento de non
prender armas de guerra pro
defender se contra lor inimicos;
illes se reuniva dunque in iste
occasion, tote illes qui esseva
Alma 53:12 E per iste motivo capace de prender armas, e illes
illes habeva essite portate in le prendeva le nomine de Nephitas.
pais de Zarahemla; e illes habeva
essite sempre protegite per le Alma 53:17 E illes stipulava
Nephitas.
alliantia de combatter per le
libertate del Nephitas, si, de
Alma 53:13 Ma adveniva que proteger su patria, anque con le
quando illes videva le periculo e sacrificio del ipse vita; si, illes
le
multe
afflictiones
e faceva anque alliantia que illes
tribulationes que le Nephitas non renunciarea nunquam a lor
supportava per lor causa, illes libertate, e a combatter in omne
esseva plen de compassion e illes
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caso pro proteger le Nephitas e se supra le confines del pais, a sud,
ipse del sclavitude.
juxta le mar occidental.
Alma 53:18 E habeva duo mille
de celle juvenes, que stipulava
iste alliantia e illes prendeva lor
armas de guerra pro defender lor
patria.

Alma 53:23 E assi finiva le
vintesimo-octave anno del regno
del judices sur populo de Nephi.

Alma 53:19 e como usque a alora
illes non habeva representate un
disavantage per le Nephitas, ora
illes deveniva, in celle occasion,
un grande auxilio; perque illes
prendeva lor armas de guerra e
illes desiderava que Helaman les
guidava.

Ammoron e Moroni tracta le
excambio de prisioneros Moroni exige que le Lamanitas
se retira e cessa lor attaccos e lor
homicidios --Ammoron exige
que le Nephitas consigna le
armas e se subjecta al Lamanitas.
Circa 63 a.C.

Alma 53:20 e illes esseva tote
juvene e multo valorose, illes
esseva dotate de grande corage e
anque de fortia e vigor; ma isto
non esseva toto – illes esseva
homines fidel in omne occasion
in qualcunque interprisa les
esseva confidite.

Alma 54:1 e adveniva que, al
initio del vintesimo-none anno
del judices, Ammoron proponeva
a
Moroni
de
excambiar
prisioneros.

Alma 53:21 Si, illes esseva
homines qui amava le libertate e
le sobrietate, perque illes habeva
apprendite a respectar le
commandamentos de Deo e a
camminar rectemente ante ille.

Alma Capitulo 54

Alma 54:2 E adveniva que
Moroni
se
allegrava
grandemente de iste requesta,
perque ille desiderava que le
provisiones
destinate
al
sustentamento del prisioneros
lamanite, esseva destinate al
sustentamento de su populo; e
ille desiderava tamben le retorno
de su gente pro reinfortiar su
armea.

Alma 53:22 e adveniva que
Helaman marchava a capite de su
duo mille juvene soldatos, in Alma 54:3 ora, le Lamanitas
succurso del populo que esseva habeva
imprisionate
multe
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feminas e multe infantes, dum il
non habeva ni un femina ni un
infante inter tote le prisioneros de
Moroni; ergo Moroni decideva
un stratagema pro obtener del
Lamanitas le plus grande numero
possibile de prisioneros nephite.

essite tu e tu fratre, a minus que
tu te repente e renuncia a tu
propositos homicidas e retorna
con tu armeas a tu terras.

Alma 54:8 Ma como tu ha ja
rejectate un vice iste cosas e tu ha
combattite contra le populo del
Alma 54:4 Moroni scribeva Senior, io suppone que tu lo
dunque un epistola e lo inviava facera de nove.
per medio del servo de
Ammoron, le mesme qui habeva Alma 54:9 sed nos es prompte a
portate un epistola a Moroni. reciper te; si, e a minus que tu
Ora, iste es le parolas que ille non renuncia a tu propositos, tu
scribeva a Ammoron:
attrahera le ira de celle Deo que
tu rejectava, usque a tu complete
Alma 54:5 Ammoron, io te scribe destruction.
qualcosa circa iste guerra que tu
interprendeva contra mi populo, Alma 54:10 Ma como vive le
o plus tosto que tu fratre ha Senior, a minus que tu te retira,
interprendite contra nos e que tu nostre armeas vos attaccara e vos
es ancora decidite a portar avante essera tosto punite con le morte,
post su morte.
perque nos conservara nostre
citates e nostre terras; si, nos
Alma 54:6 io volerea dicer te mantenera nostre religion e le
qualcosa circa le justicia de Deo causa de nostre Deo.
e le spada de su ira Omnipotente
que pende supra te, a minus que Alma 54:11 Ma io suppone de
tu te repente e retira tu armeas in parlar te in van circa iste cosas;
tu terra, o plus tosto in le terra alias io suppone que tu es un filio
que tu possede, que es le pais de del inferno; ergo io claude mi
Nephi.
epistola dicente que io non
excambiara le prisioneros, salvo
Alma 54:7 Si, io volerea dicer te a condition que tu libera un
iste cosas si tu vole ascoltar los; homine, su uxor e su filios per un
si, io volerea parlar te de celle prisionero tue; e si tu concorda,
horribile inferno que attende de alora io facera le excambio.
reciper le homicidas como ha
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Alma 54:12 e si tu non facera
assi, io arrivara contra vos con mi
armeas; si, io armara anque le
feminas e le infantes e io arrivara
contra vos, e io vos persequera
usque vostre terra, que es le terra
de nostre prime hereditate; si, e
essera sanguine per sanguine, si,
vita per vita; e io vos dara
battalia usque vos essera
destruite del facie del terra.

menacias.
Alma 54:17 perque vostre patres
ha fraudate lor fratres, pro robar
lor derecto al governamento, pois
que illo les pertineva de derecto.

Alma 54:18 e ora si vos consigna
vostre armas e vos submitte a
esser governate per illes a qui le
governamento pertine de derecto,
alora io facera in modo que mi
Alma 54:13 io es incholerisate, e populo depone lor armas, e non
anque mi populo lo es; vos ha habera plus guerra inter nos.
cercate de occider nos, e nos ha
sol cercate de defender nos. Ma Alma 54:19 tu pronunciava multe
si tu cercara ancora de destruer menacias contra me e mi populo;
nos, nos cercara de destruer vos, ma nos non time tu menacias.
si, e nos reclamara nostre terra, le
terra de nostre prime hereditate.
Alma 54:20 Nonobstante io
accepta con placer de excambiar
Alma 54:14 ora io claude mi le prisioneros secundo tu
epistola. Mi nomine es Moroni; requesta, pro poter assi conservar
io es un chef del populo nephite. mi nutrimento pro mi guerreros;
e nos conducera un guerra que
Alma 54:15 E adveniva que essera eternal, o pro submitter le
quando Ammoron recipeva iste Nephitas a nostre autoritate, o
epistola, ille se incholerisava; e pro extinguer les in eterne.
scribeva un altere epistola a
Moroni, e iste es le parolas que Alma 54:21 E circa celle Deo
ille scribeva:
que tu dice que nos repingeva,
nos non cognosce un tal esser, e
Alma 54:16 Io es Ammoron, rege ni vos le cognosce; ma si existe
del Lamanitas; io es fratre de un tal esser, nos sape solmente
Amalickiah que vos occideva. Io que ille ha create tanto nos que
vengiara su sanguine super vos; vos.
si, io vos attaccara con mi armeas
perque io non time vostre Alma 54:22 E si existe un
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diabolo e un inferno, esque non
te inviara ille a habitar con mi
fratre que vos occideva, e que
secundo tu insinuation es ja illac?
Ma iste cosas non ha importantia.

facer guerra contra le populo de
Nephi.

Alma 54:24 e io es un prode
Lamanita; e iste guerra esseva
interprendite pro vengiar lor
tortos e pro mantener e conquirer
lor derectos al governamento; e
io claude mi epistola a Moroni.

Alma 55:3 io cognosce le loco
ubi le Lamanitas guarda le
prisioneros, e como Ammoron
non vole acceptar mi proposition,
io facera secundo mi parolas; si,
io seminara le morte in medio a
illes usque illes implorara pace.

Alma 55:2 e Moroni diceva: io
non excambiara prisioneros con
Ammoron, salvo si ille desiste
Alma 54:23 Io es Ammoron, un del su propositos, como io
descendente de Zoram, que tu specificava in mi epistola; perque
patres obligava a abandonar io non le concedera de haber
Jerusalem.
major poter de lo que ille ja ha.

Alma Capitulo 55

Alma 55:4 e adveniva que post
haber Moroni pronunciate iste
parolas, ille faceva recercar inter
su homines pro vider si on poteva
trovar inter illes un descendente
de Laman.

Moroni refusa de excambiar
prisioneros - le guardas lamanite
es inducite a inebriar se e le
prisioneros nephite es liberate -Le citate de Gid es prendite sin
effusion de sanguine. Circa 63-62
a.C.
Alma 55:5 E adveniva que on
trovava uno, cuje nomine esseva
Alma 55:1 E adveniva que Laman; e ille esseva un del
quando Moroni recipeva iste servos del rege que habeva essite
epistola ille esseva ancora plus ocidite per Amalickiah.
incholerisate perque ille sapeva
que Ammoron habeva un Alma 55:6 ora, Moroni inviava
perfecte cognoscentia de su Laman e un parve numero de su
fraude; si, ille sapeva que homines
al
guardas
que
Ammoron esseva plenmente surveliava le prisioneros nephite.
conscie que non esseva un juste
causa que le habeva inducite a Alma 55:7 ora, le Nephitas
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esseva custodiate in le citate de Alma 55:12 E Laman les diceva:
Gid; ergo Moroni incargava Vos pote facer secundo vostre
Laman e ille portava con se un desiderios.
parve numero de homines.
Alma 55:13 E adveniva que illes
Alma 55:8 E quando esseva bibeva vino abundantemente; e
nocte Laman vadeva al guardas illo esseva de lor gusto, ergo illes
que surveliava le Nephitas; e lo bibeva plus abundantemente; e
quando illes le videva arrivar illo esseva un vino forte perque
illes clamava a grande voce; ma illo habeva essite preparate forte.
Laman les respondeva: Vos non
debe timer, io es un Lamanita. Alma 55:14 E adveniva que illes
Nos fugiva del Nephitas, e illes bibeva e illes se allegrava, e tosto
dormi; e nos prendeva de lor vino illes deveniva tote ebrie.
e nos lo ha portate con nos.
Alma 55:15 e ora, quando Laman
Alma 55:9 E quando le e su homines videva que illes
Lamanitas audiva iste parolas, esseva tote ebrie e sub un somno
ille les recipeva con gaudio; e les profunde, illes tornava a Moroni
diceva: Da nos de tu vino a fin e le diceva toto lo que habeva
que nos lo pote biber; nos es occurrite.
felice que vos portava del vino,
perque nos es fatigate.
Alma 55:16 e ora, isto esseva
secundo le plano de Moroni. E
Alma 55:10 Ma Laman les Moroni habeva preparate su
diceva: Il es melio tener le vino homines con armas de guerra; e
usque nos vadera a combatter ille vadeva al citate de Gid, dum
contra le Nephitas. Ma iste le
Lamanitas
esseva
parolas les faceva desiderar plus profundemente addormite e
ardentemente biber del vino;
ebrie, e ille distribueva armas de
guerra al prisioneros, e assi illes
Alma 55:11 e illes diceva: nos es esseva tote armate;
fatigate; vamos prender dunque
iste vino, perque inter breve nos Alma 55:17 Si, mesme lor
recipera nostre ration de vino, feminas e tote lor infantes, a
que nos fortificara pro marchar quantos esseva capaces de usar
contra le Nephitas.
un arma de guerra, quando
Moroni habeva armate tote le
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prisioneros; e tote iste cosas le Lamanitas se eveliava, al
esseva facite in un profundo matino, illes videva que illes
silentio.
esseva circumferite per le
Nephitas in le parte exterior del
Alma 55:18 Ma si le Lamanitas citate e que lor prisioneros esseva
se eveliava illes esseva ebrie, e armate al interno.
le Nephitas haberea potite
occider les.
Alma 55:23 E le Lamanitas
videva que le Nephitas habeva
Alma 55:19 Totevia isto non poter super illes; e in iste
esseva le desiderio de Moroni; circumstantias illes non credeva
ille non se complaceva in opportun combatter con le
homicidios o in effusion de Nephitas; ergo lor commandantes
sanguine, ma ille se complaceva recolligeva lor armas de guerra, e
in salvar su populo del los portava foras e los lanceava al
destruction; e per iste motivo ille pedes del Nephitas, e illes peteva
non voleva incurrer in un misericordia.
injustitia; ille non voleva cader
supra le Lamanitas pro destruer Alma 55:24 ora isto esseva le
les in lor stato de ebrietate.
desiderio de Moroni. Ille les
faceva prisioneros de guerra e
Alma 55:20 Ma ille habeva prendeva possession del citate e
obtenite quanto desiderava; ille faceva in modo que tote le
nephite
esseva
perque ille habeva armate le prisioneros
liberate;
e
illes
se
univa
al
armea
prisioneros nephite que esseva
de
Moroni
e
illes
constitueva
un
intra le muro del citate, e ille les
grande
reinfortiamento
pro
su
habeva date le capacitate de
armea.
prender possession del parte
interne al muro del citate.
Alma 55:25 E Moroni obligava le
Alma 55:21 E postea ille faceva Lamanitas, que habeva capturate
regreder de un poc le homines a laborar pro reinfortiar le
que esseva con ille, e ille faceva fortificationes circum le citate de
circumferer le armea del Gid.
Lamanitas.
Alma 55:26 E adveniva que post
Alma 55:22 E toto isto esseva haber fortificate le citate de Gid,
facite de nocte, assi que quando secundo su desiderios, ille faceva
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portar le prisioneros al citate de
Abundantia; e ille protegeva
anque le citate con fortias
considerabile.

Alma 55:32 e illes esseva tan
prudente que necun veneno les
poteva
esser
administrate;
perque, si lor vino invenenava un
Lamaniata,
haberea
anque
invenenate
un
Nephita;
e
assi
Alma 55:27 E nonobstante tote le
illes
probava
tote
lor
bibitas.
intrigas del Lamanitas, illes
conservava e protegeva tote le
prisioneros que illes habeva Alma 55:33 e adveniva que
capturate, e illes manteneva esseva opportun que Moroni se
tamben tote le territorio e le preparava a attaccar le citate de
avantage que illes habeva Morianton; perque con lor labor
conquirite.
le Lamanitas habeva fortificate le
citate de Morianton usque a facer
Alma 55:28 E adveniva que le lo devenir un exceptional
Nephitas
recomenciava
a fortalessa.
triumphar e a reacquirer lor
derectos e privilegios.
Alma 55:34 E illes recipeva
continuemente nove fortias in le
Alma 55:29 multe vices le citate, e anque fornimentos de
Lamanitas tentava de circumferer provisiones.
les de nocte, ma in iste tentativas
le Lamanitas perdeva multe Alma 55:35 E assi terminava le
prisioneros.
vintesimo-none anno del regno
del judices sur populo de Nephi.
Alma 55:30 E multe vices illes
tentava administrar lor vino al Alma Capitulo 56
Nephitas, pro occider les con
veneno o pro inebriar les.
Helaman invia un epistola a
Moroni pro describer le stato del
Alma 55:31 Ma le Nephitas non guerra con le Lamanitas esseva lente a rememorar le Antipus e Helaman obtene un
Senior lor Deo in iste tempore de grande victoria sur le Lamanitas affliction. Illes non poteva esser le duo mille juvenes filios de
prendite con insidias; si, illes non Helaman combatte con poter
voleva biber lor vino, salvo haber miraculose e nemo de illes es
lo date ante a un prisionero occidite.
lamanite.
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Versetto 1, circa 62 a.C.; Alma 56:6 e tu cognosce tamben
versettos 2-19, circa 66 a.C.; e le alliantia que lor patres faceva,
versettos 20-57, circa 65-64 a.C. que illes non haberea plus
prendite armas de guerra contra
Alma 56:1 e adveniva, al initio lor fratres pro dispersar sanguine.
del trentesime anno del regno del
judices, le secunde die del prime Alma 56:7 Ma in le vintesimomense, que Moroni recipeva de sexte anno, quando illes videva
Helaman un epistola, que nostre afflictiones e nostre
exponeva le situation del populo tribulationes per illes, illes esseva
in celle parte del pais.
sur puncto de infringer le
alliantia que illes habeva facite e
Alma 56:2 E iste es le parolas prender le armas de guerra in
que ille scribeva: mi car fratre nostre defensa.
Moroni, sia in le Senior que in le
tribulationes de nostre guerra; mi Alma 56:8 Ma io non permitteva
amate fratre, io ha qualque cosa a que illes frangeva iste alliantia
dicer te circa nostre guerra in iste que illes habeva facite, io
parte del pais.
supponeva que Deo nos haberea
reinfortiate, e nos non habera
Alma 56:3 duo mille filios de suffrite plus a motivo del
celle homines que Ammon complimento del juramento que
portava foras del pais de Nephi - illes habeva facite.
ora, tu sape que illes es
descendente de Laman, filio Alma 56:9 Ma ecce qualcosa del
major del nostre patre Lehi;
qual nos pote haber grande
gaudio. Perque in le vintesimoAlma 56:4 ora, io non ha besonio sexte anno, io, Helaman,
de exponer te lor traditiones o lor marchava a capite de iste duo
incredulitate, perque tu cognosce mille juvenes verso le citate de
Judea pro adjutar Antipus, que tu
tote iste cosas -nominava chef del populo in
Alma 56:5 Me basta dunque celle parte del pais.
dicer te que duo mille de iste
juvenes prendeva le armas de Alma 56:10 E io univa mi duo
guerra e ha volite que io esseva mille filios (perque illes es digne
lor chef; e nos ha sortite pro de esser appellate filios) al armea
de Antipus, per le qual
defender nostre patria.
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reinfortiamento Antipus gaudeva
grandemente; perque su armea
habeva essite reducite per le
Lamanitas perque lor fortias
habeva occidite un grande
numero de nostre homines, e per
isto nos ha motivo de plorar.
Alma 56:11 Nonobstante nos
pote consolar nos in isto: que
illes moriva per le causa de lor
pais e de lor Deo, si, e illes es
felice.
Alma 56:12 E le Lamanitas
capturava
anque
multe
prisioneros,
tote
illes
commandantes, perque a necun
altere esseva sparniate le vita. E
nos suppone que ora, in iste
momento, illes es in le pais de
Nephi; debe esser assi, si illes
non es occidite.
Alma 56:13 e ora, iste es le
citates
que
le
Lamanitas
conquireva con le effusion de
sanguine de multe nostre
homines valorose:

trovava Antipus e su homines
que laborava con fortia pro
fortificar le citate.
Alma 56:16 Si, e illes esseva
discoragiate in le corpore e in le
spirito, perque illes habeva
combattite valorosemente de die
e travaliate de nocte pro
mantener lor citates, e illes
habeva assi suffrite grande
afflictiones de tote specie.
Alma 56:17 e illes esseva
decidite a vincer o a morir in
celle loco; tu pote dunque ben
supponer que iste parve fortia
que io portava con me, si, celle
mi filios, les dava grande
sperantias e multo gaudio.
Alma 56:18 e ora, adveniva que
quando le Lamanitas videva que
Antipus
recipeva
major
reinfortiamento a su armea, illes
esseva obligate per ordine de
Ammoron a non attaccar nos in
le citate de Judea.

Alma 56:19 E assi nos esseva
favorite per le Senior; perque, si
illes nos habeva attaccate in celle
nostre debilitate, illes haberea
forsan potite destruer nostre
parve armea; ma assi nos esseva
Alma 56:15 E iste es le citates preservate.
que illes possedeva quando io
arrivava al citate de Judea; e io Alma 56:20 illes recipeva de
Alma 56:14 le pais o citate de
Manti, le citate de Zeezrom, le
citate de Cumeni e le citate de
Antiparah.
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Ammoron le ordine de mantener
celle citates que illes habeva
conquirite. E assi finiva le
vintesimo-sexte anno. E al initio
del vintesimo-septime anno nos
habeva preparate nostre citate e
nos mesme pro le defensa.

Alma 56:25 E ni osava illes
marchar contra le citate de
Zarahemla; ni osava illes
transversar le fonte del fluvio
Sidon, pro attinger le citate de
Nephiah.

Alma 56:26 E assi illes esseva
Alma 56:21 E nos desiderava que decidite a tener con lor fortias
esseva le Lamanitas a attaccar celle citates que illes habeva
nos; perque nos non desiderava conquirite.
attaccar les in lor fortalessas.
Alma 56:27 e adveniva que in le
Alma 56:22 E adveniva que nos secunde mense de iste anno nos
stationava spias circum pro esseva portate multe provisiones
surveliar le movimentos del per le patres de celle mi duo
Lamanitas, a fin que illes non nos mille filios.
ultrapassava, ni de nocte ni de
die, pro ir attaccar nostre altere Alma 56:28 e nos esseva anque
citates al nord.
mandate duo mille homines del
pais de Zarahemla. E assi nos
Alma 56:23 perque nos sapeva esseva prompte con dece mille
que celle citates non esseva homines, con provisiones pro
bastante forte pro affrontar les; illes e anque pro lor uxores e
ergo, si illes nos ultrapassava, filios.
nos desiderava persequer les e
cader les al spatulas al mesme Alma 56:29 E le Lamanitas,
tempore que illes esseva attaccate vidente assi nostre fortias
de fronte. Nos pensava assi de augmentar quotidianmente e
poter les dominar, ma nos esseva arrivar provisiones pro nostre
deludite de iste nostre desiderio. mantenimento, illes comenciava
a haber timor e illes faceva
Alma 56:24 illes non osava tentativas pro impedir, si esseva
ultrapassar nos con tote lor possibile, que
nos recipeva
armea, ni illes osava facer lo con provisiones e reinfortiamentos.
un parte de lor armea, per timor
de non esser bastante forte e de Alma 56:30 E quando nos videva
succumber.
que le Lamanitas comenciava a
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inquietar se in iste modo, nos
pensava de utilisar un stratagema
contra illes; ergo Antipus me
dava le ordine de marchar con mi
filios verso un citate vicin, como
si nos portava provisiones a celle
citate.
Alma 56:31 E nos debeva passar
vicin al citate de Antiparah,
como si nos voleva ir a un citate
plus ultra, sur le confines apud le
litoral.
Alma 56:32 E adveniva que nos
partiva, facente les creder que
nos portava provisiones, pro celle
citate.
Alma 56:33 E adveniva que
Antipus sortiva con un parte de
su armea, lassante le resto a
defender le citate. Ma ille non
sortiva ante que io habeva sortite
con mi parve armea e que nos
esseva vicin al citate de
Antiparah.
Alma 56:34 e ora, in le citate de
Antiparah stationava le plus forte
armea del Lamanitas, si, le plus
numerose.

Alma 56:36 E adveniva que nos
fugiva in direction del nord. E
assi nos conduceva lontan le plus
potente armea del Lamanitas;
Alma 56:37 Si, mesme a un
distantia considerabile, e quando
illes videva que le armea de
Antipus les persequeva con su
fortias, illes non se voltava ni a
dextre ni a sinistre, ma illes
continuava lor marcha in linea
recte, post nos; e como nos
supponeva esseva lor intention
occider nos ante que Antipus les
attingeva,
pro
non
esser
circumferite per nostre homines.
Alma 56:38 e quando Antipus,
nos videva in periculo, ille
accelerava le marcha de su
armea. Ma esseva nocte; dunque
le Lamanitas non nos attingeva,
ni Antipus les attingeva; nos
dunque campava per le nocte.
Alma 56:39 E adveniva que ante
del alba matutin, le Lamanitas
initiava a persequer nos. Ora, nos
non esseva bastante forte pro
combatter con illes; si, io non
haberea supportate que mi parve
filios cadeva in lor manos; nos
continuava ergo nostre fuga, e
nos initiava a marchar in le
deserto.

Alma 56:35 E quando le
Lamanitas esseva informate per
lor spias, illes sortiva con lor
armea e illes marchava contra
Alma 56:40 E illes non osava
nos.
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voltar se ni a dextre ni a sinistre,
per timor de esser circumferite;
ni io osava voltar me a dextre o a
sinistre, per timor de esser
attingite; e nos non haberea potite
resister les, ma illes nos haberea
exterminate e postea illes haberea
escapate; e assi nos fugiva in le
deserto tote celle die usque a
quando descendeva le nocte.

Nephitas.

Alma 56:46 perque, como io les
habeva sempre appellate filios
mie
(essente
illes
tote
juvenissime), assi illes me
diceva: Patre, nostre Deo es con
nos e Ille non permittera que nos
cade. Vamos alora; nos non
occiderea nostre fratres, si illes
nos lassava in pace; vamos
Alma 56:41 E adveniva que de dunque, pro evitar que illes
nove, quando arrivava le luce del domina le armea de Antipus.
matino, nos videva le Lamanitas
supra nos, e nos fugiva ante illes. Alma 56:47 ora, illes non habeva
jammais combattite, totevia illes
Alma 56:42 Ma adveniva que non timeva le morte; e illes
illes non nos persequeva a longe pensava plus al libertate de lor
ante de haltar se; e esseva le patres que a lor vita; si, lor
matino del tertie die del septime matres les habeva inseniate que,
mense.
si illes non dubitava, Deo les
haberea liberate.
Alma 56:43 e nos non sapeva si
illes habeva essite attingite per Alma 56:48 E illes me repeteva
Antipus; e io diceva a mi le parolas de lor matres, dicente:
homines: nos non sape si illes se Nos non dubita que nostre matres
haltava al scopo de facer nos ir lo sapeva.
contra illes, pro poter nos prender
in trappa;
Alma 56:49 E adveniva que io
tornava con mi duo mille contra
Alma 56:44 ergo, qual es vostre le Lamanitas que nos habeva
parer filios mie? Esque vos vole persequite. E ora le armea de
ir a combatter contra illes?
Antipus les habeva attingite e
habeva comenciate un terribile
Alma 56:45 e ora io te dice, mi battalia.
amate fratre Moroni, que
jammais io videva un assi grande Alma 56:50 Le armea de
corage, no, ni inter tote le Antipus, essente fatigate per le

498

longe marcha in assi breve spatio
de tempore, esseva al puncto de
cader in le manos del Lamanitas;
e si io non habeva tornate con mi
duo mille, illes haberea attingite
lor scopo.
Alma 56:51 perque Antipus e
multe de su chefes habeva cadite
per le spada, a causa del fatiga
causate per le velocitate de lor
marcha - le homines de Antipus
dunque, essente confundite a
causa del morte de lor chefes,
comenciava a ceder ante le
Lamanitas.
Alma 56:52 E adveniva que le
Lamanitas
se incoragiava e
comenciava a persequer les; e le
Lamanitas les persequeva con
grande vigor, quando Helaman
arrivava al retroguarda con su
duo mille e comenciava a occider
les, e alora tote le armea del
Lamanitas se gyrava contra
Helaman.

circumfereva le Lamanitas e les
occideva, si, e illes esseva
obligate a consignar le armas de
guerra e anque se mesme como
prisioneros de guerra.
Alma 56:55 e post que le
Lamanitas se rendeva a nos, io
contava celle juvenes que habeva
combattite con me, timente que
multe de illes habeva essite
occidite.
Alma 56:56 Ma con mi grande
gaudio, ni un de illes habeva
cadite sur terreno; si, e illes
habeva combattite como si illes
habeva le fortia de Deo; si,
jammais on habeva sapite de
homines que habeva combattite
con un fortia assi miraculose;
illes habeva cadite supra le
Lamanitas con un potentia assi
grande que intimidava le
Lamanitas, e per iste ration le
Lamanitas se consignava como
prisioneros de guerra.

Alma 56:53 ora, quando le gente
de Antipus videva que le
Lamanitas se gyrava, illes
reuniva lor homines e iles
attaccava de nove le retroguarda
del Lamanitas.

Alma 56:57 E como non nos
habeva placia pro nostre
prisioneros, pro poter les
surveliar e tener les lontan del
armeas del Lamanitas, nos les
portava al pais de Zarahemla, con
un parte del homines de Antipus
Alma 56:54 e adveniva que nos, que habeva supervivite; e le resto
le gente de Nephi, le gente de del armea de Antipus io lo univa
Antipus e io con mi duo mille, a mi juvenes amonite, e nos
retornava al citate de Judea.
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Alma Capitulo 57

le citate de Antiparah e fugiva a
un altere citate que illes
Helaman describe le conquesta possedeva pro fortificar lo; e assi
de Antiparah e le defensa de le citate de Antiparah cadeva in
Cumeni - su juvenes amonite nostre manos.
combatte valorosemente; tote es
ferite, ma nemo es occidite - Gid Alma 57:5 E assi finiva le
refere le occision e le fuga del vintesimo-octave anno del regno
prisioneros lamanite. Circa 63 del judices.
a.C.
Alma 57:6 E adveniva que, al
Alma 57:1 e adveniva que io initio del vintesimo-none anno,
recipeva
un
epistola
de nos recipeva del pais de
Ammoron, le rege, que diceva Zarahemla
e
del
pais
que si io liberava le prisioneros circumstante un fornimento de
de guerra que nos habeva provisiones,
e
anque
un
capturate, ille nos haberea reinfortiamento a nostre armea de
consignate le citate de Antiparah. circa sex mille homines, ultra
sexanta filios del Amonitas que
Alma 57:2 Ma io inviava un veniva a unir se a lor fratres, mi
epistola al rege, dicente de esser parve corpore de duo mille. E nos
secur que nostre armea esseva deveniva forte, si, e nos recipeva
sufficiente pro prender le citate anque provisiones in abundantia.
de Antiparah con nostre ipse
fortias; e que nos esserea poc Alma 57:7 E adveniva que nos
sage si nos liberava le desiderava ingagiar battalia con
prisioneros, in ultra nos haberea le armea que protegeva le citate
liberate le prisioneros solmente de Cumeni.
como excambio.
Alma 57:8 e ora, io te monstrara
Alma 57:3 e Ammoron refusava que nos realisava tosto nostre
mi proposition perque ille non desiderio; nos circumfereva de
voleva excambiar le prisioneros; nocte, si, con nostre valide
ergo nos comenciava a facer fortias, alias, con una parte de
preparativos pro attaccar le citate illo, le citate de Cumeni, poco
de Antiparah.
ante que illes recipeva un
fornimento de provisiones.
Alma 57:4 Ma illes abandonava
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Alma 57:9 E adveniva que nos
campava circum al citate per
multe noctes; ma nos dormiva
supra nostre spadas e nos habeva
guardas, a fin que le Lamanitas
non nos surprendeva de nocte e
non nos occideva; lo que illes
tentava multe vices, ma cata vice
que illes tentava, esseva versate
lor sanguine.

Alma 57:13 Ma adveniva que
nostre prisioneros esseva tan
numerose que, nonobstante le
enormitate del nostre homines,
nos esseva obligate a emplear
tote nostre fortias pro custodiar
les, o occider les.
Alma 57:14 perque illes evadeva
in grande numero e illes
combatteva con petras e con
bastones, o con qualcunque cosa
illes trovava, de modo que nos
occideva plus de duo mille, post
que illes se habeva rendite como
prisioneros de guerra.

Alma 57:10 finalmente arrivava
le provisiones, e quando illes
esseva sur puncto de entrar in
citate de nocte, in vice de trovar
le Lamanitas illes trovava nos
que esseva Nephitas, ergo nos
capturava le homines e lor Alma 57:15 deveniva dunque
provisiones.
necessari pro nos o occider les, o
escortar les de spada in mano,
Alma 57:11 E nonobstante que le usque al pais de Zarahemla; e in
Lamanitas habeva perdite lor ultra nostre provisiones esseva
succurso, illes esseva ancora solmente sufficiente pro nostre
decidite a retener le citate; populo, nonobstante lo que nos
deveniva dunque necessari que habeva prendite al Lamanitas.
nos prendeva celle provisiones e
los mandava a Judea, e nos Alma 57:16 e in celle
portava le prisioneros al pais de circumstantias critic, deveniva un
Zarahemla.
problema multo serio decider
circa iste prisioneros de guerra;
Alma 57:12 E adveniva que non nonobstante nos resolveva de
passava multe jornos ante que le portar les al pais de Zarahemla;
Lamanitas comenciava a perder nos seligeva dunque un parte de
omne sperantia de reciper nostre homines e nos les
succursos; ergo illes abandonava incargava de portar
le
le citate in nostre manos; e assi prisioneros al pais de Zarahemla.
nos attingeva nostre scopo de
conquirer le citate de Cumeni.
Alma 57:17 Ma adveniva que le
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die sequente illes retornava. Ma
nos non les demandava circa le
prisioneros; perque le Lamanitas
nos attaccava e illes retornava
justo in tempore pro salvar nos
de cader in lor manos. Perque
Ammoron habeva mandate in lor
succurso un nove fornimento de
provisiones e anque un numerose
armea de homines.

matres.
Alma 57:22 e nos debe iste
grande victoria a iste mi filios e
al homines que esseva seligite
pro transferer le prisioneros;
perque illes batteva le Lamanitas
e les repulsava al citate de Manti.

Alma 57:23 E nos conservava le
citate de Cumeni, e nos escapava
Alma 57:18 E adveniva que le de esser tote destruite per le
homines que nos habeva mandate spada; nonobstante nos habeva
con le prisioneros arrivava justo suffrite grande perditas.
in tempore pro detener le
Lamanitas dum illes esseva sur Alma 57:24 E adveniva que, post
puncto de dominar nos.
haber le Lamanitas fugite, io
dava immediatemente ordine que
Alma 57:19 Ma mi parve mi homines cercava inter le
multitude de duo mille sexanta mortos illes qui esseva ferite pro
combatteva desperatemente; si, esser curate.
illes remaneva firme de fronte al
Lamanitas e illes occideva Alma 57:25 E adveniva que
quicunque se opponeva a illes.
habeva duo centos, de mi duo
mille e sexanta, que habeva
Alma 57:20 E dum le resto de evanescite a causa del perdita de
nostre armea esseva pro ceder sanguine; nonobstante, secundo
ante le Lamanitas, celle duo mille le bonitate de Deo e con nostre
sexanta remaneva stabile e grande stupor, e anque con
impavide.
gaudio del entier armea, il non
habeva un sol anima inter illes
Alma 57:21 Si, e illes obediva e que periva; si, e non habeva un
prestava attention a exequer sol anima inter illes que non
scrupulosemente
omne habeva recipite multe vulneres.
commando; si, e les esseva facite
mesme secundo lor fide; e io Alma 57:26 E lor preservation
recordava le parolas que illes me esseva stupefacente pro tote
diceva haber apprendite ab lor nostre armea; si, que illes habeva
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essite sparniate dum plus de mille
nostre fratres habeva essite
occidite. E isto nos lo attribueva
justemente al poter miraculose de
Deo, a motivo de lor grandissime
fide in lo que les habeva essite
inseniate a creder: que existeva
un Deo juste, e que quicunque
non dubitava esseva preservate
per su meraviliose poter.
Alma 57:27 E iste esseva le fide
del quales io ha parlate; illes es
juvene e lor mente es firme, e
illes pone constantemente lor
fiducia in Deo.

habeva essite mandate a surveliar
le campo del Lamanitas.
Alma 57:31 e illes critava verso
nos, dicente: le armea del
Lamanitas es in marcha verso le
citate de Cumeni; e illes cadera
supra nostre fratres, si, e illes
destruera nostre gente.
Alma 57:32 E quando le
prisioneros audiva lor critos, illes
prendeva corage; e illes se
rebellava contra nos.
Alma 57:33 E adveniva que a
causa de lor rebellion nos esseva
obligate a attaccar les con nostre
spadas. E adveniva que illes se
lanceava como un sol homine
supra nostre spadas, e le major
parte de illes esseva occidite; e le
resto aperiva un passage e
escapava.

Alma 57:28 e adveniva que post
haber nos curate nostre homines
ferite e haber sepelite nostre
mortos e anque le mortos del
Lamanitas, que esseva multe,
ecce que nos informava de Gid
circa le prisioneros que illes
habeva comenciate a transferer al
pais de Zarahemla.
Alma 57:34 e post que illes
habeva fugite sin que nos les
Alma 57:29 Gid esseva le poteva attinger, nos marchava
commandante chef del gruppo rapidemente verso le citate de
que habeva essite nominate pro Cumeni; e nos arrivava justo in
escortar les verso Zarahemla.
tempore pro adjutar nostre fratres
a defender le citate.
Alma 57:30 e iste es le parolas
que me diceva Gid: nos habeva Alma 57:35 e assi nos esseva de
comenciate a descender al pais de nove liberate del manos de nostre
Zarahemla
con
nostre inimicos. E benedicite sia le
prisioneros. E adveniva que nos nomine de nostre Deo; perque es
incontrava nostre spias que ille que nos ha liberate; si, que ha
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complite pro nos iste grande fortalessas.
cosa.
Alma 58:3 Si, e deveniva
Alma 57:36 E adveniva que opportun que nos empleava
quando io, Helaman, habeva nostre homines pro mantener
audite iste parolas de Gid, io celle partes del pais que nos
esseva replenate de un immense habeva reconquirite como nostre
gaudio a motivo del bonitate de possession; deveniva dunque
Deo in preservar nos, pro non necessari expectar pro vider si
perir; si, e io confide que le nos poteva reciper major
animas del qui esseva occidite reinfortiamentos del pais de
entrava in le reposo de lor Deo.
Zarahemla, e anque un nove
fornimento de provisiones.
Alma Capitulo 58
Alma 58:4 E adveniva que io
Helaman, Gid e Teomner prende mandava assi un ambassada al
le citate de Manti per medio de governator de nostre pais, pro
un stratagema - le Lamanitas se informar le del situation de nostre
retira - le filios del populo de populo. E adveniva que nos
Ammon es protegite dum illes expectava de reciper provisiones
resiste in defensa de lor libertate e reinfortiamentos del pais de
Zarahemla.
e de lor fide. Circa 63-62 a.C.
Alma 58:1 e adveniva que nostre
proxime
objectivo
esseva
conquirer le citate de Manti; ma
non existeva alcun modo de facer
les sortir foras del citate con
nostre parve armea. Perque illes
se recordava de lo que nos
habeva ja facite; ergo nos non
poteva attraher les lontan de lor
fortalessas.
Alma 58:2 e illes esseva multe
plus numerose de nostre armea,
ergo nos non osava approximar
nos e attaccar les in lor
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Alma 58:5 Ma isto nos esseva de
poc profito; perque anque le
Lamanitas recipeva de jorno in
jorno grande reinfortiamentos e
anque multe provisiones; e iste
esseva nostre conditiones in tal
periodo.
Alma 58:6 E le Lamanitas de
tanto in tanto faceva incursiones
contra nos, con le scopo de
destruer nos con stratagemas;
nonobstante nos non poteva exir
a combatter contra illes, a causa
de lor refugios e fortalessas.

Alma 58:7 E adveniva que nos
expectava in iste difficile
conditiones per le spatio de multe
menses, e nos esseva sur puncto
de morir per manco de
nutrimento.

Alma 58:11 E adveniva que le
Senior nostre Deo nos visitava
con le certitude que ille nos
haberea liberate; si, e isto
plenava de pace nostre anima e
nos dava un grande fide, e isto
nos faceva sperar in ille pro
Alma 58:8 Ma adveniva que nos nostre liberation.
recipeva provisiones que esseva
escortate per un armea de duo Alma 58:12 E le parve fortia que
mille homines pro assister nos. E nos habeva recipite nos dava
iste es tote le auxilio que nos corage, e nos esseva firme in le
recipeva, pro defender nos determination de dominar nostre
mesme e nostre pais de cader in inimico e de mantener nostre
mano del inimico, si, pro luctar terras, nostre possessiones, nostre
con un inimico numerose.
uxores, nostre filios e le causa del
nostre libertate.
Alma 58:9 e le motivo de nostre
difficultates, o le ration per le Alma 58:13 E assi nos marchava
qual nos non recipeva major con tote nostre fortia contra le
reinfortiamento, nos non lo Lamanitas al citate de Manti; e
sapeva; ergo nos esseva attristate nos installava le tentas del parte
e anque plen de timor que le del deserto que esseva proxime al
judicios de Deo poteva cader citate.
supra nostre pais, pro provocar
nostre
cadita
e
complete Alma 58:14 E adveniva que le
destruction.
die
sequente,
quando
le
Lamanitas videva que nos esseva
Alma 58:10 Nos versava dunque sur le confines apud le deserto
nostre anima in oration a Deo, a vicin al citate, illes mandava lor
fin que ille nos reinfortiava e nos spias circum nos pro discoperir le
liberava del manos de nostre numero e le fortia de nostre
inimicos, si, e nos dava anque armea.
fortia pro poter conservar nostre
citates, nostre terras e nostre Alma 58:15 E adveniva que
possessiones
pro
le quando illes videva que nos non
sustentamento de nostre populo. esseva numerose, e timente que
nos poteva interceptar lor
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fornimentos salvo si illes veniva
a combatter contra nos e a
occider nos, e illes supponeva
anque de poter nos facilemente
destruer con lor numerose armea,
illes initiava dunque a facer
preparativos
pro
venir
a
combatter contra nos.

Lamanitas nos persequeva con
grande rapiditate, perque illes
desiderava grandemente attinger
nos pro poter nos occider; illes
dunque nos persequeva in le
deserto; e nos passava mesme in
medio a Gid e Teomner, ma le
Lamanitas non les videva.

Alma 58:16 E quando nos videva
que illes faceva preparativos pro
venir contra nos, io mandava
occultar Gid con un parve
numero de homines in le deserto,
e io mandava tamben occultar
Teomner un parve numero de
homines in le deserto.

Alma 58:20 E adveniva que
quando le Lamanitas habeva
passate ultra, o quando le armea
habeva passate inter Gid e
Teomner illes sortiva ab lor loco
secrete e illes interceptava le
spias del Lamanitas, a fin que
illes non poteva tornar al citate.

Alma 58:17 ora, Gid e su
homines esseva a dextre e le
altere a sinistre; e quando illes se
habeva
assi occultate, io
remaneva con le resto de mi
armea in le mesme loco ubi nos
habeva
installate le tentas
expectante que le Lamanitas
sortiva a combatter.

Alma 58:21 E post que illes
habeva interceptate le spias del
Lamanitas, illes curreva al citate
e cadeva sur le guardas que
custodiava le citate, e illes les
occideva e prendeva possession
del citate.

Alma 58:22 E isto esseva
possibile perque le Lamanitas
Alma 58:18 E adveniva que le habeva partite con quasi tote le
Lamanitas sortiva contra nos con armea, salvo poc guardas
lor numerose armea. E quando solmente.
illes esseva sur puncto de cader
supra nos con lor spadas, io Alma 58:23 E adveniva que in
commandava a mi homines, qui iste modo Gid e Teomner habeva
esseva con me, de retirar se in le obtenite le possession de lor
deserto.
fortalessas. E adveniva que nos,
post haber multo viagiate in le
Alma 58:19 E adveniva que le deserto, nos marchava verso le
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pais de Zarahemla.

effusion de sanguine.

Alma 58:24 E quando le
Lamanitas videva que illes
marchava verso le pais de
Zarahemla, illes esseva multo
espaventate, timente que existeva
un plano projectate pro conducer
les al destruction; ergo illes
comenciava a retirar se de nove
in le deserto, si, per le mesme via
per le qual illes habeva venite.

Alma 58:29 E adveniva que
quando le armeas del Lamanitas
arrivava al citate e illes videva
que nos esseva preparate pro
affrontar les, illes esseva
extrememente surprendite e
intimidate, ergo, illes fugiva
verso le deserto.

Alma 58:30 E adveniva que le
armeas del Lamanitas fugiva de
Alma 58:25 e esseva nocte e illes tote iste parte del pais. Ma illes
installava lor tentas, perque le portava con se, foras del pais,
commandantes del Lamanitas multe feminas e infantes.
supponeva que le Nephitas
esseva fatigate a causa del Alma 58:31 E celle citates que
marcha; e illes pensava de haber esseva prendite per le Lamanitas,
persequite tote lor armea, ergo hodie tote illos es in nostre
illes non se preoccupava per le possession; e nostre patres, nostre
citate de Manti.
feminas e nostre filios ha tornate
a lor casas; totos, excepte illes
Alma 58:26 E adveniva que, qui esseva capturate como
quando esseva nocte, io non prisioneros e portate via per le
faceva dormir mi homines e le Lamanitas.
faceva marchar per un altere
strata, verso le pais de Manti.
Alma 58:32 Ma, nostre armeas es
insufficiente pro mantener un
Alma 58:27 E a motivo de iste assi grande numero de citates e
nostre marcha nocturne, le die tan grande possessiones.
sequente nos esseva ultra le
Lamanitas, e nos arrivava ante de Alma 58:33 Ma nos confide in
illes al citate de Manti.
nostre Deo, que nos dava le
victoria supra celle terras, perque
Alma 58:28 E adveniva que per nos ha potite reconquirer le
medio de iste stratagema nos citates e le terras que esseva
conquireva le citate de Manti sin nostre.
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Alma 58:34 E nos non cognosce
le motivo per le qual le
governamento non nos accorda
major reinfortiamentos; ni le
homines que arrivava a nos sape
sape perque nos non recipeva
grande reinfortiamentos.
Alma 58:35 non non sape nil
salvo que vos non habeva
successo e que vos ha forsan
inviate vostre fortias in altere
parte del pais; si assi es, nos non
desidera murmurar.

populo de Ammon, del quales io
vos parlava tan favorabilemente,
es con me in le citate de Manti; e
le Senior les susteneva e
preservava de modo que ni un sol
anima esseva occidite.
Alma 58:40 Ma illes recipeva
multe vulneres; nonobstante illes
persiste in le libertate con le qual
Deo les faceva libere; e illes es
rigorose in recordar se de jorno
in jorno del Senior lor Deo; si,
illes presta attention a respectar
su statutos, su judicios e su
commandamentos
continuemente; e lor fide in le
prophetias circa le cosas futur es
forte.

Alma 58:36 E si non es assi, nos
time que existe qualque faction
in le governamento, perque nos
non recipe un major numero de
homines pro adjutar nos; perque
nos sape que illes es plus Alma 58:41 e ora, mi amate
numerose de illes qui nos ha fratre Moroni, io spera que le
recipite.
Senior nostre Deo, que nos
redimeva e liberava, te conserva
Alma 58:37 Ma non importa nos continuemente in su presentia; si,
confide que Deo nos liberara, e que pote ille favorir iste populo,
nonobstante le debilitate de pro haber successo e obtener le
nostre armeas; si, e ille nos possession de toto lo que le
liberara del manos de nostre Lamanitas nos prendeva, que
esseva pro nostre subsistentia. E
inimicos.
io claude mi epistola. Io es
Alma 58:38 iste es le fin del Helaman, filio de Alma.
vintesimo-none anno, e nos es in
possession de nostre terras; e le Alma Capitulo 59
Lamanitas fugiva al pais de
Nephi.
Moroni pete a Pahoran de
reinfortiar le armea de Helaman Alma 58:39 E celle filios del le Lamanitas prende le citate de
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Nephiah - Moroni se incholerisa conquirer
le
resto
del
contra le governamento. Circa 62 possessiones e del citates que le
a.C.
Lamanitas les habeva prendite.
Alma 59:1 E adveniva, in le
trentesime anno del regno del
judices sur populo de Nephi, que
Moroni, post haber recipite e
haber legite le epistola de
Helaman,
ille
esseva
immensemente felice per le
prosperitate, si, per le immense
successo obtenite per Helaman al
reconquirer le terras que on
habeva perdite.

Alma 59:5 E adveniva que dum
Moroni faceva preparativos pro ir
a combatter contra le Lamanitas,
le populo de Nephiah, que se
habeva reunite ex le citate de
Moroni, ex le citate de Lehi e ex
le citate de Morianton, esseva
attaccate per le Lamanitas.

Alma 59:6 Si, e anque le
Lamanitas qui habeva essite
obligate a fugir del pais de Manti
Alma 59:2 Si, e ille rendeva note e del terra circumstante, se univa
a tote su populo, in tote le pais al Lamanitas in celle parte del
circumstante al zona in le qual pais.
ille se trovava, a fin que illes
tamben poterea gauder.
Alma 59:7 E illes esseva
numerosissime, si, perque illes
Alma 59:3 E adveniva que ille recipeva reinfortiamentos de
inviava immediatemente un jorno in jorno, e sub le
epistola a Pahoran, e le peteva de commando de Ammoron illes
inviar homines pro reinfortiar marchava contra le populo de
Helaman o le armeas de Nephiah e illes comenciava a
Helaman, a fin que ille poterea occider les, facente un grande
con facilitate mantener le parte carnage.
del
pais
que
assi
miraculosemente ille habeva Alma 59:8 E lor armeas esseva
reconquirite.
assi numerose que le resto del
populo de Nephiah esseva
Alma 59:4 E adveniva que obligate a fugir ante illes, pro
quando Moroni habeva mandate reunir se al armea de Moroni.
iste epistola al pais de
Zarahemla, ille initiava de nove a Alma 59:9 e pois que Moroni
facer un plano pro poter supponeva que on habeva inviate
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homines al citate de Nephiah pro
adjutar le populo a tener le citate,
pois ille sapeva que il esseva plus
facile impedir a un citate de
cader in le manos del Lamanitas
que reconquirer lo postea; ille
pensava que illes haberea potite
facilemente defender le citate.

Alma Capitulo 60

Moroni se lamenta con Pahoran
del negligentia del governamento
- le Senior permitte que le justes
sia occidite - le Nephitas debe
usar tote lor poter e tote lor
medios pro liberar se de lor
inimicos - Moroni menacia de
Alma 59:10 Moroni ergo teneva combatter
contra
le
tote su fortias pro defender celle governamento a minus que sia
localitates que ille habeva fornite auxilio a su armeas. Circa
reconquirite.
62 a.C.
Alma 59:11 e quando Moroni
videva que le citate de Nephiah
esseva perdite, ille esseva
extrememente attristate, e ille
comenciava a pensar si a causa
del perversitate de su populo illes
non esserea tote dominate per lor
fratres.

Alma 60:1 E adveniva que ille
scribeva de nove al governator
del pais, que esseva Pahoran, e
iste es le parolas que ille
scribeva, dicente: io adressa mi
epistola a Pahoran, que es le
judice supreme e le governator
del pais, in le citate de
Zarahemla, e anque a tote illes
Alma 59:12 E anque tote su qui ha essite seligite per iste
commandantes
habeva
iste populo pro governar e pro diriger
mesme sentimento. Illes in le affaceres de iste guerra.
effecto se meraviliava del
perversitate del populo, e illes Alma 60:2 perque io ha qualcosa
timeva que isto esseva le causa a dicer vos a titulo de
del successo del Lamanitas supra recrimination; perque vos mesme
illes.
sape de haber essite nominate pro
recolliger homines, pro armar les
Alma 59:13 E adveniva que de spadas, de scimitarras e de
Moroni se irritava contra le omne sorta de armas de guerra de
governamento, a causa de su omne specie e pro mandar les
le
Lamanitas
in
indifferentia circa le libertate de contra
qualcunque
parte
illes
entrara
in
lor pais.
nostre terra.
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Alma 60:3 e ora ecce, io vos dice
que io, e anque mi homines e
anque Helaman e su homines, ha
suffrite enorme suffrentias, si, le
fame, le sete, le fatiga e
afflictiones de omne specie.

poter les succurrer, si, vos
haberea potite
mandar les
truppas pro reinfortiar les, e vos
haberea potite assi salvar milles
de cader per le spada.

Alma 60:9 Ma isto non es toto:
Alma 60:4 Ma si isto esseva toto vos les ha refusate vostre
lo que nos ha suffrite, nos non provisiones, e multe de illes ha
murmurarea ni nos lamentarea.
combattite e versate lor sanguine
a motivo del grande desiderio
Alma 60:5 Ma grande ha essite le que illes habeva de salvar iste
carnage inter nostre populo; si, populo; si, e illes lo faceva anque
milles ha cadite per le spada, si illes esseva sur puncto de
dum isto haberea potite esser morir de fame a causa del vostre
evitate si vos habeva inviate enorme negligentia verso illes.
reinfortiamentos e succursos
sufficiente a nostre armeas. Si, Alma 60:10 e ora, mi amate
grande esseva vostre negligentia fratres perque vos deberea esser
verso nos.
amate; si, e vos haberea debite
laborar plus diligentemente pro le
Alma 60:6 e ora nos desidera benesser e le libertate de iste
saper le motivo de iste extreme populo; ma vos lo ha abandonate,
negligentia; si, nos desidera e le sanguine de milles de illes
cognoscer le ration de vostre cadera supra vostre capites pro
vengiantia; si, perque tote lor
indifferentia.
critos e tote lor suffrentias es
Alma 60:7 Pote forsan vos creder note a Deo de poter remaner sedite supra
vostre throno in un stato de Alma 60:11 pote vos supponer de
indifferente torpor, dum vostre poter seder supra vostre thronos e
inimicos sparge operas de morte a motivo del immense bonitate de
circum vos? Si, dum illes occide Deo restar sin facer nil, e que ille
vos liberara? si vos lo ha
milles de vostre fratres?
supponite, vostre supposition es
Alma 60:8 Si, mesme illes qui van.
confideva in vostre protection,
qui vos collocava in position pro Alma 60:12 Vos suppone que le
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causa de tante vostre fratres
haber essite occidite, esseva a
causa de lor perversitate? Io vos
dice: si vos lo ha supponite,
vostre supposition es van; perque
io vos dice que il ha multos que
cadeva per le spada, e isto es pro
vostre condemnation;
Alma 60:13 perque le Senior
permitte que le justes sia occidite
a fin que su justicia e su judicios
pote cader supra le perverses;
ergo vos non debe supponer que
le justes sia perdite perque illes
ha essite occidite; ma illes entra
in le reposo del Senior lor Deo.

"homines del rege", que causava
un assi grande effusion de
sanguine inter nos; si quando nos
luctava inter nos, nos habeva
unite nostre fortias como nos
sempre faceva; si non esseva
per le desiderio de poter e de
autoritate que habeva celle
"homines del rege" super nos; si
illes haberea essite fidel al causa
del libertate e si illes haberea
essite unite con nos e haberea
vadite contra nostre inimicos, in
vice de altiar le spada contra nos,
lo que esseva causa de un assi
grande effusion de sanguine inter
nos; si nos habeva vadite contra
illes con le fortia del Senior, nos
haberea
dispersate
nostre
inimicos, perque isto haberea
essite facite in complimento de
su parola.

Alma 60:14 e ora io vos dice, io
time grandemente que le judicios
de Deo cadera supra iste populo
per su extreme indolentia, si, e
per le indolentia de nostre
governamento e per su extreme Alma 60:17 Ma ora le Lamanitas
negligentia verso lor fratres, si, nos attacca, e illes prende
possession de nostre terras e illes
verso illes qui esseva occidite.
occide nostre gente con le spada,
Alma 60:15 perque si non esseva si, nostre feminas e nostre filios,
per le perversitate, que ha e illes les porta captive facente
comenciate a nostre vertices, nos les patir omne sorta de
haberea potite resister a nostre afflictiones, e isto a causa del
inimicos, e illes non haberea grande perversitate de illes qui
cerca poter e autoritate, si, celle
habite poter supra nos.
“homines del rege”!
Alma 60:16 E si non esseva per Alma 60:18 Ma perque deberea
le guerra que deflagrava inter io prolongar me super iste
nos; si non esseva per celle thema? perque nos non sape si
anque vos cerca le autoritate. Nos
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non sape si anque vos es traitores volerea que vos recorda que Deo
de vostre patria.
diceva que le interne del vaso
debera esser nettate ante, e postea
Alma 60:19 O forsan vos nos essera nettate anque le externe.
abandonava perque vos es in le
centro del pais circumferite de Alma 60:24 e ora, salvo que vos
securitate, assi que vos non nos vos repente de lo que vos faceva
ha mandate
nutrimento ni e vos comencia a altiar vos e a
homines pro reinfortiar nostre ager, e vos nos invia nutrimento e
armeas?
homines, e a Helaman tamben, a
fin que ille pote mantener celle
Alma 60:20 ha vos oblidate le partes del pais que ille
commandamentos del Senior reprendeva, e a fin que nos pote
vostre Deo? Si, ha vos oblidate le reconquirer le resto de nostre
sclavitude de nostre patres? Ha possessiones in iste regiones,
vos oblidate le multe vices que essera necessari que nos non
nos esseva liberate del manos de lucta plus contra le Lamanitas
usque nos ha ante nettate le
nostre inimicos?
interne de nostre vaso, si, mesme
grande
capite
de
Alma 60:21 O crede vos que le le
governamento.
Senior nos liberara ancora, dum
nos sede supra nostre throno sin
usar le medios que le Senior nos Alma 60:25 E salvo que vos da
concession a mi littera, e vos age,
ha fornite?
e vos me demonstra un ver
Alma 60:22 Esque sedera vos in spirito de libertate e vos effortia
otiositate,
dum
vos
es de reinfortiar e fortificar nostre
circumferite per milles, si, e armeas e les invia nutrimento pro
decenas de milles que tamben lor mantenimento, ecce que io
sede in otiositate, dum il ha lassara un parte de mi “homines
milles circum vos, sur le confines libere” pro mantener iste parte de
del pais, qui cade per le spada, nostre pais, e io lassara super
illes le fortia e le benedictiones
ferite e sanguinante?
de Deo, a fin que necun altere
poter pote prevaler contra illes Alma 60:23 Suppon vos que Deo
vos considerara innocente, dum
vos sede tranquille a reguardar Alma 60:26 E isto a motivo de
iste cosas? io vos dice: no. Ora io lor immense fide e patientia in le
tribulationes -

513

Alma 60:27 E io venira a vos, e
si existe qualcuno inter vos que
ha desiderio de libertate, si
habera anque un sol scintilla de
libertate, io suscitara inter vos
insurrectiones, usque a que illes
qui ha le desiderio de usurpar le
poter e le autoritate sia eliminate.

permittera que vos vive e vos
reinfortia in vostre iniquitate pro
destruer su populo juste.
Alma 60:32 Esque pote vos
supponer que le Senior vos
sparniara e sortira in judicio
contra le Lamanitas, quando lor
odio es causate per le traditiones
de lor patres, si, e illo esseva
reduplate per le dissidentes inter
nos, dum le vostre iniquitate es
causate per vostre amor per le
gloria e per le cosas van del
mundo?

Alma 60:28 Si, io non time
vostre poter ni vostre autoritate,
ma es mi Deo que io time; e es
conforme a su commandamentos
que io prende le spada pro
defender le causa de mi patria; e
es a causa de vostre iniquitate
que nos ha suffrite tante perditas. Alma 60:33 vos sape que vos
transgrede le leges de Deo, e vos
Alma 60:29 Ecce que iste es le sape que los calca sub le pedes.
tempore, si, le tempore es al Le Senior me diceva: Si qui
portas quando, salvo que vos esseva
nominate
vostre
provide a defender vostre pais e governatores non se repenti de
vostre infantes, le spada del lor peccatos e de lor iniquitate,
justicia essera suspendite supra vos vadera a combatter contra
vos; si, e illo cadera supra vos e illes.
vos colpara usque a vostre
complete destruction.
Alma 60:34 e ora io, Moroni, es
constringite, secundo le alliantia
Alma 60:30 Ecce, io attende que io stipulava de obedir al
vostre assistentia; e excepte que commandamentos de Deo. Io
vos nos fornite succurso, ecce, io volerea dunque que vos adhere al
venira a vos, in le pais de parola de Deo e me manda
Zarahemla e io vos colpara con le rapidemente
provisiones
e
spada, tanto que vos non habera homines, e anque a Helaman.
plus le poter de impedir le
progresso de iste populo in le Alma 60:35 e si vos non lo face,
causa de nostre libertate.
io venira a vos tosto; perque Deo
non permittera que nos mori de
Alma 60:31 perque le Senior non
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fame; ergo ille nos dara de vostre
nutrimento, anque si isto se
debera facer con le spada. Ora,
vide vos de complir le parola de
Deo.

vice, illos attrista mi anima.

Alma 61:3 Ma il ha alcunos que
gaudeva de vostre afflictiones, si,
tanto que illes se rebellava contra
me e anque contra mi populo que
Alma 60:36 io es Moroni, vostre es le “homines libere”; si, e le
commandante chef. Io non cerca rebellos es assatis numerose.
le poter, salvo pro abatter lo. Io
non cerca le honores del mundo, Alma 61:4 E illes qui cercava de
ma le gloria de mi Deo e le levar me le sede del judicio illes
libertate e le benesser de mi esseva le causa de iste grande
patria. E assi io conclude mi iniquitate; perque illes usava
epistola.
grande adulationes pro disviar le
corde de multe personas, lo que
Alma Capitulo 61
esseva causa de grave afflictiones
inter nos; illes reteneva nostre
Pahoran narra a Moroni del fornimentos e intimidava nostre
insurrection e del rebellion contra “homines libere” pro non venir in
le governo - le "homines del vostre adjuta.
rege" conquire Zarahemla e face
alliantia con le Lamanitas - Alma 61:5 e illes me expelleva, e
Pahoran demanda adjuta militar io fugiva al terra de Gedeon con
contra le rebellos. Circa 62 a.C.
tote le homines que me esseva
possibile recolliger.
Alma 61:1 E adveniva que, poc
post que Moroni habeva inviate Alma 61:6 e io inviava un
su epistola al governator, ille proclamation ubique in iste parte
recipeva
un
epistola
del del
pais;
e
nos
recipe
governator Pahoran. E iste es le reinfortiamentos
omne
die,
parolas que ille legeva:
homines que vole
prender
armas, in defensa de lor pais e de
Alma 61:2 Io, Pahoran, que es le lor libertate e pro vengiar nostre
governator de iste pais, invia iste ultrages.
parolas a Moroni, commandante
chef del armea. Io te dice, Alma 61:7 E multos se univa nos,
Moroni, que io non gaude del ergo le rebellos es intimidate e
vostre grande afflictiones, in illes non osa venir a combatter
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contra nos.
Alma 61:8 e le rebellos prendeva
possession del pais, o citate de
Zarahemla; illes nominava un
rege inter illes, le qual scribeva al
rege del Lamanitas pro facer un
alliantia con ille; e secundo tal
alliantia, le rege del rebellos
concordava de tener le citate de
Zarahemla supponente que in tal
modo ille facilitara al Lamanitas
le conquesta del resto del pais; e
ille spera de esser nominate rege
de iste populo, quando illo essera
conquirite per le Lamanitas.

non se rebellava e non prendeva
le spada contra nos.
Alma 61:12 Nos nos subjugarea
al jugo del sclavitude, si le
justicia de Deo lo requireva, o si
ille nos commandava de facer lo.
Alma 61:13 Ma ille non nos
commanda de subjugar nos a
nostre inimicos, ma de poner
nostre fiducia in ille, e ille nos
liberara.
Alma 61:14 Dunque, mi amate
fratre Moroni, vamos a resister al
mal; e a qualcunque mal nos non
pote resister con le parolas, como
le rebelliones e le dissensiones,
vamos a resister con nostre
spadas, pro poter conservar
nostre libertate, pro poter gauder
del grande privilegio de nostre
ecclesia e del causa del nostre
redemptor e nostre Deo.

Alma 61:9 in tu epistola tu me
censurava, ma isto non importa;
io non es incholerisate, io in vice
es felice per le grandor de tu
corde. Io, Pahoran, non cerca
poter, ma solmente de mantener
mi sede de judicio, pro poter
preservar le derectos e le libertate
de mi populo. Mi anima persiste
in le libertate in lo qual Deo nos Alma 61:15 ergo veni tosto a me
faceva libere.
con alcun de tu homines e lassa
le resto sub le custodia de Lehi e
Alma 61:10 e ecce, nos resistera de Teancum; da a illes le
al perversitate anque usque al autoritate pro conducer le guerra
effusion de sanguine. Nos non in celle parte del pais, secundo le
versarea
le
sanguine
del spirito de Deo, que es anque le
Lamanitas, si illes remaneva in spirito de libertate que es in illes.
lor pais.
Alma 61:16 io les mandava
Alma 61:11 Nos non versarea le provisiones, a fin que illes non
sanguine de nostre fratres, si illes peri dum tu venira a me.
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Alma 61:17 Durante tu marcha in
iste direction reuni tote le fortias
possibile, e nos ira rapidemente
contra celle dissidentes con le
fortia de nostre Deo, secundo le
fide que es in nos.
Alma 61:18 E nos prendera
possession
del
citate
de
Zarahemla, pro obtener plus
nutrimento pro mandar a Lehi e a
Teancum; si, nos ira contra illes
con le fortia del Senior e nos
ponera fin a iste grande
iniquitates.
Alma 61:19 e ora, Moroni, io
gaudeva multo per haber recipite
tu epistola, perque io esseva
alquanto preoccupate sur lo que
io deberea facer; si esseva justo o
non marchar contra nostre fratres.

Moroni marcha al pais de
Gedeon pro adjutar Pahoran - le
"homines del rege" que refusa de
defender lor patria es ponite a
morte - Pahoran e Moroni
reconquesta Nephiah - multe
Lamanitas se uni al populo de
Ammon - Teancum occide
Ammoron e es anque ille occidite
- le Lamanitas es expellite del
pais e on restabili le pace Helaman retorna al ministerio e
consolida le ecclesia. Circa 62-57
a.C.
Alma 62:1 e adveniva que,
quando Moroni recipeva iste
epistola, su corde prendeva
corage e ille esseva replenate de
immense gaudio a motivo del
fidelitate de Pahoran, que non
esseva un traitor del libertate e
del causa de su pais.

Alma 61:20 Ma tu diceva que, a
minus que illes se repenti, le Alma 62:2 Ma ille esseva anque
Senior te ha commandate de ir grandemente affligite a causa del
iniquitate de illes qui habeva
contra illes.
expellite Pahoran del sede del
Alma 61:21 Vide de fortificar judicio, si, in summa a causa del
Lehi e Teancum in le Senior; qui se habeva rebellate contra lor
dice a illes de non timer, perque pais e anque contra lor Deo.
Deo les liberara, si, e anque tote
illes qui persiste in le libertate Alma 62:3 E adveniva que
gratias al qual Deo les faceva Moroni prendeva un parve
libere. E ora io conclude mi numero de homines, secundo le
littera a mi amate fratre Moroni. desiderio de Pahoran, e dava a
Lehi e a Teancum le commando
sur resto de su armea e ille
Alma Capitulo 62
partiva verso le pais de Gedeon.
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Alma 62:4 e ille altiava le
standardo del libertate in omne
loco ubi ille passava e durante su
marcha verso le pais de Gedeon
ille recolligeva tote le fortias que
poteva.
Alma 62:5 E adveniva que milles
se aggregava sub su standardo e
illes impugnava le spada in
defensa de lor libertate, pro non
cader in sclavitude.
Alma 62:6 E assi, quando
Moroni habeva reunite tote le
homines que ille poteva durante
su marcha, ille veniva al terra de
Gedeon; e univa su fortias a celle
de Pahoran, e illes deveniva
fortissime, e anque plus forte del
homines de Pachus, que esseva le
rege de celle dissidentes que
habeva expellite le “homines
libere” del pais de Zarahemla e
habeva prendite possession del
pais.
Alma 62:7 E adveniva que
Moroni e Pahoran descendeva
con lor armeas al pais de
Zarahemla, illes avantiava contra
le citate e affrontava le homines
de Pachus qui sortiva in
combatto.

Pahoran retornava al sede del
judicio.
Alma 62:9 E le partisanos de
Pachus esseva judicate secundo
le lege, e anque le "homines del
rege"
qui
habeva
essite
imprisionate; e illes esseva
executate in conformitate con le
lege, si, le partisanos de Pachus e
le “homines del rege”; quicunque
non habeva prendite armas in
defensa de su patria, ma habeva
combattite contra illo, illes
esseva ponite a morte.
Alma 62:10 E esseva opportun
que iste lege esseva rigidemente
observate, pro le securitate del
pais; si, e quicunque esseva
trovate a renegar le libertate
esseva promptemente executate,
secundo le lege.
Alma 62:11 E assi finiva le
trentesime anno del regno del
judices sur populo de Nephi;
Moroni e Pahoran habeva
restabilite le pace in le pais de
Zarahemla, inter lor populo, e ille
habeva condemnate a morte tote
illes qui non esseva fidel al causa
del libertate.

Alma 62:12 E adveniva que, al
Alma 62:8 e Pachus esseva principio del trentesimo-prime
occidite, su homines esseva anno del regno del judices sur
capturate como prisioneros e populo de Nephi, Moroni faceva
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mandar
immediatemente
provisiones e anque sex mille
homines a Helaman, pro adjutar
le a defender celle parte del pais.

habeva stipulate iste alliantia,
illes les mandava a habitar con le
populo de Ammon; e il esseva
circa quatro mille illes qui non
habeva essite occidite.

Alma 62:13 E ille faceva anque
mandar sex mille homines con un
sufficiente
quantitate
de
nutrimento al armeas de Lehi e
Teancum. E adveniva que isto
esseva facite pro fortificar le pais
contra le Lamanitas.

Alma 62:18 E adveniva que post
haber les mandate via, illes
continuava lor marcha verso le
pais de Nephiah. E adveniva que
quando illes arrivava al citate de
Nephiah, illes installava le tentas
in le plana de Nephiah, que es
Alma 62:14 E adveniva que vicin al citate de Nephiah Moroni e Pahoran, lassava in le
pais de Zarahemla un grande Alma 62:19 E Moroni desiderava
quantitate de homines, e illes que le Lamanitas sortiva a
marchava con un grande combatter contra illes in le plana;
quantitate de homines verso le ma le Lamanitas cognoscente lor
pais de Nephiah, e illes esseva immense corage e vidente le
decidite a batter le Lamanitas in vastitate de lor numero, illes non
celle citate.
osava ergo sortir a combatter;
illes non veniva dunque a
Alma 62:15 E adveniva que, combatter in celle jorno.
durante lor marcha verso le pais,
illes capturava un grande Alma 62:20 E quando arrivava le
quantitate de Lamanitas; e illes nocte, Moroni sortiva in le
occideva multos e les prendeva tenebras del nocte e ascendeva
lor provisiones e lor armas de supra le muro, pro spiar in qual
guerra.
parte del citate le Lamanitas
habeva campate lor armea.
Alma 62:16 E adveniva que, post
haber les capturate, illes les Alma 62:21 E adveniva que illes
obligava a facer un alliantia de esseva a levante, apud le
non prender plus armas de guerra ingresso; e illes esseva tote
contra le Nephitas.
addormite. Alora Moroni tornava
a su armea e ille faceva preparar
Alma 62:17 E post que illes hastivemente forte cordas e
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scalas pro ascender supra le citate de Nephiah sin perder un
muros e entrar in le citate.
sol anima; e multe Lamanitas
esseva occidite.
Alma 62:22 E adveniva que
Moroni faceva ascender su Alma 62:27 E adveniva que
homines supra le muros e illes multe Lamanitas que esseva
entrava in le parte interne del capturate desiderava unir se al
citate ubi le Lamanitas non se populo de Ammon e devenir un
habeva campate con lor armeas, populo libere.
si, a ponente.
Alma 62:28 E adveniva que a qui
Alma 62:23 E adveniva que illes lo desiderava, esseva accordate
entrava tote intro le citate de secundo lor desiderio.
nocte, per medio de lor fortes
cordas e scalas; assi, quando Alma 62:29 ergo tote le
arrivava le matino, illes esseva prisioneros lamanite se univa al
tote intro le muros del citate.
populo de Ammon e illes
comenciava
a
laborar
Alma 62:24 E quando le alacremente, a sarcular le terra e
Lamanitas se eveliava e illes a cultivar omne sorta de grano e a
videva que le armeas de Moroni elevar greges de omne specie; e
esseva intro le muros, illes esseva assi le Nephitas esseva alleviate
terrorisate, e illes fugiva foras del de un grande fardello; si, illes
citate per le porta.
esseva alleviate de tote le
prisioneros lamanite.
Alma 62:25 Alora, quando
Moroni videva que le Lamanitas Alma 62:30 E adveniva que
fugiva, ille faceva avantiar su Moroni, post haber prendite
homines contra illes e su homines possession del citate de Nephiah,
occideva multos, circumferente ille habeva capturate multe
alteres e illes capturava le prisioneros, lo que habeva
Lamanitas como prisioneros; e le reducite assatis le armeas del
resto de illes fugiva al pais de Lamanitas, in ultra ille habeva
Moroni, que esseva sur le liberate multe Nephitas que
confines juxta le litoral.
habeva essite prisioneros, e isto
habeva reinfortiate grandemente
Alma 62:26 assi Moroni e le armea de Moroni; Moroni
Pahoran prendeva possession del dunque vadeva ab le terra de
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Nephiah al tera de Lehi.
Alma 62:31 E adveniva que
quando le Lamanitas videva que
Moroni veniva contra illes, illes
esseva de nove terrorisate e illes
fugiva del armea de Moroni.
Alma 62:32 E adveniva que
Moroni e su armea les
persequeva de citate in citate,
usque illes esseva affrontate per
Lehi e Teancum; e le Lamanitas
fugiva de Lehi e Teancum e illes
descendeva verso le confines
apud le litoral usque arrivar al
pais de Moroni.
Alma 62:33 E le armeas del
Lamanitas se aggruppava tote
pro formar un sol corpore, in le
pais de Moroni. Ora Ammoron,
rege del Lamanitas, esseva
tamben con illes.
Alma 62:34 E adveniva que
Moroni, Lehi e Teancum
campava lor armeas circum le
confines del pais de Moroni, de
modo que le Lamanitas remaneva
circumferite sur le confines del
deserto a sud e sur le confines del
deserto a oriente.
Alma 62:35 E assi illes campava
per le nocte. Perque, le Nephitas
e anque le Lamanitas esseva
fatigate a causa del longe

marcha; ergo illes non preparava
necun stratagema durante le
nocte, salvo Teancum; perque ille
esseva grandemente incholerisate
con Ammoron, e ille reteneva
que Ammoron e Amalickiah, su
fratre, esseva le causa de iste
grande e interminabile guerra
inter illes e le Lamanitas, que
habeva essite motivo de tante
battalias e effusion de sanguine,
si, e de tante fame.
Alma 62:36 E adveniva que
Teancum, in su cholera, partiva
per le campo del Lamanitas e ille
ultrapassava le muros del citate.
E con un corda ille vadeva de
loco in loco, usque a trovar le
rege e ille le lanceava un lancea
que le transfigeva vicin al corde.
Ma le rege eveliava su servos
ante de morir, e le servos
persequeva Teancum e illes le
occideva.
Alma 62:37 E adveniva que,
quando Lehi e Moroni recipeva
le notitia que Teancum esseva
morte, illes esseva grandemente
attristate,
perque
Teancum
habeva essite un homine que
habeva combattite valorosemente
per su patria, si, un ver amico del
libertate; e ille habeva suffrite
multissime
afflictiones
extrememente dolorose. Ma ille
esseva morte, e ille habeva vadite
per le via de omne mortal.
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Alma 62:38 E adveniva que le
jorno sequente Moroni attaccava
le Lamanitas, e ille faceva un
grande carnage; e ille expelleva
le Lamanitas foras del pais, e
illes fugiva e non tornava plus in
celle momento pro attaccar le
Nephitas.

que Moroni habeva fortificate le
partes del pais que esseva plus
exponite al Lamanitas usque illos
esseva sufficientemente solide,
ille retornava al citate de
Zarahemla; e anque Helaman
tornava al loco de su hereditate; e
ancora un vice le pace esseva
stabilite inter le populo de Nephi.

Alma 62:39 E assi terminava le
trentesimo-prime anno del regno
del judices sur populo de Nephi;
e
habeva
habite
guerras,
effusiones de sanguine, fame e
afflictiones per le spatio de multe
annos.

Alma
62:43
E
Moroni
consignava le commando del
armeas in le manos de su filio, de
nomine Moronihah, e ille se
retirava in su domo pro viver in
pace le resto de su jornos.

Alma 62:40 E habeva habite
multe
homicidios,
luctas,
dissensiones e omne sorta de
iniquitate inter le populo de
Nephi; nonobstante, gratias al
justes, si, a motivo del orationes
del justes, illes habeva essite
sparniate.

Alma 62:44 E Pahoran tornava al
sede del judicio; e Helaman se
dedicava de nove a predicar al
populo le parola de Deo; perque
a causa de tante guerras e
contentiones il esseva necessari
que se restabiliva ordine in le
ecclesia.

Alma 62:41 Ma a causa del
longissime durate del guerra inter
Nephitas e Lamanitas, multe
habeva indurate lor corde, a
causa del durate longissime del
guerra, e multe se habeva
intenerate a motivo de lor
afflictiones, e illes se humiliava
ante Deo, mesmo in profunde
humilitate.

Alma 62:45 ergo Helaman e su
fratres vadeva a proclamar le
parola de Deo con grande poter,
usque a convincer multe personas
de lor perversitate, lo que les
faceva repentir de lor peccatos e
esser baptisate in le Senior lor
Deo.

Alma 62:46 E adveniva que on
restabiliva de nove le ecclesia de
Alma 62:42 E adveniva que, post Deo ubique in tote le pais.
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Alma 62:47 E on emanava Helaman
moriva,
in
le
regulationes circa le leges. E on trentesimo-quinte anno del regno
seligeva judices e judices del judices sur populo de Nephi.
supreme.
Alma Capitulo 63
Alma 62:48 E le populo de Nephi
recomenciava a prosperar in le Shiblon e plus tarde Helaman
pais, e comenciava de nove a prende possession del sacre
multiplicar se e a devenir multo registros - multe Nephitas viagia
forte in le pais. E illes verso le pais del nord - Hagot
comenciava a devenir multo ric. construe naves que quita per le
mar occidental - Moronihah batte
Alma 62:49 Ma nonobstante lor le Lamanitas in battalia. Circa
ricchessas, lor fortia e lor 56-52 a.C.
prosperitate, illes non se altiava
in le superbia de lor oculos; ni Alma 63:1 E adveniva que, al
illes esseva lente a recordar se initio del trentesimo-sexte anno
del Senior lor Deo; ma illes se del regno del judices sur populo
humiliava grandemente ante ille. de Nephi, Shiblon prendeva
possession del cosas sacre que
Alma 62:50 Si, illes recordava Alma habeva consignate a
qual grande cosas le Senior Helaman.
habeva facite pro illes; que les
habeva liberate del morte, del Alma 63:2 E ille esseva un
sclavitude, del prision e de omne homine juste, e ille camminava
sorta de afflictiones, e que les rectemente ante Deo e ille
habeva liberate del manos de lor prestava attention a facer
inimicos.
continuemente le ben, a obedir al
commandamentos del Senior su
Alma 62:51 E illes orava Deo; e assi tamben faceva su
constantemente al Senior lor fratre.
Deo, e le Senior les benediceva,
secundo su parola, e illes Alma 63:3 E adveniva que anque
deveniva forte e prospere in le Moroni moriva. E assi terminava
pais.
le trentesimo-sexte anno del
regno del judices.
Alma 62:52 E adveniva que tote
iste cosas se compliva. E Alma 63:4 E adveniva que in le
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trentesimo-septime anno del
regno del judices habeva un
grande gruppo de personas, un
numero de cinque mille e quatro
centos homines, con lor uxores e
lor filios, qui emigrava ab le pais
de Zarahemla al pais que esseva
al nord.
Alma 63:5 E adveniva que
Hagot, essente un homine
extrememente habile, construeva
un grandissime nave, sur le
confines del pais de Abundantia,
juxta le pais de Desolation, e ille
lo pulsava in le mar occidental,
apud le stricte isthmo que
conduce al terra del nord.
Alma 63:6 e multe Nephitas se
imbarcava in illo con multe
provisiones, e anque multe
feminas e infantes; e illes se
dirigeva a nord. E assi finiva le
trentesimo-septime anno.
Alma 63:7 E in le trentesimooctave
anno
iste
homine
construeva altere naves. E le
prime nave retornava e multe
plus personas se imbarcava in
illo; e illes prendeva anque multe
provisiones e illes partiva de
nove per le pais del nord.

abysmos del mar. E adveniva que
un altere nave quitava tamben, e
ubi illo vadeva nos non lo sape.
Alma 63:9 E adveniva que, in
celle anno, habeva multe
personas que vadeva verso le
terra del nord. E assi finiva le
trentesimo-octave anno.
Alma 63:10 E adveniva que in le
trentesimo-none anno del regno
del judices anque Shiblon
moriva, e Corianton habeva
vadite in nave al pais del nord,
pro portar provisiones al populo
que habeva vadite in celle terra.
Alma 63:11 deveniva dunque
necessari que Shiblon, ante de
morir, confereva le cosas sacre al
filio de Helaman, que se
appellava Helaman, habente
recipite su nomine de su patre.
Alma 63:12 ora tote le registros
que esseva in possession de
Helaman esseva transcribite e
diffundite ubique in le pais inter
le filios del homines, salvo le
partes
que
Alma
habeva
commandate de non divulgar.

Alma 63:13 Nonobstante tote iste
cosas debeva esser considerate
Alma 63:8 E adveniva que non se sacrate e transmittite de un
audiva plus parlar de illes. E on generation a un altere; ergo celle
suppone que illes necava in le anno illos esseva conferite a
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Helaman, ante del morte de le populo de Moronihah, o contra
Shiblon.
le armea de Moronihah; ma illes
esseva battite e expellite retro in
Alma 63:14 E adveniva que in lor terras con grande perditas.
celle
anno
habeva
alcun
dissidentes que vadeva al Alma 63:16 E assi finiva le
Lamanitas e illes incitava le trentesimo-none anno del regno
Lamanitas de nove contra le del judices sur populo de Nephi.
Nephitas.
Alma 63:17 E assi finiva le
Alma 63:15 E in iste mesmo narration de Alma e de Helaman
anno, con un numerose armea, su filio, e anque de Shiblon, que
illes descendeva in guerra contra esseva su filio.
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LIBRO DE HELAMAN
Narration re le Nephitas. lor guerras, contentiones e dissensiones. E
anque le prophetias de multe sancte prophetas, ante del venita de
Christo secundo le registros de Helaman, que esseva filio de
Helaman, e anque secundo le registros de su filios, usque al venita
de Christo. anque multe del Lamanitas es convertite. Narration de
lor conversion. Narration del rectitude del Lamanitas e del
perversitate e del abominationes del Nephitas, secundo le historia de
Helaman e de su filios, usque al venita de Christo, que es appellate
Libro de Helaman.
Helaman Capitulo 1

le filios de Pahoran.

Pahoran II deveni judice supreme
e es occidite per Kishkumen Pacumeni occupa le sede del
judicio - Coriantumr conduce le
armeas
lamanite,
prende
Zarahemla e occide Pacumeni Moronihah batte le Lamanitas e
reprende
Zarahemla,
e
Coriantumr es occidite. Circa 5250 a.C.

Helaman 1:3 ora, iste es le
nomines del qui se contendeva le
sede del judicio e qui portava
anque le populo al contention:
Pahoran, Paanchi e Pacumeni.

Helaman 1:4 ora, iste non es tote
le filios de Pahoran (pois que
habeva multos) ma istes es les
qui contendeva per le sede del
judicio; illes ergo causava tres
Helaman 1:1 e adveniva que al divisiones inter le populo.
principio del quarantesime anno
del regno del judices sur populo Helaman
1:5
Nonobstante
de Nephi comenciava a haber adveniva que Pahoran esseva
graves difficultate inter le populo nominate, per voce del populo,
de Nephi.
judice supreme e governator sur
populo de Nephi.
Helaman 1:2 perque Pahoran
moriva, ille vadeva per le via de Helaman 1:6 E adveniva que
tote le mortales, ergo comenciava Pacumeni, quando videva de non
a haber un grave contention circa poter obtener le sede del judicio,
qui deberea haber le sede del ille se univa al voce del populo.
judicio inter le fratres que esseva
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Helaman 1:7 Ma ecce que
Paanchi e le parte del populo que
desiderava que ille esseva lor
governator esseva grandemente
in cholera; ille esseva dunque sur
puncto de persuader celle
personas a sublevar se in
rebellion contra lor fratres.
Helaman 1:8 E adveniva que
dum ille esseva sur puncto de
facer isto, ille esseva incarcerate
e processate secundo le voce del
populo, e condemnate a morte;
perque ille incitava al rebellion e
ille habeva cercate de destruer le
libertate del populo.
Helaman 1:9 ora, quando celle
personas que desiderava que ille
esseva lor governator videva que
ille habeva essite condemnate a
morte, illes se incholerisava, e
illes
mandava
un
certe
Kishkumen al sede del judicio de
Pahoran pro occider Pahoran
dum ille sedeva supra le sede del
judicio.
Helaman 1:10 E Kishkumen
esseva persequite per le servos de
Pahoran; ma le fuga de
Kishkumen esseva tan rapide que
nemo le poteva capturar.

haberea revelate a nemo que
Kishkumen habeva occidite
Pahoran.
Helaman 1:12 ergo Kishkumen
non habeva essite recognoscite
inter le populo de Nephi, perque
ille esseva travestite quando ille
habeva occidite Pahoran. E
Kishkumen, e su banda qui
habeva facite alliantia con ille, se
misceva con le populo in modo
tal que illes non poteva esser
discoperite; ma tote illes qui
esseva
discoperite
esseva
condemnate a morte.
Helaman 1:13 e ora Pacumeni
esseva nominate, secundo le voce
del populo, judice supreme e
governator sur populo, pro regnar
in vice de su fratre Pahoran; e
isto esseva secundo su derecto. E
toto isto adveniva in le
quarantesime anno del regno del
judices; e assi terminava.
Helaman 1:14 E adveniva que in
le quarantesimo-prime anno del
regno del judices le Lamanitas
reuniva un enorme armea de
homines armate con spadas, con
scimitarras, con arcos e flechas,
con helmos, e pectorales, e con
omne sorta de scutos de omne
specie.

Helaman 1:11 e ille tornava a qui
le habeva mandate; e illes tote
faceva alliantia e illes jurava sur Helaman 1:15 E illes veniva de
lor eterne Creator que illes non nove a combatter contra le
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Nephitas. E illes esseva guidate
per un homine cuje nomine
esseva Coriantumr; e ille esseva
un dissidente de Zarahemla e ille
esseva
un
dissidente
del
Nephitas; e ille esseva un homine
grande e potente.
Helaman 1:16 ergo le rege del
Lamanitas, cuje nomine esseva
Tubaloth e que esseva filio de
Ammoron,
supponente
que
Coriantumr, que esseva un
homine potente, haberea potite
resister al Nephitas con su fortia
e anque con su grande sagessa, e
al mandar le ille haberea
dominate le Nephitas -Helaman 1:17 ille incitava
dunque al ira le Lamanitas e
reuniva su armeas e nominava
Coriantumr como lor chef, e ille
les faceva marchar verso le pais
de Zarahemla pro combatter
contra le Nephitas.
Helaman 1:18 E adveniva que, a
causa del tante contentiones e
tante
difficultate
in
le
governamento, le Nephitas non
habeva
mantenite
guardas
sufficiente in le pais de
Zarahemla; perque illes habeva
supponite que le Lamanitas non
haberea osate entrar in le corde
del pais pro attaccar le grande
citate de Zarahemla.
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Helaman 1:19 Ma adveniva que
Coriantumr marchava a capite de
su numerose armea e cadeva
supra le habitantes del citate; e
lor marcha esseva talmente
rapide que le Nephitas non
habeva tempore de reunir lor
armeas.
Helaman
1:20
Coriantumr
dunque eliminava le guardas al
entrata del citate e marchava con
tote su armea al citate, e illes
occideva quicunque se opponeva
a illes, e assi illes conquireva le
entier citate.
Helaman 1:21 E adveniva que
Pacumeni, que esseva le judice
supreme, fugiva de Coriantumr
usque al muro del citate. E
adveniva que Coriantumr le
batteva contra le muro, e ille
moriva; e assi terminava le jornos
de Pacumeni.
Helaman
1:22
e
quando
Coriantumr videva de esser in
possession
del
citate
de
Zarahemla e videva que le
Nephitas habeva fugite, e habeva
essite occidite o capturate e
jectate in prision, e ille habeva
obtenite le possession del major
fortalessa de tote le pais, su corde
se incoragiava tanto que ille
pretendeva attaccar tote le pais.
Helaman 1:23 ergo ille non se

deteneva in le pais de Zarahemla,
ma prosequeva le marcha con un
grande armea si, verso le citate
de Abundantia; perque su
determination esseva de avantiar
e aperir se le strata con le spada,
pro poter obtener le partes
septentrional del pais.

como ille desiderava, ma illes
habeva entrate in le centro del
pais, e illes habeva prendite le
capital, que esseva le citate de
Zarahemla, e ora illes marchava
trans le partes vital del pais, a
occider le populo con grande
carnage, sia homines que feminas
e infantes, conquirente multe
Helaman 1:24 E, supponente que citates e multe fortalessas.
le fortias major del Nephitas
esserea in le centro del pais, ille Helaman 1:28 Ma quando
continuava dunque su marcha, Moronihah discoperiva isto, ille
sin dar al Nephitas le tempore de mandava immediatemente Lehi
reunir se, salvo in parve gruppos; con un armea a circumferer les
e in iste modo ille cadeva supra ante que illes arrivava al pais de
le Nephitas e les destrueva.
Abundantia.
Helaman 1:25 Ma iste marcha de
Coriantumr trans le centro del
pais dava a Moronihah un grande
avantage, nonobstante le grande
numero de Nephitas que habeva
essite occidite.

Helaman 1:29 E assi Lehi les
attingeva ante que illes arrivava
al pais de Abundantia; e Lehi les
dava battalia e le Lamanitas se
retirava verso le pais de
Zarahemla.

Helaman 1:26 perque Moronihah
habeva
supponite
que
le
Lamanitas non haberea osate
entrar in le centro del pais, ma
que illes haberea attaccate le
citates circum, al confines, como
illes habeva facite usque a alora;
ergo
Moronihah
habeva
stationate su armeas plus forte in
le partes circum, juxta le
confines.

Helaman 1:30 E adveniva que
Moronihah
les
interceptava
durante le retraite e ille les
combatteva in un battalia que
deveniva
extrememente
sanguinante; si, multos esseva
occidite, e inter le mortos on
trovava anque Coriantumr.

Helaman 1:31 e le Lamanitas non
poteva retirar se in necun
direction, ni al nord ni al sud, ni
Helaman 1:27 Ma le timor non al est ni al west, perque illes
habeva detenite le Lamanitas esseva circumferite de omne
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latere per le Nephitas.

comenciava ergo a haber de nove
un contention inter le populo
Helaman 1:32 E assi Coriantumr circa qui deberea occupar le sede
habeva guidate le Lamanitas in del judicio.
medio al Nephitas, de maniera
que illes cadeva in poter del Helaman 2:2 E adveniva que
Nephitas, e ille mesmo esseva Helaman, filio de Helaman,
occidite, e le Lamanitas se esseva nominate per le voce del
consignava in mano al Nephitas. populo a occupar le sede del
judicio.
Helaman 1:33 E adveniva que
Moronihah
reprendeva Helaman 2:3 Ma Kishkumen, que
possession
del
citate
de habeva occidite Pahoran, se
Zarahemla, e ille faceva in modo preparava pro destruer anque
que le Lamanitas que habeva Helaman; e ille esseva appoiate
essite capturate partiva in pace.
per su banda, que habeva facite
alliantia a fin que necuno
Helaman 1:34 E assi terminava le discoperiva su perversitate.
quarantesimo-prime anno del
regno del judices.
Helaman 2:4 perque il habeva un
certe Gadianton, que esseva
extrememente habile in multe
Helaman Capitulo 2
parolas e anque in astutia pro
complir operas secrete de
Helaman filio de Helaman deveni homicidios e furtos; ille deveniva
judice supreme - Gadianton dunque le chef del banda de
guida le banda de Kishkumen - le Kishkumen.
servo de Helaman occide
Kishkumen, e le banda de Helaman 2:5 ergo ille adulava le
Gadianton fuge verso le deserto. banda, e anque Kishkumen, que
Circa 50-49 a.C.
si illes le adjutava a appropriar se
del sede del judicio ille haberea
Helaman 2:1 E adveniva que in accordate a qui pertineva a su
le quarantesimo-secunde anno banda de reciper poter e
del regno del judices, post que autoritate inter le populo; ergo
Moronihah habeva stabilite de Kishkumen planificava destruer
nove le pace inter le Nephitas e le Helaman.
Lamanitas, non existeva necuno a
occupar le sede del judicio; Helaman 2:6 E adveniva que
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dum ille vadeva al sede del
judicio pro destruer Helaman, un
del servos de Helaman, que
habeva sortite de nocte e gratias a
un travestimento habeva sapite
del plano que le banda habeva
preparate pro destruer Helaman -

habeva vidite, audite e facite.
Helaman 2:10 E adveniva que
Helaman mandava capturar le
banda de predatores e assassinos
secrete, a fin que illes poterea
esser condemnate secundo le
lege.

Helaman 2:7 E adveniva que le
servo
se
incontrava
con
Kishkumen e le dava un signo;
ergo Kishkumen le communicava
su objectivo e le peteva de
conducer le al sede del judicio,
pro poter occider Helaman.

Helaman 2:11 Ma quando
Gadianton
videva
que
Kishkumen non retornava, ille
timeva de esser destruite; ille
dunque, conduceva su banda per
un cammino secrete e illes fugiva
del pais, verso le deserto; e illes
qui Helaman mandava a capturar
Helaman 2:8 E quando le servo le, illes non le poteva trovar.
de Helaman cognosceva le
intention de Kishkumen e que le Helaman 2:12 E de iste
homicidio esseva su objectivo, e Gadianton on parlara ancora plus
anque que le objectivo de su avante. E assi terminava le
banda esseva lo de committer quarantesimo-secunde anno del
homicidios, de robar, e obtener regno del judices sur populo de
poter (e esseva iste lor plano Nephi.
secrete e lor conspiration), le
servo de Helaman diceva a Helaman 2:13 e ecce que al fin
Kishkumen: Vamos al sede del de iste libro nos videra que iste
judicio.
Gadianton esseva le causa del
ruina, si, le quasi total destruction
Helaman 2:9 ora, isto faceva del populo de Nephi.
multo placer a Kishkumen,
perque ille supponeva de poter Helaman 2:14 io non intende le
actuar su plano; ma dum illes iva fin del libro de Helaman, ma le
al sede del judicio, le servo de fin del libro de Nephi, del qual io
Helaman pugnalava Kishkumen prendeva le narration que io
al corde e ille cadeva morto sin scribeva.
un gemito. E le servo curreva a
referer a Helaman toto lo que ille
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Helaman Capitulo 3
Multe Nephitas emigra al pais del
nord – illes construe habitationes
de cemento e scribe registros decenas de milles es convertite e
baptisate - le parola de Deo
conduce le homines al salvation Nephi, le filio de Helaman,
occupa le sede del judicio. Circa
49-39 a.C.

Helaman 3:4 E illes viagiava per
un grandissime distantia e
trovava grande extensiones de
aqua e multe fluvios.

Helaman 3:5 Si, e illes se
diffundeva in tote le partes del
pais, in tote celle partes que non
esseva desolate e sin arbores, a
causa del multe habitantes que
habeva in precedentia habitate
Helaman 3:1 e adveniva que in le iste terras.
quarantesimo-tertie anno del
regno del judices non habeva Helaman 3:6 e necun parte del
necun contention inter le populo territorio esseva desolate, excepte
de Nephi, salvo un poco de per manco de arbores; ma illo
superbia que existeva in le habeva essite appellate desolate a
ecclesia e que causava qualque causa del vastitate del destruction
parve dissension inter le populo, facite per le populo que habeva
le qual questiones esseva habitate le pais in precedentia.
resolvite al fin del quarantesimotertie anno.
Helaman 3:7 e como habeva
carentia de arbores sur le facie
Helaman
3:2
E
in
le del pais, le populo que ibi
quarantesimo-quarte anno non arrivava deveniva expertissime a
habeva necun contention inter le laborar con le cemento; ergo illes
populo,
ni
habeva
multe construeva
habitationes
de
contentiones in le quarantesimo- cemento, in los qual illes
quinte anno.
habitava.
Helaman 3:3 E adveniva que in
le quarantesimo-sexte, il habeva
multe contention e multe
dissension; in le curso del quales
habeva multissimos que lassava
le pais de Zarahemla e illes
vadeva al pais del nord, pro
hereditar le terra.
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Helaman 3:8 E adveniva que illes
se multiplicava e se diffundeva, e
illes iva desde le territorio
meridional usque al territorio
septentrional; e iste diffusion
comenciava a coperir le facie de
tote le terra, desde le mar del sud
al mar del nord, desde le mar

occidental al mar oriental.

Lamanitas e del Nephitas, e lor
guerras,
contentiones
e
dissensiones, e lor predicationes,
prophetias, navigationes, e lor
construction de naves, edification
de templos, synagogas, e
sanctuarios, e lor rectitude,
perversitate, homicidios, furtos, e
saccheos e omne sorta de
abominationes
e
de
prostitutiones.

Helaman 3:9 E le populo que
habitava le pais del nord
demorava in tentas e in
habitationes de cemento; e illes
lassava
crescer
qualcunque
arbore que germinava sur le facie
del terra, pro poter haber, in
futur, ligno pro construer lor
casas,
citates,
templos,
synagogas, sanctuarios e omne
sorta de edificios.
Helaman 3:15 Ma, il ha multe
libros e multe registros de omne
Helaman 3:10 E adveniva que, specie, e illos esseva scribite
como
le
ligno
esseva principalmente per le Nephitas.
extrememente exigue in le pais
del nord, illes mandava multo per Helaman 3:16 E illos esseva
nave.
transmittite per le Nephitas de un
generation al altere, usque a que
Helaman 3:11 E assi le populo illes cadeva in transgression e
del pais del nord esseva capace esseva
occidite,
depredate,
de construer multe citates, con persequite, expellite, occidite e
ligno e con cemento.
dispersate sur le facie del terra, e
illes se misceva con le Lamanitas
Helaman 3:12 E adveniva que e non esseva plus appellate
multos del populo de Ammon, Nephitas, e illes deveniva
qui esseva lamanite de nascentia, perverse, selvage, feroce, si, illes
vadeva tamben in celle pais.
deveniva mesme como le
Lamanitas.
Helaman 3:13 e multe personas
de iste populo scribeva multe Helaman 3:17 e ora io retorna de
registros detaliate e extense sur le nove a mi narration; dunque, toto
vicissitudes de iste populo.
lo que io diceva eveniva post
haber grande contentiones e
Helaman 3:14 Ma iste opera non perturbationes, e guerras e
pote contemner le centesime dissensiones inter le populo de
parte del vicissitudes de iste Nephi.
populo, si, le narration del
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Helaman 3:18 E le quarantesimo- regno del judices esseva stabilite
sexte anno del regno del judices in le pais un pace continue; con
terminava.
exception per le associationes
secrete que Gadianton, le
Helaman 3:19 E adveniva que predator, habeva constituite in le
habeva
ancora
grande partes plus populate del pais, e
contentiones in le pais, sia in le que in celle tempore non esseva
quarantesimo-septime que in le note al chefes del governamento;
quarantesimo-octave anno.
illos dunque non esseva extirpate
del pais.
Helaman
3:20
Nonobstante
Helaman occupava le sede del Helaman 3:24 E adveniva que in
judicio con justicia e equitate; si, le mesme anno habeva un
ille prestava attention a respectar immense prosperitate in le
le statutos, le judicios e le ecclesia, e milles de personas se
commandamentos de Deo, e ille univa al ecclesia e illes esseva
faceva continuemente lo que baptisate al penitentia.
esseva justo al oculos de Deo; e
ille camminava sur le vias de su Helaman 3:25 E le prosperitate
patre de maniera que ille del ecclesia esseva tan grande, e
prosperava in le pais.
tante le benedictiones versate sur
populo, que mesmo le summe
Helaman 3:21 E adveniva que sacerdotes e le maestros se
ille habeva duo filios. Ille dava al meraviliava ultra modo.
major le nomine de Nephi e al
plus juvene le nomine de Lehi. E Helaman 3:26 E adveniva que le
illes comenciava a crescer in le opera del Senior prosperava,
Senior.
decenas de milles de animas se
baptisava e se univa al ecclesia
Helaman 3:22 E adveniva que le de Deo.
guerras e le luctas initiava poco a
poco a cessar inter le populo del Helaman 3:27 Assi nos pote
Nephitas verso le fin del vider que le Senior es
quarantesimo-octave anno del misericordiose verso tote illes
regno del judices sur populo de qui, in sinceritate de corde,
Nephi.
invoca su sancte nomine.
Helaman 3:23 E adveniva que in Helaman 3:28 Assi nos vide que
le quarantesimo-none anno del le porta del celo es aperte a totos,
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si, a tote illes qui crede in le Helaman 3:33 E anque in le
nomine de Jesus Christo, que es cinquantesimo-prime anno del
le Filio de Deo.
regno del judices habeva pace,
con exception per le superbia que
Helaman 3:29 Si, nos vide que initiava a entrar in le ecclesia;
quicunque vole pote adherer al non in le ecclesia de Deo, ma in
parola de Deo, que es rapide e le corde de illes qui professava
potente, e resecara tote le de pertiner al ecclesia de Deo.
astutias, le trappas e le fraudes
del diabolo, e illo conducera le Helaman 3:34 Illes se elevava in
homine de Christo supra un via superbia, usque a persequer
stricte e limitate, trans celle multe de lor fratres. Ora, isto
eternal abysmo de infelicitate que esseva un grande mal, que faceva
es preparate pro inglutir le in modo que le parte plus humile
perverses.
del populo suffreva grande
persecutiones e pativa multe
Helaman 3:30 E illo portara lor afflictiones.
animas, si, lor animas immortal,
al dextra de Deo in le regno del Helaman 3:35 Nonobstante illes
celos, pro seder se con Abraham, jejunava e orava subinde, e illes
Isaac e Jacob, e con tote nostre deveniva sempre plus forte in
sancte patres, pro non sortir humilitate, sempre plus firme in
jammais plus.
le fide in Christo, usque a
replenar lor anima de felicitate e
Helaman 3:31 E in celle anno de consolation, si, usque a
habeva gaudio continue in le pais purificar e sanctificar lor cordes,
de Zarahemla e in tote le sanctification que on obteneva
regiones circumstante, si, in tote perque illes consignava lor corde
le pais que esseva possedite per a Deo.
le Nephitas.
Helaman 3:36 E adveniva que
Helaman 3:32 E adveniva que in anque le cinquantesimo-secunde
le resto del quarantesimo-none anno terminava in pace, con
anno habeva pace e immense exception per le immense
gaudio; si, e habeva tamben pace superbia que habeva penetrate in
continue e grande felicitate in le le corde del populo; que esseva
cinquantesime anno del regno del causate
per
lor
immense
judices.
ricchessas e lor prosperitate in le
pais; superbia que cresceva in
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illes de jorno in jorno.

Lamanitas
esseva
assatis
espaventate, que illes non dava
Helaman 3:37 E adveniva que in ascolta al parolas de celles
le cinquantesimo-tertie anno del dissidente.
regno del judices Helaman
moriva, e su filio major Nephi Helaman 4:4 Ma adveniva que in
comenciava a regnar in su vice. E le cinquantesimo-sexte anno del
adveniva que ille occupava le regno del judices habeva
sede del judicio con justicia e dissidentes del Nephitas que
equitate; si, ille respectava le vadeva al Lamanitas; e illes
commandamentos de Deo e habeva successo a incitar le
camminava supra le via de su Lamanitas al ira contra le
patre.
Nephitas; e per tote celle anno
illes se preparava al guerra.
Helaman Capitulo 4
Helaman
4:5
E
in
le
Le dissidentes nephite e le cinquantesimo-septime anno illes
Lamanitas uni le fortias e prende vadeva a combatter contra le
le pais de Zarahemla - le defaite Nephitas e comenciava le opera
del Nephitas es causate per lor de morte, si, tanto que in le
perversitate - le ecclesia declina e cinquantesimo-octave anno del
le populo deveni debile como le regno del judices illes habeva
Lamanitas. Circa 38-30 a.C.
successo a prender possession del
pais de Zarahemla; si, e anque de
Helaman 4:1 E adveniva que in tote le terras usque al pais que
le cinquantesimo-quarte anno esseva vicin al pais de
habeva multe dissensiones in le Abundantia.
ecclesia, e habeva anque un
contention inter le populo, tanto Helaman 4:6 E le Nephitas e le
que habeva multo effusion de armeas de Moronihah esseva
sanguine.
pulsate usque al pais de
Abundantia.
Helaman 4:2 E le rebellos esseva
occidite e expellite foras del pais, Helaman 4:7 E illes se fortificava
e vadeva al rege del Lamanitas.
contra le Lamanitas, desde le mar
occidental usque al mar oriental;
Helaman 4:3 E adveniva que illes e esseva un jornata de viage pro
tentava incitar le Lamanitas al un Nephita, longe le linea que
guerra contra le Nephitas; ma le illes habeva fortificate e sur le
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qual illes habeva stationate lor Helaman 4:12 E esseva a causa
armeas pro defender lor pais a del superbia de lor cordes, a
nord.
causa de lor grandissime
ricchessas, si, esseva a causa de
Helaman 4:8 E assi celle lor oppression sur le povres, per
Nephitas dissidentes, con le negar lor nutrimento al affamate,
adjuta de un numerose armea de per negar lor vestes al nude e per
Lamanitas, habeva obtenite tote colpar sur le genas lor humile
le possessiones del Nephitas que fratres, per burlar se de lo que
esseva in le pais del sud. E toto esseva sacre, negante le spirito de
isto eveniva in le cinquantesimo- prophetia e de revelation, e per
octave e cinquantesimo-none occider, sacchear, mentir, robar,
anno del regno del judices.
committer adulterio, e per le
grande contentiones e desertiones
Helaman 4:9 E adveniva que in del Nephitas, verso le Lamanitas.
le sexantesime anno del regno del
judices Moronihah attingeva Helaman 4:13 E a causa de iste
obtener con su armeas multe lor grande perversitate e de lor
partes del pais; si, ille vanterias sur lor proprie fortias,
reconquireva multe citates que illes esseva abandonate a lor ipse
habeva cadite in manos del fortias; ergo illes non prosperava,
Lamanitas.
ma esseva affligite, colpate e
pulsate per le Lamanitas usque a
Helaman 4:10 E adveniva que in perder le possession de quasi tote
le sexantesimo-prime anno del lor terras.
regno del judices illes attingeva
reconquirer le medietate de tote Helaman 4:14 Ma Moronihah
lor possessiones.
predicava multe cosas al populo,
a causa de lor iniquitate; e anque
Helaman 4:11 Ora, iste grande Nephi e Lehi, le filios de
perdita del Nephitas e le grande Helaman, predicava multe cosas
carnage que habeva inter illes al populo, si, e illes prophetisava
non haberea occurrite si non multe cosas circa lor iniquitate e
esseva per le perversitate e le circa lo que haberea venite supra
abominationes que existeva inter illes si illes non se repentiva de
illes; si, e isto eveniva tamben lor peccatos.
inter illes qui professava de
pertiner al ecclesia de Deo.
Helaman 4:15 E adveniva que
illes se repentiva, e post lor
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repententia illes comenciava a
prosperar.
Helaman 4:21 Si, illes initiava a
rememorar le prophetias de
Helaman
4:16
E
quando Alma, e anque le parolas de
Moronihah videva que illes se Mosiah; e illes recognesceva de
repentiva, ille se aventurava a esser un populo del collo dur e
conducer les de loco in loco e de que illes non habeva obedite in
citate in citate, usque illes necun modo al commandamentos
reconquireva le medietate del de Deo;
proprietates e le medietate de tote
lor terras.
Helaman 4:22 E que illes habeva
alterate e calcate sub le pedes le
Helaman 4:17 E assi terminava le leges de Mosiah, o sia le lege que
sexantesimo-prime anno del le Senior le habeva commandate
regno del judices.
de dar al populo; e illes videva
que lor leges habeva devenite
Helaman 4:18 E adveniva que, in corrupte e que illes habeva
le sexantesimo-secunde anno del devenite un populo perverse, e
regno del judices, Moronihah non illes esseva iniques como le
poteva conquirer plus necun Lamanitas.
possession ex le Lamanitas.
Helaman 4:23 E a causa de lor
Helaman 4:19 Ille debeva dunque iniquitate le ecclesia habeva
abandonar
le
designo
de initiate a declinar e illes
reconquirer le resto del terras, comenciava a non creder in le
perque le Lamanitas esseva tan spirito de prophetia e in le spirito
numerose que esseva impossibile de revelation; e le judicios de
per le Nephitas obtener major Deo esseva ante lor oculos.
poter super illes; ergo Moronihah
empleava tote su armeas pro Helaman 4:24 E illes videva que
mantener le partes que ille illes habeva devenite debile
habeva prendite.
como lor fratres, le Lamanitas, e
que le Spirito del Senior non les
Helaman 4:20 E adveniva que a protegeva plus; si, illo se habeva
causa del grandissime numero retirate de illes, perque le Spirito
del Lamanitas, le Nephitas del Senior non habita in templos
habeva grande timor de esser impur -dominate, calcate, occidite e
destruite.
Helaman 4:25 Le Senior cessava
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dunque de proteger les con su
poter
miraculose
e
incomparabile,
perque
illes
habeva cadite in un stato de
incredulitate e de terribile
perversitate; e illes videva que le
Lamanitas esseva assatis plus
numerose que illes e que, a minus
que illes non esseva fidel al
Senior lor Deo, illes deberea
inevitabilemente perir.

Helaman 5:1 E adveniva que in
iste mesmo anno, Nephi lassava
le sede del judicio a un homine
cuje nomine esseva Cezoram.

Helaman 5:2 pois que lor leges e
lor
governamentos
esseva
stabilite per le voce del populo, e
illes qui seligeva le mal esseva
plus numerose de illes qui
seligeva le ben, ergo illes esseva
Helaman 4:26 perque illes videva maturate pro le destruction,
que le fortia del Lamanitas perque le leges habeva devenite
esseva equivalente a lor fortia, si, corrupte.
mesmo homine contra homine. E
assi illes habeva cadite in iste Helaman 5:3 Si, e isto non esseva
grande transgression; si, illes toto; illo esseva un populo del
habeva devenite debile a causa de collo rigide, tanto que illes non
lor transgressiones in le spatio de poteva esser governate ni per le
non multe annos.
lege ni per le justicia, salvo pro
lor ipse destruction.
Helaman Capitulo 5
Helaman 5:4 E adveniva que
Nephi e Lehi se dedica al Nephi esseva exhauste a causa de
predication - lor nomines es un lor iniquitates; e ille cedeva le
invitation a modellar lor vita al sede del judicio e prendeva supra
maniera de lor ancestrales - se le cargo de predicar le parola
Christo redime qui se repenti - de Deo per le resto de su jornos,
Nephi e Lehi face multe e su fratre Lehi tamben, per toto
conversos, illes es imprisionate e lo resto de su jornos;
le foco les circumfere - un nube
de obscuritate coperi tres centos Helaman 5:5 perque illes
personas - le terra treme e un recordava le parolas que lor patre
voce commanda al homines de Helaman les habeva dicite; e iste
repentir se - Nephi e Lehi es le parolas que ille habeva
conversa con angelos e le declarate:
multitude es circumferite per
foco. Circa 30 a.C.
Helaman 5:6 filios mie, io
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desidera que vos recorda de
respectar le commandamentos de
Deo; e io volerea que vos
proclama al populo iste parolas.
Io vos appellava con le nomine
de nostre prime patres, qui
veniva ab le terra de Jerusalem; e
io lo faceva a fin que quando vos
recorda vostre nomines, vos pote
recordar nostre patres; e quando
vos les recordara, vos pote
rememorar lor operas; e quando
vos recordara lor operas, vos pote
saper que como esseva dicite e
scribite que illos esseva bon.

populo; si, recorda vos que non
ha necun altere medio ni alcun
altere via per medio del qual le
homine pote esser salvate,
excepte per medio del sanguine
expiatori de Jesus Christo, que
venira; si, recorda vos que ille
venira pro redimer le mundo.

Helaman 5:10 E recorda vos
tamben le parolas que Amulek
diceva a Zeezrom in le citate de
Ammonihah; perque ille diceva
que le Senior haberea certemente
venite pro redimer su populo, ma
que ille non haberea venite a
Helaman 5:7 ergo, filios mie, io redimer lo in su peccatos, ma a
volerea que vos face lo que es redimer lo de su peccatos.
ben, a fin que potera esser dicite
e anque scribite de vos mesme Helaman 5:11 E ille ha le poter
quanto esseva dicite e scribite de recipite ab le Patre pro redimer le
illes.
populo de lor peccatos per medio
del penitentia; ergo ille inviava
Helaman 5:8 e ora, filios mie, il su angelos a proclamar le novas
ha ancora un cosa que io desidera del conditiones del penitentia,
de vos; mi desiderio es que vos que porta al poter del redemptor,
non face iste cosas pro vantar pro le salvation de lor animas.
vos, ma que vos face iste cosas
pro augmentar vostre thesauro in Helaman 5:12 e ora, filios mie,
celo, si, que es eternal e non se recorda vos, recorda vos que es
dissipa; a fin que vos pote haber supra le rocca de nostre
celle dono preciose del vita redemptor, que es Christo, le
eternal que, como nos ha ration Filio de Deo, que vos debe
de creder, esseva date a nostre construer vostre fundamentos; a
patres.
fin que, quando le diabolo
mandara su furiose ventos, si, e
Helaman 5:9 Oh, recorda vos, su harpones in le turbine, si,
recorda vos, filios mie, le parolas quando tote su grandine e su
que rege Benjamin diceva a su potente tempesta se abattera
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supra vos, il non habera super
vos alcun poter de trainar vos in
le abysmo de infelicitate e de
dolor sin fin, a motivo del rocca
supra le qual vos es edificate, que
es un fundamento secur, un
fundamento supra le qual si le
homines edifica, illes non cadera.

de celle dissidentes que se
habeva separate ex le Nephitas, e
illes veniva e confessava lor
peccatos e illes esseva baptisate
in penitentia, e illes retornava
immediatemente al Nephitas pro
tentar de reparar le tortos que
illes habeva facite.

Helaman 5:13 E adveniva que
iste esseva le parolas que
Helaman inseniava a su filios; si,
ille inseniava a illes multe cosas
que non es scribite, e anque
multe cosas que es scribite.

Helaman 5:18 E adveniva que
Nephi e Lehi predicava al
Lamanitas con tan grande poter e
autoritate, perque les habeva
essite date le poter e le autoritate
de poter parlar, e les habeva
essite anque inseniate lo que illes
Helaman 5:14 E illes se debeva dicer -recordava de su parolas; e ergo
illes partiva, respectante le Helaman 5:19 Illes parlava
commandamentos de Deo, pro dunque, con grande stupor del
inseniar le parola de Deo inter Lamanitas, usque a convincer les,
tote le populo de Nephi, a e octo mille Lamanitas que
comenciar
del
citate
de habitava le pais de Zarahemla e
Abundantia;
circum esseva baptisate in
penitentia e illes se convinceva
Helaman 5:15 E postea illes iva del perversitate del traditiones de
al citate de Gid; e del citate de lor patres.
Gid al citate de Mulek.
Helaman 5:20 E postea, Nephi e
Helaman 5:16 Si, de un citate al Lehi partiva pro vader al pais de
altere, usque illes habeva vadite Nephi.
inter tote le populo de Nephi que
esseva in le pais del sud; e postea Helaman 5:21 E adveniva que
in le pais de Zarahemla, inter le illes esseva capturate per un
Lamanitas.
armea
de
Lamanitas
e
imprisionate; si, in le mesme
Helaman 5:17 E adveniva que prision in le qual Ammon e su
illes predicava con grande poter, fratres habeva essite incarcerate
tanto que illes confundeva multe per le servos de Limhi.
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Helaman 5:22 E post que illes
habeva essite jectate in prision
per multe jornos sin nutrimento,
le Lamanitas veniva al prision a
prender les pro occider les.
Helaman 5:23 E adveniva que
Nephi e Lehi esseva circumferite
con flammas de un foco, e le
Lamanitas non osava toccar les,
per timor de esser comburite.
Nonobstante Nephi e Lehi non
esseva comburite; illes esseva in
pede in medio al foco ma illes
non ardeva.
Helaman 5:24 E quando Nephi e
Lehi videva de esser circumferite
per un columna de foco, e que
illes non ardeva, lor corde se
incoragiava.
Helaman 5:25 perque illes videva
que le Lamanitas non osava
toccar les, ni approximar se, e le
Lamanitas remaneva como mute
per le stupor.

declarate iste parolas, le terra
tremeva fortemente e le muros
del prision tremeva como si illos
esseva sur puncto de cader, ma
illos non collabeva. E illes qui
esseva presente ibi esseva
Lamanitas e dissidentes nephite.
Helaman 5:28 E adveniva que
illes esseva coperite per un nube
de obscuritate, e un terribile e
solemne timor descendeva supra
illes.
Helaman 5:29 E adveniva que
illes audiva un voce que
proveniva de supra le nube
obscur, dicente: repenti vos,
repenti vos, e non cerca plus de
destruer mi servitores que io vos
ha mandate pro proclamar bon
novas.

Helaman 5:30 E adveniva que
quando illes audiva iste voce, e
comprendeva que illo non esseva
un ruito de tonitro ni esseva un
rumor tumultuose, ma que esseva
un voce tranquille de perfecte
Helaman 5:26 E adveniva que suavitate, como un susurro que
Nephi e Lehi comenciava a parlar penetrava mesmo in fundo al
les dicente: Vos non debe timer, anima -perque es Deo que vos ha
monstrate iste cosa meraviliose, Helaman 5:31 E nonobstante le
con lo qual ille vos monstra que suavitate del voce, le terra
vos non ha le poter de occider tremeva fortemente e le muros
nos.
del prision tremeva de nove
como si illos esseva sur puncto
Helaman 5:27 E post haber de cader; e le nube tenebrose que
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les habeva coperite non se extraordinarimente, como visages
dispersava -de angelos. E ille videva que illes
altiava le oculos al celo, e illes
Helaman 5:32 E le voce parlava o elevava lor voces a
perveniva de nove, dicente: qualque esser que illes videva.
repenti vos, repenti vos, perque le
regno del celos es al porta; e non Helaman 5:37 E adveniva que
cerca plus de destruer mi iste homine critava al multitude a
servitores. E adveniva que le fin que illes se gyrava e
terra tremeva de nove, e le muros reguardava. E les esseva date le
tremeva.
fortia pro gyrar se e reguardar; e
illes videva le visages de Nephi e
Helaman 5:33 E de nove on de Lehi.
audiva le voce, per le tertie vice,
que diceva parolas meraviliose Helaman 5:38 E illes demandava
que non pote esser pronunciate al homine: que significa tote iste
per le homine; e le muros cosas, e qui es ille con qui
tremeva de nove e le terra conversa iste homines?
tremeva como si esseva sur
puncto de finder se.
Helaman 5:39 Ora, le nomine del
homine esseva Aminadab. E
Helaman 5:34 E adveniva que le Aminadab diceva: Illes conversa
Lamanitas non poteva fugir, a con le angelos de Deo.
causa del nube obscur que les
coperiva; si, e illes esseva Helaman 5:40 E adveniva que le
tamben immobile a causa del Lamanitas le demandava: que
timor que habeva descendite debe nos facer, a fin que iste
supra illes.
nube de obscuritate que nos
coperi sia removite?
Helaman 5:35 Ora, habeva inter
illes uno qui esseva nephite de Helaman 5:41 E Aminadab les
nascentia, qui habeva un vice diceva: vos debe repentir vos e
pertinite al ecclesia de Deo se invocar le voce usque haber fide
habeva postea separate.
in Christo, como vos ha essite
inseniate per Alma, Amulek e
Helaman 5:36 E adveniva que Zeezrom; e quando vos facera
ille se gyrava, e videva trans le isto, le nube obscur que vos
nube de obscuritate le visages de recoperi essera removite.
Nephi e de Lehi que brillava
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Helaman 5:42 E adveniva que
totos initiava a invocar le voce de
ille qui habeva succutite le terra;
si, illes le invocava usque le nube
obscur esseva dispersate.

fundation del mundo.

Helaman 5:48 E post audir isto,
illes reguardava in alto pro vider
de ubi veniva le voce; e illes
videva le celos aperite e angelos
Helaman 5:43 E adveniva que que descendeva ab le celo pro
quando illes reguardava circum inseniar les.
illes videva que le nube obscur
que les recoperiva se habeva Helaman 5:49 E habeva circa tres
dissipate, e illes videva que illes centos animas que videva e
esseva circumferite, si, omne audiva iste cosas; e illes esseva
anima, per un columna de foco.
exhortate a vader e a non
meraviliar se, ni dubitar.
Helaman 5:44 E Nephi e Lehi
esseva in medio a illes; si, illes Helaman 5:50 E adveniva que
esseva circumferite; si, como si illes vadeva e inseniava al
illes se trovava in medio a un populo, proclamante ubique, in
foco flammante, totevia illes non tote le regiones circumstante, tote
ardeva, ni ardeva le muros del le cosas que illes habeva audite e
prision; e illes esseva replenate vidite, e le major parte del
de ineffabile gaudio e plen de Lamanitas esseva convincite, a
gloria.
motivo
del
grandor
del
manifestationes que illes habeva
Helaman 5:45 E le Spirito Sancte recipite.
de Deo descendeva ab le celo e
entrava in lor corde, e illes esseva Helaman 5:51 E tote illes qui
replenate como de foco e illes esseva convincite deponeva lor
poteva
pronunciar
parolas armas de guerra, e anque lor odio
meraviliose.
e le traditiones de lor patres.
Helaman 5:46 E adveniva que un Helaman 5:52 E adveniva que
voce perveniva a illes, si, un voce illes restitueva al Nephitas le
placente, como un susurro, que terras de lor proprietate.
diceva:
Helaman Capitulo 6
Helaman 5:47 Pace, pace a vos, a
motivo de vostre fide in mi Le Lamanitas juste predica al
Amate que existeva desde le Nephitas inique - ambe populos
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prospera durante un era de pace e
de abundantia - Lucifer, le autor
del peccato, incita le corde del
iniques e del predatores de
Gadianton a practicar homicidios
e perversitate - le predatores
prende le governamento nephite.
Circa 29-23 a.C.
Helaman 6:1 E al termino del
sexantesimo-secunde anno del
regno del judices, tote iste cosas
habeva occurrite e le Lamanitas
habeva devenite in major parte
un populo juste, de modo que lor
justicia ultrapassava lo del
Nephitas, a motivo de lor
stabilitate e de lor constantia in le
fide.

Helaman 6:4 E adveniva que
multe Lamanitas descendeva al
pais de Zarahemla pro proclamar
al populo del Nephitas como
habeva evenite lor conversion, e
illes exhortava le Nephitas al fide
e al penitentia.
Helaman 6:5 Si, e multos
predicava con grandissime poter
e autoritate, e multe Nephitas se
humiliava profundemente, pro
devenir le humile discipulos de
Deo e del Agno.

Helaman 6:6 E adveniva que
multe Lamanitas vadeva al pais
del nord; e anque Nephi e Lehi
vadeva al pais del nord, pro
predicar al populo. E assi
Helaman 6:2 perque habeva terminava le sexantesimo-tertie
multos inter le Nephitas que anno.
habeva devenite dur, impenitente
e extrememente perverse, de Helaman 6:7 e habeva pace in
modo que illes repulsava le tote le pais, de modo que le
parola de Deo e tote le Nephitas poteva ir in qualcunque
predicationes e prophetias que parte del pais illes voleva, sia
habeva inter illes.
inter le Nephitas que inter le
Lamanitas.
Helaman 6:3 Nonobstante le
populo del ecclesia habeva Helaman 6:8 E adveniva que
grande
felicitate
per
le anque le Lamanitas poteva ir
conversion del Lamanitas, si, a ubique illes voleva sia inter le
motivo del ecclesia de Deo que Lamanitas que inter le Nephitas;
habeva essite stabilite inter illes. e habeva assi libere relationes le
E illes fraternisava le unes con le unes con le alteres, pro comprar e
alteres, e illes se allegrava le unes vender, e pro ganiar, secundo lor
con le alteres con grande gaudio. desiderio.
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Helaman 6:9 E adveniva que illes
deveniva extrememente ric, sia le
Lamanitas que le Nephitas; e
habeva grande abundantia de
auro, de argento e de omne sorta
de metallos preciose, sia in le
pais meridional que in le pais
septentrional.

texitos de omne typo, pro vestir
lor nuditate. E assi illes passava
in pace le sexantesimo-quarte
anno.

Helaman 6:14 E anque in le
sexantesimo-quinte anno illes
habeva grande gaudio e pace, e
tamben multe predicationes e
Helaman 6:10 Ora, le pais multe prophetias circa lo que
meridional esseva appellate Lehi, debeva venir. E assi passava le
e le pais septentrional esseva sexantesimo-quinte anno.
appellate Mulek, secundo le filio
de Zedekiah; perque le Senior Helaman 6:15 E adveniva que in
habeva portate Mulek in le pais le sexantesimo-sexte anno del
septentrional e Lehi in le pais regno del judices, Cezoram
meridional.
esseva assassinate per mano
incognite dum ille sedeva supra
Helaman 6:11 E il habeva omne le sede del judicio. E adveniva
sorta de auro, de argento e de que in le mesme anno su filio,
metallos preciose de omne specie qui habeva essite nominate per le
in ambe iste terras; e existeva populo in su vice, esseva tamben
tamben habile obreros que assassinate. E assi terminava le
laborava omne specie de metallos sexantesimo-sexte anno.
e los raffinava; e assi illes
deveniva ric.
Helaman 6:16 E al principio del
sexantesimo-septime anno le
Helaman 6:12 E illes cultivava populo comenciava a devenir de
cereales in abundantia, sia al nove extrememente perverse.
nord que al sud; e illes
prosperava assatis, sia al nord Helaman 6:17 perque le Senior
que al sud. E illes se multiplicava les habeva benedicite assatis per
e deveniva multo forte in le pais. longe tempore con le ricchessas
E illes elevava multe greges, si, e del mundo, e illes non habeva
multe bestias de ingrassiamento. essite incitate al ira, ni a guerras,
ni a effusiones de sanguine; ergo
Helaman 6:13 Lor feminas filava illes comenciava a poner lor
e texeva, facente omne sorta de corde in lor ricchessas; si, illes
texitos, de lino finmente texite e comenciava a cercar de obtener
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lucro pro poter se elevar le unes
supra le alteres; ergo illes
comenciava
a
committer
homicidios in secrete, a robar e a
sacchear pro poter obtener lucro.

juramentos, que illes haberea
protegite e preservate le unes al
alteres in qualcunque difficile
circumstantia in lo qual illes
poterea trovar se, pro non esser
punite per lor homicidios,
Helaman
6:18
Ora,
iste saccheos e furtos.
homicidas e iste saccheatores
pertineva a un banda que habeva Helaman 6:22 e adveniva que
essite formate per Kishkumen e illes habeva lor signos, si, lor
Gadianton. E adveniva que signos secrete e parolas secrete; e
habeva multe banditos del banda isto pro poter distinguer un fratre
de Gadianton anque inter le que habeva entrate in alliantia, a
Nephitas. Ma illes esseva plus fin que qualcunque perversitate
numerose inter le parte plus su fratre committeva ille non
perverse del Lamanitas. E illes esseva damnificate per un fratre o
esseva appellate banditos e quicunque pertineva al banda, qui
assassinos de Gadianton.
habeva facite iste alliantia.
Helaman 6:19 E habeva essite
illes le assassinos del judice
supreme Cezoram e su filio, dum
illes occupava le sede del judicio;
e ecce que illes non habeva essite
discoperite.

Helaman 6:23 E illes assi poteva
occider, sacchear, robar e
committer actos de luxuria e
omne sorta de perversitate, in
contrasto con le leges de lor pais
e anque con le leges de Deo.

Helaman 6:20 E adveniva que
quando le Lamanitas percipeva
que inter illes habeva robatores,
illes
esseva
extrememente
attristate e usava omne medio in
lor poter pro exterminar les del
facie del terra.

Helaman 6:24 E quicunque
pertineva a lor banda e revelava
al mundo lor perversitate e
abominationes, esseva processate
non secundo le leges de lor pais,
ma secundo le leges de lor
perversitate, que les esseva date
per Gadianton e per Kishkumen.

Helaman 6:21 Ma Satan incitava
le corde del major parte del
Nephitas, de modo que illes se
univa con celle banda de
banditos, stipulante alliantias e

Helaman 6:25 Ora esseva celle
juramentos e alliantias secrete
que Alma commandava a su filio
de non divulgar al mundo, per
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timor que illos poterea esser un secrete; e ille los ha divulgate
medio pro portar le populo al desde le origine del homine
destruction.
usque a iste die.
Helaman
6:26
Ora
celle
juramentos e alliantias secrete
non esseva transmittite a
Gadianton per le registros
consignate a Helaman; ma illos
esseva mittite in corde a
Gadianton per le mesme esser
que instigava nostre prime patres
a mangiar le fructo prohibite.

Helaman 6:30 E es ille le autor
de tote le peccatos. E ille
continua su operas de tenebras e
de
homicidios
secrete,
e
transmitte de generation in
generation lor conspirationes,
juramentos, alliantias e le planos
de terribile perversitate, in
mensura tal que ille pote haber
poter super le cordes del filios
Helaman 6:27 Si, le mesme esser del homines.
que diceva a Cain que si ille
occideva su fratre Abel, su Helaman 6:31 E ille habeva
crimine non esserea note al obtenite grande poter super le
mundo. E desde alora iste esser cordes del Nephitas, si, de modo
faceva un pacto con Cain e su que illes habeva devenite
discipulos.
extrememente perverse; si, le
major parte de illes habeva
Helaman 6:28 E ille es tamben le lassate le via de rectitude e
mesmo esser que mitteva in habeva calcate sub le pedes le
corde al populo de construer un commandamentos
de
Deo,
turre bastante alte pro arrivar al camminante per lor ipse vias, e
celo. E esseva le mesmo esser construente idolos con lor auro e
que fraudava le populo que lor argento.
veniva ab le turre a iste terra; e
ille
diffundeva
le
operas Helaman 6:32 E adveniva que
tenebrose e le abominationes tote iste iniquitates veniva supra
supra tote le facie del pais, usque illes in le spatio de non multe
trainar le populo a un complete annos, pois que le major parte de
destruction e a un eternal inferno. iste cosas appareva inter illes in
le sexantesimo-septime anno del
Helaman 6:29 Si, ille es le regno del judices sur populo de
mesme esser que mitteva in corde Nephi.
a Gadianton de continuar le
operas tenebrose de homicidios Helaman 6:33 E illes cresceva in
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iniquitate
anque
in
le Helaman 6:38 E adveniva, de
sexantesimo-octave anno, con altere parte, que le Nephitas
grande dolor e planctos del consolidava e susteneva iste
justes.
predatores, a comenciar per le
parte plus perverse, usque illes se
Helaman 6:34 E assi nos vide diffundeva in tote le pais del
que le Nephitas comenciava a Nephitas e seduceva le majoritate
degenerar in incredulitate e a del justes a creder in lor operas e
crescer
in
perversitate
e a divider lor saccheos e a unir se
abominationes, dum le Lamanitas a illes in lor homicidios secrete e
comenciava
a
crescer in lor associationes.
grandemente in le cognoscimento
de lor Deo; si, illes comenciava a Helaman 6:39 E assi le banda
respectar su statutos e su obteneva le controlo absolute del
commandamentos, e a camminar governamento, e illes calcava sub
in veritate e integritate ante Deo. le pedes, colpava, opprimeva e
voltava le spatulas al povres, al
Helaman 6:35 E assi nos vide benignes e al humile discipulos
que le Spirito del Senior de Deo.
comenciava a retirar se del
Nephitas, a causa del perversitate Helaman 6:40 E assi nos vide
e del duressa de lor cordes.
que illes se trovava in un stato
terribile, maturante pro un eternal
Helaman 6:36 E assi nos vide destruction.
que le Senior comenciava a
versar su Spirito supra le Helaman 6:41 E adveniva que
Lamanitas, a motivo de lor assi terminava le sexantesimodocilitate e disponibilitate a octave anno del regno del judices
creder in su parolas.
sur populo de Nephi.
Helaman 6:37 E adveniva que le
Lamanitas persequeva le banda
del banditos de Gadianton,
predicante le parola de Deo al
parte plus perverse de illes, de
modo que iste banda de banditos
esseva completemente destruite
de inter le Lamanitas.

--Prophetia de Nephi, filio de
Helaman - Deo menacia le
populo de Nephi de visitar lo in
su ira, usque a destruer lo
completemente, salvo que illo se
repenti de lor perversitate. Deo
colpa le populo de Nephi con
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pestilentia; illes se repenti e torna
a Deo. Samuel, un Lamanita,
prophetisa al Nephitas.
Comprende le capitulos desde le
7 al 16 inclusive.
Helaman Capitulo 7
Al nord Nephi es repellite e torna
a Zarahemla - ora supra le turre
de su jardin e postea ille appella
le populo al repententia. Circa
23-21 a.C.

renegante le commandamentos
de Deo; si, e illes non ageva
correctemente, e non faceva
justicia al filios del homines;
Helaman 7:5 Illes condemnava le
justes a motivo de lor rectitude e
lassava vader impunite le
culpabiles e le iniques a causa de
lor moneta; e pro esser mantenite
in lor cargo a capite del
governamento, pro dominar e
ager secundo lor voluntate, pro
poter obtener lucro e le gloria del
mundo, e pro poter plus
facilemente committer adulterio,
e robar, e occider e facer secundo
lor proprie voluntate --

Helaman 7:1 E adveniva in le
sexantesimo-none anno del regno
del judices sur populo del
Nephitas, que Nephi, filio de
Helaman tornava al pais de
Zarahemla ab le pais del nord.
Helaman 7:6 Ora, iste grande
iniquitate habeva venite supra le
Helaman 7:2 perque ille habeva Nephitas in le spatio de non
predicato le parola de Deo e multe annos; e quando Nephi
prophetisate multe cosas al videva isto, su corde se inflava de
populo qui viveva in le pais del dolor in su pectore; e in le agonia
nord.
de su anima ille exclamava:
Helaman 7:3 E illes habeva
repulsate tote su parolas, de
modo que ille non habeva potite
permaner inter illes, ma ille
retornava a su pais de nascentia.
Helaman 7:4 E al vider le populo
in un stato de assi terribile
perversitate, e celle banditos de
Gadianton que occupava le sede
del judicio, habente usurpate le
poter e le autoritate del pais,
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Helaman 7:7 Oh, si io habeva
vivite mi jornos quando mi patre
Nephi sortiva ex le terra de
Jerusalem, io haberea potite
gauder con ille in le terra
promittite; alora su populo esseva
facile de persuader, firme in
respectar le commandamentos de
Deo, lente a committer iniquitate;
e prompte a ascoltar le parola del
Senior --

Helaman 7:8 Si io habeva vivite
mi jornos in celle tempore, alora
mi anima haberea habite gaudio
in le rectitude de mi fratres.

ille aperiva le bucca e diceva:
perque vos ha reunite? A fin que
io pote parlar vos del vostre
iniquitate?

Helaman 7:9 Ma il es decretate
que iste sia mi jornos, e que mi
anima sia plen de tristessa a
causa del perversitate de mi
fratres.

Helaman 7:14 Si, perque io
ascendeva supra mi turre pro
poter versar mi anima a mi Deo,
a causa del extreme dolor de mi
corde, que es causate per vostre
iniquitates!

Helaman 7:10 E quanto seque
adveniva supra un turre que stava
in le jardin de Nephi, apud le
strata principal que conduceva al
mercato principal, turre que stava
in le citate de Zarahemla; Nephi
dunque se geniculava supra le
turre que stava in su jardin, e le
turre stava tamben vicin al porta
del jardin que se aperiva verso le
strata principal.

Helaman 7:15 E a causa de mi
clamor e de mi plancto, vos vos
ha reunite, e vos meravilia; si, e
vos ha grande besonio de
meraviliar vos; si, vos deberea
meraviliar
vos per haber
permittite al diabolo de haber
grande poter supra vostre cordes.

Helaman 7:16 Si, como ha potite
vos ceder al seductiones de ille
Helaman 7:11 E adveniva que qui cerca de jectar vostre anima
certe homines passava per le in le abysso del eternal miseria e
strata e illes videva Nephi dum in le infelicitate sin fin?
ille versava su anima a Deo supra
le turre; e illes curreva a dicer al Helaman 7:17 Oh, repenti vos, si,
populo lo que illes habeva vidite, repenti vos! perque desidera vos
e on reuniva un grande multitude morir? Si, torna, torna vos al
pro poter cognoscer le causa de Senior vostre Deo. Perque vos ha
un assi grande lamentation per le ille abandonate?
perversitate del populo.
Helaman 7:18 Perque vos
Helaman 7:12 E quando Nephi se indurava vostre corde; si, vos non
altiava, videva le multitude de vole ascoltar le voce del Bon
personas que se habeva reunite.
Pastor; si, vos le provocava al ira
contra vos.
Helaman 7:13 E adveniva que
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Helaman 7:19 E in vice de reunir
vos, salvo que vos repenti, ille
vos dispersara, pro devenir
alimento pro le canes e le bestias
feroce.

repenti de lor peccatos e ascolta
mi parolas. Dunque, fratres mie,
io volerea que vos comprende
que il essera melio pro le
Lamanitas que pro vos, a minus
que vos repenti.

Helaman 7:20 Oh, como ha
potite vos oblidar vostre Deo in Helaman
7:24
perque
le
le mesme die que ille vos Lamanitas es plus juste que vos,
liberava?
perque illes non peccava contra
le grande cognoscimento que vos
Helaman 7:21 Ma es pro obtener ha recipite; ergo le Senior essera
lucro, pro esser laudate per le misericordiose con illes; si, ille
homines, si, e pro poter haber prolongara lor dies e multiplicara
auro e argento. E vos poneva lor progenie, dum vos essera
vostre corde in le ricchessas e in completemente destruite, a minus
le cosas van de iste mundo, pro que vos repenti.
los qual vos occide, e sacchea, e
roba e da false testimonio contra Helaman 7:25 Si, guai a vos per
vostre proximo e vos committe iste grande abomination que
omne sorta de iniquitates.
existe in medio a vos; e vos vos
univa a illo, si, a celle banda
Helaman 7:22 E per iste motivo secrete fundate per Gadianton!
le disgratia venira supra vos, a
minus que vos repenti. Perque, si Helaman 7:26 Si, disgratias
non vos repentira, iste grande venira supra vos a causa del
citate, e anque tote le grande superbia que vos lassava entrar in
citates que es circum los qual es vostre corde, que vos exaltava
de nostre possession, illos essera supra lo que es bon, a causa de
prendite e vos non habera plus vostre immense ricchessas!
placia in illos; perque le Senior
non vos dara le fortia de resister Helaman 7:27 Si, guai a vos, a
contra vostre inimicos, como ille causa de vostre perversitate e de
faceva usque ora.
vostre abominationes!
Helaman 7:23 perque assi dice le
Senior: Io non monstrara al
perverse mi fortia, a un plus que
al altere, salvo a illes qui se
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Helaman 7:28 E a minus que vos
repenti, vos perira; e anque
vostre terras vos essera levate e
vos essera exterminate del facie

del terra!

habeva parlate re le corruption de
lor leges; si, Nephi diceva multe
Helaman 7:29 ora io non parla cosas que non pote esser scribite;
per me ipse que tal cosas e ille non diceva nil contrari al
advenira, perque io non los sape commandamentos de Deo.
per me ipse; ma io sape que iste
cosas es ver perque le Senior Deo Helaman 8:4 E celle judices
me los faceva cognoscer, ergo io esseva incholerisate con ille
attesta que illos advenira.
perque ille les parlava clarmente
circa lor operas secrete de
Helaman Capitulo 8
tenebras; nonobstante illes non
osava mitter le manes supra ille
Judices corrupte cerca de incitar perque illes timeva que le populo
le populo contra Nephi -- se opponeva a illes.
Abraham, Moses, Zenos, Zenock,
Ezias, Isaia, Jeremia, Lehi e Helaman 8:5 illes critava dunque
Nephi testifica tote de Christo - al populo, dicente: perque
Nephi annuncia per inspiration le permitte vos que iste homine nos
homicidio del judice supreme. insulta? perque ille condemna
Circa 23-21 a.C.
tote iste populo al destruction; si,
ille pretende que iste nostre
Helaman 8:1 E adveniva que, grande citates essera prendite, e
quando Nephi habeva declarate nos non habera plus placia in
iste parolas, il habeva homines illos.
que esseva judices e que
pertineva tamben al banda Helaman 8:6 e ora, nos sape que
secrete de Gadianton, e illes isto es impossibile, perque nos es
esseva incholerisate e critava potente e nostre citates es grande,
contra Nephi, dicente al populo: ergo nostre inimicos non pote
perque vos non prende iste haber necun poter super nos.
homine e non le porta foras pro
esser condemnate secundo su Helaman 8:7 E adveniva que illes
crimines?
incitava assi le populo al ira
contra
Nephi,
sublevante
Helaman 8:2 perque vos reguarda contentiones inter illes; perque
iste homine e le ascolta insultar habeva alcunos que critava: lassa
iste populo e nostre leges?
in pace iste homine, perque ille
es un homine bon, e le cosas que
Helaman 8:3 perque Nephi les ille
declarava
securmente
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advenira, a minus que nos nos supra le armeas del Egyptianos e
repenti.
les inglutiva?
Helaman 8:8 Si, tote le judicios
que ille nos annunciava cadera
supra nos, perque nos sape que
ille
testimoniava justemente
circa nostre iniquitates. E illos es
multe, e como ille cognosce
nostre iniquitates, assi ille
cognosce tote le cosas que nos
occurrera.
Helaman 8:9 Si, e si ille non
esseva un propheta ille non
haberea potite testimoniar circa
tote iste cosas.
Helaman 8:10 E adveniva que
celle personas que cercava de
destruer Nephi esseva refrenate, a
causa de lor timor, e illes non les
mitteva le manos supra; Nephi
dunque cominciava de nove a
parlar, vidente que ille habeva
trovate favor al oculos de
alcunos, de modo que le restante
de illes habeva timor.
Helaman 8:11 Nephi esseva
dunque pulsate a parlar les
ancora, dicente: fratres mie, non
ha vos legite que Deo dava poter
a un homine, si, a Moses, de
colpar le aquas del Mar Rubie e
illos se separava de modo que le
Israelitas, que esseva nostre
patres, transversava a pede
essugate, e le aquas se claudeva
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Helaman 8:12 E ora si Deo dava
a Moses un tal poter, perque
alora vos disputa inter vos
dicente que Deo non me ha date
necun poter pro poter cognoscer
le judicios que cadera supra vos,
si vos non vos repenti?
Helaman 8:13 Ma vos non sol
nega mi parolas, ma nega tamben
tote le parolas que vos esseva
declarate per nostre patres, e
anque le parolas que esseva
declarate per iste homine, Moses,
al qual esseva date un assi grande
poter, si, le parolas que ille
diceva circa le venita del Messia.
Helaman 8:14 Non dava ille
forsan testimonio que le Filio de
Deo haberea venite? E como ille
altiava le serpente de cupro in le
deserto, assi essera altiate ille que
venira.
Helaman 8:15 E como quicunque
reguardava celle serpente viveva,
assi
tamben
quicunque
reguardara le Filio de Deo con
fide, habente le spirito contrite,
potera viver, e reciper le vita
eternal.
Helaman 8:16 E non sol Moses
testimoniava iste cosas, ma anque
tote le sancte prophetas, desde su

jornos usque
Abraham.

al

jornos

de destruite? Dicera forsan vos que
le filios de Zedekiah non esseva
tote occidite, excepte Mulek? Si,
Helaman 8:17 Si, e Abraham e non vide vos que le posteritate
videva su venita e esseva de Zedekiah es con nos, habente
replenate de allegressa e gaudio. essite expellite del terra de
Jerusalem? Ma isto non es toto -Helaman 8:18 Si, e io vos dice
que non sol Abraham cognosceva Helaman 8:22 Nostre patre Lehi
iste cosas, ma habeva multos ante esseva expellite de Jerusalem
de Abraham que esseva appellate perque ille testimoniava iste
secundo le Ordine de Deo; si, cosas.
Nephi
tamben
secundo le Ordine de su Filio; e testimoniava iste cosas, e anque
isto pro monstrar al populo, quasi tote nostre patres, usque al
multe milles de annos ante de su tempore nostre; si, illes ha
venita, que le redemption haberea testimoniate del venita de Christo
venite anque pro illes.
e illes ha reguardate avante, e
illes ha jubilate in su jorno, que
Helaman 8:19 E ora, io volerea debe venir.
que vos sape que desde le jornos
de Abraham habeva multe Helaman 8:23 E ille es Deo, e ille
prophetas que testimoniava de es con illes, e ille se manifestava
iste cosas; si, le propheta Zenos a illes, ergo illes esseva redimite
le testimoniava harditemente, e per ille; e illes le glorificava, a
per isto ille esseva occidite.
motivo de lo que debe venir.
Helaman 8:20 E anque Zenock, e
anque Ezias, e anque Isaia e
Jeremia (e Jeremia es le mesme
propheta que attestava del
destruction de Jerusalem), e ora
nos sape que Jerusalem esseva
destruite, secundo le parolas de
Jeremia. Oh, alora, perque le
Filio de Deo non deberea venir,
secundo su prophetia?

Helaman 8:24 E ora, vidite que
vos cognosce iste cosas e que vos
non los pote negar sin mentir, in
isto vos peccava, perque vos
repelleva
tote
iste
cosas
nonobstante le tante probas que
vos ha recipite; si, vos recipeva
mesmo tote le cosas, sia cosas
que es in celo que tote le cosas
que es in terra, a testimonio que
illos es ver.

Helaman 8:21 Esque vos mittera
in dubita que Jerusalem esseva Helaman 8:25 Ma vos rejectava
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le veritate e vos rebellava contra
vostre sancte Deo; e anque in iste
momento, in vice de accumular
thesauros in celo, ubi nil
corrumpe e ubi nil que sia impur
pote venir, vos accumula le ira
del jorno del judicio.

per alcunos como propheta. Circa
23-21 a.C.

Helaman 9:1 E adveniva que post
haber Nephi dicite iste parolas,
certe homines que esseva ibi
curreva al sede del judicio; e
esseva cinque illes qui vadeva, e
Helaman 8:26 Si, anque in iste illes diceva inter se, dum illes
momento vos es maturante pro curreva:
un eternal destruction a causa de
vostre homicidios, e de vostre Helaman 9:2 ora nos sapera con
adulterios
e
de
vostre certitude si iste homine es un
perversitate; si, salvo que vos propheta e si Deo le ha
repenti, illo venira tosto supra commandate de prophetisar nos
vos.
cosas assi extraordinari. Nos non
le crede; nos non crede que ille
Helaman 8:27 Si, illo es jam al sia un propheta; nonobstante, si
porta; si, vade vos a vider al sede lo que ille ha declarate circa le
del judicio; ecce que vostre judice supreme es ver, si ille es
judice esseva occidite e jace in su morite, alora nos credera anque
sanguine; e ille esseva occidite que le altere parolas que ille
per su fratre, que aspira a haber diceva es ver.
le sede del judicio.
Helaman 9:3 E illes curreva con
Helaman 8:28 e ambes pertine a tote lor fortias, e illes entrava al
vostre banda secrete, cuje autor sede del judicio; e le judice
es Gadianton e celle esser supreme esseva cadite a terra, e
maligne que cerca de destruer le jaceva in su sanguine.
animas del homines.
Helaman 9:4 e ora al vider isto
Helaman Capitulo 9
illes
restava
extrememente
meraviliate, e illes cadeva a terra;
Le messageros trova le judice perque illes non habeva credite al
supreme morite al sede del parolas que Nephi habeva dicite
judicio – illes es imprisionate e re le judice supreme.
postea liberate - Per inspiration
Nephi identifica Seantum como Helaman 9:5 Ma quando illes lo
le homicida - Nephi es acceptate videva, alora illes credeva, e illes
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esseva espaventate timente que
tote le judicios del qual Nephi
habeva parlate haberea venite
supra le populo; ergo illes
vacillava e cadeva a terra.

Helaman 9:10 E adveniva que le
die sequente le populo se reuniva
pro luger e pro jejunar al tumba
del grande judice supreme que
habeva essite occidite.

Helaman 9:6 Ora, quando le
judice habeva essite occidite habente ille essite pugnalate per
su
fratre
gratias
a
un
travestimento, e habente le
assassino
fugite
immediatemente le servitores
curreva a dicer lo al populo,
critante del homicidio inter illes.

Helaman 9:11 E assi anque celle
judices que habeva essite apud le
jardin de Nephi e que habeva
audite su parolas se reuniva pro
le funeral.

Helaman 9:7 e le populo se
reuniva in le loco del sede del
judicio; e con lor stupor illes
videva celle cinque homines que
habeva cadite a terra.
Helaman 9:8 e le populo non
sapeva nil circa le multitude que
esseva reunite apud le jardin de
Nephi, ergo illes diceva inter se:
iste homines ha occidite le
judice, e Deo les ha colpate a fin
que illes non poteva fugir.

Helaman 9:12 E adveniva que
illes se informava inter le populo,
dicente: ubi es le cinque homines
que esseva mandate a informar se
si le judice supreme esseva
morite? e illes respondeva, e
diceva: Re iste cinque homines
que vos dice de haber mandate,
nos non sape nil; ma nos
capturava cinque homines que es
le homicidas, e nos les ha
imprisionate.
Helaman 9:13 E adveniva que le
judices desiderava que iste
cinque veniva portate a lor
presentia; e illes esseva portate, e
illes esseva le cinque que habeva
essite mandate; e le judices les
interrogava pro saper lo que
habeva occurrite, e illes diceva
toto lo que illes habeva facite,
dicente:

Helaman 9:9 E adveniva que illes
les prendeva, les ligava e les
claudeva in prision. E esseva
mandate ubique un proclamation
que le judice habeva essite
occidite, e que le homicidas
habeva essite capturate e Helaman 9:14 Nos curreva e
imprisionate.
arrivava al loco del sede del
judicio, e quando nos videva tote
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le cosas exactemente como
Nephi habeva testimoniate, nos
remaneva meraviliate e nos
cadeva a terra; e quando nos
recuperava de nostre stupor, nos
esseva imprisionate.

contendente con illes un a un, de
modo que les confundeva.
Helaman 9:19 Nonobstante le
judices faceva prender Nephi e le
faceva ligar e portar ante le
multitude; e illes initiava a
interrogar le in diverse manieras
pro poter le surprender in
contradiction, pro poter le
accusar e condemnar a morte.

Helaman 9:15 Ora, quanto al
assassinio de iste homine, nos
non sape qui lo ha committite;
nos sape sol isto; nos curreva
secundo vostre desiderio e
arrivante nos videva que ille Helaman 9:20 Illes diceva: Tu es
esseva morto, secundo le parolas un complice; qui es ille qui
de Nephi.
committeva iste homicidio? Dice
lo ora e recognosce tu culpa; ecce
Helaman 9:16 e adveniva que le hic moneta, e in ultra nos te
judices exponeva le question al concedera anque le vita si tu nos
populo e illes critava contra dicera e recognoscera le alliantia
Nephi, dicente: nos sape que iste que tu faceva con ille.
Nephi debe haber concordate con
qualcuno pro occider le judice, e Helaman 9:21 Ma Nephi les
pro poter lo post proclamar a nos, diceva:
Oh
nescie,
vos
pro poter nos converter a su fide, incircumcise de corde, e vos
pro poter se elevar como un cecos, e vos gente del collo
grande homine, eligite per Deo e rigide! Usque quando crede vos
propheta.
que le Senior vostre Deo
permittera que vos continuate in
Helaman 9:17 e ora nos iste vostre via de peccato?
dismascara iste homine, e ille
confessara su culpa e ille revelara Helaman 9:22 Oh, vos deberea
le ver homicida del judice.
comenciar a critar e a luger a
causa del grande destruction que
Helaman 9:18 E adveniva que le in iste momento vos attende, a
jorno del funeral le cinque minus que vos repenti.
homines
esseva
liberate.
Nonobstante isto illes reprochava Helaman 9:23 Vos dice que io
le judices per le parolas que illes faceva alliantia con un homine a
habeva dicite contra Nephi, fin que ille occideva Seezoram,
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nostre judice supreme. Ma io vos
dice que isto es a causa de mi
testimonio
pro
facer
vos
cognoscer tal cosa; si, como
testimonio pro vos, que io sapeva
del
perversitate
e
del
abominationes que existe inter
vos.
Helaman 9:24 E per tal ration,
vos dice que io concordava con
un homine a fin que ille faceva
iste crimine; si, perque io vos
monstrava iste signo vos es
incholerisate con me e vos cerca
de occider me.

Helaman 9:30 e dominate per le
pavor ille non sapera que
responder. E ecce que ille negara,
e ille simulara de esser
meraviliate; nonobstante isto ille
vos dicera que ille es innocente.
Helaman 9:31 Ma vos le
examinara e vos trovara sanguine
supra le orlos de su mantello.
Helaman 9:32 E quando vos
videra isto, vos dicera: de ubi
veni iste sanguine? Forsan non
sape nos que illo es sanguine de
tu fratre?

Helaman 9:25 e ora io vos
monstrara un altere signo, pro Helaman 9:33 E alora ille
vider si per isto vos cercara de tremera e pallidira, mesmo como
destruer me.
si le morte veniva supra ille.
Helaman 9:26 Ecce que io vos
dice: vade al casa de Seantum,
qui es le fratre de Seezoram, e
demanda a ille:

Helaman 9:34 E alora vos dicera:
A causa de iste timor e de iste
pallor de tu visage, nos sape que
tu es culpabile.

Helaman 9:27 Esque Nephi, le
pretense
propheta
que
prophetisava tante males circa
iste populo, se alliava con te, e
que tu occideva Seezoram, tu
fratre?

Helaman 9:35 E alora un plus
grande timor le assalira; e alora
ille vos confessara, e non negara
plus, de haber committite iste
homicidio.

Helaman 9:36 E alora ille vos
Helaman 9:28 e ille vos dicera: dicera que io, Nephi, non sapeva
No.
nil circa tal question, salvo lo que
me habeva essite revelate per le
Helaman 9:29 E vos le dicera: poter de Deo. E alora vos sapera
Esque ha tu occidite tu fratre?
que io es un homine honeste e
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que io vos esseva mandate per ille nos revelava le ver homicida
Deo.
de nostre judice supreme.
Helaman 9:37 E adveniva que
illes vadeva e faceva mesmo
como Nephi les habeva dicite. E
le parolas que ille habeva dicite
esseva ver; perque secundo tal
parolas Seantum negava, e anque
secundo
tal
parolas
ille
confessava.
Helaman 9:38 E Seantum esseva
portate a confessar que ille
mesmo esseva le homicida, de
maniera que le cinque homines
esseva liberate, e lo esseva anque
Nephi.
Helaman 9:39 E habeva alcun
Nephitas que credeva al parolas
de Nephi, e habeva anque
alcunos que credeva a motivo del
testimonio del cinque homines,
perque illes se habeva convertite
dum illes esseva in prision.
Helaman 9:40 e ora habeva
alcunos inter le populo que
diceva que Nephi esseva un
propheta.

Helaman Capitulo 10
Le Senior consola Nephi con
promissas de grande poter - le es
conferite le poter de ligar e
disnodar sur le terra e in celo ille commanda al populo de
repentir se o perira. Circa 21-20
a.C.
Helaman 10:1 E adveniva que
surgeva un division inter le
populo, de modo que illes se
separava de hic e de ibi, sequente
lor strata lassante Nephi sol, dum
ille esseva in medio a illes.
Helaman 10:2 E adveniva que
Nephi vadeva per su strata, verso
su casa, meditante sur le cosas
que le Senior le habeva
monstrate.
Helaman 10:3 E adveniva que
dum esseva ille assi a meditar,
essente profundemente affligite
per le perversitate del populo
nephite, per lor operas secrete de
tenebras, e per lor homicidios, e
lor saccheos e omne sorta de
iniquitate, adveniva, dum ille
esseva assi meditante in corde
sue, que le perveniva un voce que
diceva:

Helaman 9:41 E habeva altere
que diceva: ille es un deo, perque
si ille non esseva un deo, ille non
haberea potite cognoscer tote iste
cosas. Perque ille nos declarava
le pensamentos de nostre cordes
e nos declarava multe cosas; e Helaman 10:4 benedicite es tu,
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Nephi, per le cosas que tu faceva;
perque io videva como tu
proclamava infatigabilemente a
iste populo le parolas que io te
dava. E tu non les ha timite e non
ha cercate de salvar tu vita, ma tu
ha cercate de facer mi voluntate e
de
respectar
mi
commandamentos.

Helaman 10:9 E si tu dicera a iste
montania: Abassa te e deveni
plan, assi advenira.
Helaman 10:10 e si tu dicera que
Deo colpara iste populo, assi
advenira.
Helaman 10:11 e ora io te
commanda de vader a proclamar
a iste populo que le Senior Deo,
que es le Omnipotente dice: A
minus que vos repenti, vos essera
colpate, usque al destruction.

Helaman 10:5 e ora, perque tu
faceva
isto
con
tante
perseverantia, io te benedicera in
eternal; e io te facera potente in
parolas e in actos, in fide e in
operas; si, al puncto que tote le
cosas se realisara secundo tu Helaman 10:12 e ora adveniva
parola, perque tu non demandara que quando le Senior declarava
lo que es contrari a mi voluntate. iste parolas a Nephi que ille
stoppava e non vadeva a su ipse
Helaman 10:6 tu es Nephi, e io es casa, ma ille tornava al
Deo. In presentia de mi angelos multitudes que esseva dispersate
io te declara que tu habera poter sur le facie del pais e comenciava
super iste populo e tu colpara le a proclamar les le parola que le
terra de fame, de pestilentia e de Senior le habeva declarate circa
destruction,
secundo
le lor destruction si illes non se
perversitate de iste populo.
repentiva.
Helaman 10:7 io te da le poter a
fin que qualcunque cosa tu
sigillara in terra illo essera
sigillate in celo; e qualcunque
cosa tu disnodara in terra essera
disnodate in celo; e assi tu habera
poter inter iste populo.

Helaman 10:13 Ora nonobstante
le grande miraculo que Nephi
habeva facite, annunciante le
morte del judice supreme, illes
indurava lor corde e non
ascoltava le parolas del Senior.

Helaman
10:14
Nephi
Helaman 10:8 E assi, si tu dicera proclamava dunque a illes le
a iste templo que se finde in duo, parola del Senior, dicente: A
assi advenira.
minus que vos repenti, assi dice
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le Senior, vos essera colpate Helaman Capitulo 11
usque al destruction.
Nephi persuade le Senior a
Helaman 10:15 E adveniva que substituer lor guerra con un fame
quando Nephi les habeva - multe personas mori - illes se
proclamate le parola, illes repenti e Nephi insiste con le
indurava ancora plus lor corde e Senior pro haber le pluvia illes non voleva ascoltar su Nephi e Lehi recipe multe
parolas; illes dunque insultava revelationes - le banditos de
Nephi e cercava de captura le pro Gadianton se reinfortia in le pais.
poter le jectar in prision.
Circa 20-6 a.C.
Helaman 10:16 Ma le poter de
Deo esseva con ille e illes non
poteva prender le pro imprisionar
le, perque ille esseva prendite per
le Spirito e portate via lontan de
illes.
Helaman 10:17 E adveniva que
ille vadeva assi, in le Spirito, de
multitude in multitude, a
proclamar le parola de Deo,
usque ille lo declarava a tote illes
o lo inviava inter tote le populo.

Helaman 11:1 e adveniva que in
le septantesimo-secunde anno del
regno del judices le contentiones
augmentava, de modo que
habeva guerras ubique in tote le
pais, inter tote le populo de
Nephi.

Helaman 11:2 e esseva iste banda
secrete
de
banditos
que
prosequeva iste opera de
destruction e de perversitate. E
iste guerra durava tote celle anno;
e continuava tamben in le
Helaman 10:18 E adveniva que septantesimo-tertie anno.
illes non voleva ascoltar su
parolas; e initiava a haber Helaman 11:3 e adveniva que in
contentiones inter illes, de modo iste anno Nephi critava al Senior,
que illes se divideva e initiava a dicente:
occider se le unes al alteres con
le spada.
Helaman 11:4 Oh Senior, non
permitte que iste populo sia
Helaman 10:19 E assi terminava destruite per le spada; ma, oh
le septantesimo-prime anno del Senior, lassa plus tosto que veni
regno del judices sur populo de un fame in le pais, pro sporonar
Nephi.
les a rememorar le Senior lor
Deo, e forsan illes se repentira e
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tornara a Te.

iste fame, per timor que tote le
parolas que ille diceva circa
Helaman 11:5 E assi adveniva, nostre destruction se compli.
secundo le parolas de Nephi. E
habeva un grande fame in le pais, Helaman 11:9 E adveniva que le
inter tote le populo de Nephi. E judices parlava a Nephi, secundo
assi, in le septantesimo-quarte le parolas del populo. E adveniva
anno, le fame continuava, e le que quando Nephi videva que le
opera de destruction per le spada populo se habeva repentite e que
cessava, ma se aggravava per le se humiliava con vestes de sacco,
fame.
ille critava de nove al Senior,
dicente:
Helaman 11:6 E iste opera de
destruction continuava anque in Helaman 11:10 Oh Senior,
le septantesimo-quinte anno. reguarda, iste populo que se
Perque le terra esseva colpate con repentiva e expelleva de lor
ariditate e non produceva grano medio le banda de Gadianton de
in le saison del grano; e le terra modo que se extingueva, e illes
entier esseva colpate sia inter le occultava le planos secrete sub le
Lamanitas que inter le Nephitas, terra.
assi illes esseva colpate, de modo
que milles de illes periva in le Helaman 11:11 Ora, oh Senior, a
partes plus perverse del pais.
motivo de iste lor humilitate,
calma tu ira, e lassa que tu
Helaman 11:7 E adveniva que le cholera sia placate con le
populo videva que illes esseva destruction de celle homines
sur puncto de perir de fame, e inique que tu ha jam destruite.
illes comenciava a recordar se del
Senior lor Deo; e illes Helaman 11:12 Oh Senior, retira
comenciava a rememorar le tu furor, si, tu ira ardente, e face
parolas de Nephi.
in modo que iste fame pote
cessar in iste pais.
Helaman 11:8 E le populo
comenciava a implorar su judices Helaman 11:13 Oh Senior,
supreme e su chefes, a fin que ascolta me e face in modo que sia
illes diceva a Nephi: nos sape facite secundo mi parolas; e
que tu es un homine de Deo, manda le pluvia sur le facie del
invoca dunque le Senior nostre terra, a fin que illo pote producer
Deo a fin que ille remove de nos su fructo, e su grano in su proprie
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saison.

propheta e homine de Deo, dotate
de grande poter e autoritate de
Helaman 11:14 Oh Senior, tu Deo.
ascoltava mi parolas, quando io
te diceva: lassa que veni le fame, Helaman 11:19 e su fratre Lehi
a fin que pote cessar le pestilentia non esseva minor de ille in le
del spada; e io sape que, anque cosas concernente le rectitude.
iste vice, tu ascoltara mi parolas,
perque tu diceva: Si iste populo Helaman 11:20 E assi adveniva
se repente, io lo sparniara.
que le populo de Nephi
comenciava a prosperar de nove
Helaman 11:15 Si, oh Senior, e in le pais e initiava a reconstruer
Tu videva que illo se repentiva, a le locos desolate e initiava a
causa del fame, e del pestilentia e multiplicar se e a diffunder se,
del destruction que ha venite usque a coperir tote le facie del
supra illes.
pais, sia a nord que a sud, desde
le mar occidental al mar oriental.
Helaman 11:16 e ora, oh Senior,
retira tu ira pro probar de nove a Helaman 11:21 E adveniva que le
vider si illes te servira? E si septantesimo-sexte
anno
essera assi, oh Senior, tu les pote terminava in pace. E le
benedicer, secundo le parolas que septantesimo-septime
anno
tu ha declarate.
comenciava in pace; e le ecclesia
se diffundeva ubique sur tote le
Helaman 11:17 E adveniva que facie del pais; e le major parte del
in le septantesimo-sexte anno le populo, sia Nephitas que
Senior retirava su ira del populo Lamanitas, pertineva al ecclesia;
e faceva cader le pluvia supra le e habeva grandissime pace in le
terra, e illo produceva su fructos pais. E assi terminava le
in le proprie saison. E adveniva septantesimo-septime anno.
que illo produceva le grano in le
proprie saison.
Helaman 11:22 e habeva pace
anque in le septantesimo-octave
Helaman 11:18 e le populo anno, salvo qualque contention
jubilava e glorificava Deo, e tote circa alcun punctos de doctrina
le facie del pais esseva replenate que habeva essite exponite per le
de allegressa; e illes non cercava prophetas.
plus de destruer Nephi, ma illes
le estimava como un grande Helaman 11:23 E in le
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septantesimo-none
anno
comenciava a haber multe
conflictos. Ma adveniva que
Nephi e Lehi, e multe de lor
fratres que cognosceva le ver
punctos de doctrina, habente
quotidianmente
multe
revelationes, illes predicava
dunque al populo, de modo que
terminava le conflictos in le
mesme anno.

tempore, si, in le spatio de non
multe annos, illes deveniva un
grandissime banda de banditos; e
illes trovava tote le planos secrete
de Gadianton, e assi illes
deveniva
le
banditos
de
Gadianton.

Helaman 11:27 Ora iste banditos
faceva grande devastationes, si,
grande destructiones inter le
populo de Nephi e anque inter le
Helaman 11:24 E adveniva que, populo del Lamanitas.
in le octantesime anno del regno
del judices sur populo de Nephi, Helaman 11:28 E adveniva que
habeva un certe numero de esseva
necessari
que
on
dissidentes del populo de Nephi, terminava
iste
opera
de
que alcun annos ante habeva destruction; ergo esseva mandate
passate al Lamanitas e illes un armea de forte homines in le
habeva recipite le nomine de deserto e super le montanias pro
Lamanitas, e anque un certe cercar iste banda de banditos e
numero que esseva legitime destruer les.
descendentes del Lamanitas,
essente incitate al ira per celle Helaman 11:29 Ma adveniva que
dissidentes, illes comenciava in le mesme anno iste armea
dunque un guerra con lor fratres. esseva repulsate in lor proprie
terras. E assi terminava le
Helaman
11:25
E
illes octantesime anno del regno del
committeva
homicidios
e judices sur populo de Nephi.
saccheos, e postea illes se
retirava in le montanias, in le Helaman 11:30 E adveniva que al
deserto o in locos secrete, initio del octantesimo-prime anno
occultante se pro non esser le armea avantiava de nove
discoperite, e illes recipeva contra iste banda de banditos e
quotidianmente
nove destrueva multos; e illes tamben
adhesiones, pois que habeva habeva multe perditas.
dissidentes que se univa a illes.
Helaman 11:31 E illes esseva de
Helaman 11:26 E assi, con le nove obligate a abandonar le
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deserto e le montanias pro
retornar a lor proprie terras, a
causa del immense numero del
banditos que infestava le
montanias e le deserto.

octantesimo-quarte anno illes non
meliorava.

Helaman 11:37 E adveniva que
in le octantesimo-quinte anno
illes cresceva sempre de plus in
Helaman 11:32 E adveniva que superbia e perversitate; e assi
assi terminava iste anno. E le illes esseva de nove maturante
banditos augmentava ancora e pro le destruction.
illes deveniva forte, de modo que
illes defiava tote le armeas del Helaman 11:38 E assi terminava
Nephitas e anque del Lamanitas; le octantesimo-quinte anno.
e illes terrorisava le populo sur
tote le facie del pais.
Helaman Capitulo 12
Helaman 11:33 Si, perque illes
attaccava multe partes del pais Le homines es instabile, nescie e
facente grande destruction; si, prompte a practicar le mal - le
illes occideva multos, portante Senior castiga su populo - le
via alteres in le deserto como nullitate del homines comparate
sclavos, si e plus specialmente le al poter de Deo - in le jorno del
feminas e le infantes.
judicio le homines obtenera le
vita eternal o le eternal
Helaman 11:34 Ora iste grande damnation. Circa 6 a.C.
calamitate que colpava le populo
a causa de su iniquitate lo Helaman 12:1 E assi nos pote
sporonava novemente a recordar vider le falsitate e anque le
se del Senior lor Deo.
inconstantia del corde del filios
del homines; si, nos pote vider
Helaman 11:35 E assi terminava que le Senior in su grande,
le octantesimo-prime anno del infinite bonitate benedice e face
regno del judices.
prosperar qui pone in ille su
fiducia.
Helaman 11:36 E in le
octantesimo-secunde anno illes Helaman 12:2 Si, e nos pote
recomenciava a oblidar le Senior vider que mesmo in iste
lor Deo. E in le octantesimo- momento in le qual ille face
tertie anno illes recomenciava a prosperar
su
populo,
si,
crescer in iniquitate. E in le augmentante lor recoltas, lor
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greges, lor auro, lor argento e
omne sorta de cosas preciose de
omne specie e arte, sparniante lor
vita e liberante les del manos de
lor inimicos, placante le corde de
lor inimicos a fin que non les
declara guerra, si, e in fin facente
tote le cosas pro le ben e le
felicitate de su populo, si, es
alora le momento in lo qual illes
indura lor corde, e oblida le
Senior lor Deo, e calca sub le
pedes le Sancto; si, e isto a causa
de lor commoditate e de lor
grandissime prosperitate.

omne sorta de iniquitate; e como
illes es lente a recordar se del
Senior lor Deo e a prestar aures a
su consilios; si, como illes es
lente a camminar in le sentieros
del sagessa!

Helaman 12:3 E assi nos videva
que, a minus que le Senior
castiga su populo con multe
afflictiones, si, excepte que les
puni con le morte, con le terror,
con fame e con omne sorta de
pestilentias, illes non se recordara
de ille.

Helaman 12:7 Oh, como es
grande le nullitate del filios del
homines; si, illes es minus anque
del pulvere del terra.

Helaman 12:4 Oh, quanto nescie
e quanto van, e quanto inique e
diabolic, e quanto prompte a
complir iniquitate e quanto lente
a facer le ben es le filios del
homines; si, como illes es
prompte a ascoltar le parolas del
maligno e a poner lor cordes in le
cosas van del mundo!

Helaman 12:6 illes non desidera
que le Senior lor Deo, que les ha
create, les governa e regna supra
illes; nonobstante su grande
bonitate e su misericordia verso
illes, illes minusprecia su
consilios e non vole que ille sia
lor guida.

Helaman 12:8 perque le pulvere
del terra se move de hic e de ibi,
usque a divider se, al commando
del nostre grande e eternal Deo.
Helaman 12:9 Si, a su voce le
collinas treme e le montanias
freme.
Helaman 12:10 E per le poter de
su voce illos se rumpe e deveni
plan, si, mesmo como un valle.

Helaman 12:11 Si, per le poter de
Helaman 12:5 Si, como illes es su voce le terra entier es
prompte a elevar se in le succutite;
superbia; si, como illes es
prompte a vantar se e a complir Helaman 12:12 Si, per le poter de
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su voce le fundamentos oscilla, de alora e pro semper.
si, usque al centro.
Helaman 12:20 e si le Senior
Helaman 12:13 Si, e si ille dice al dicera a un homine - A causa de
terra – Move te - illo se move.
tu iniquitates tu essera maledicite
pro semper – assi advenira.
Helaman 12:14 Si, e si ille dice al
terra - Vade retro, in modo que Helaman 12:21 E si le Senior
le die se prolonga de multe horas dicera - A causa de tu iniquitates
– assi adveni.
tu essera secate de mi presentia –
ille facera que assi sia.
Helaman 12:15 E assi, secundo
su parola, le terra vade retro e Helaman 12:22 E guai al homine
pare al homine que le sol es a qui le Senior dicera isto, perque
immobile; si, e es assi, perque il essera contra se mesme que tal
es certemente le terra que se homine complira le iniquitate, e
move, e non le sol.
ille non potera esser salvate;
ergo, per iste motivo dunque, a
Helaman 12:16 e in ultra, si ille fin que le homines pote esser
dice al aqua del grande abysmo – salvate, esseva proclamate le
Sicca te – assi adveni.
penitentia.
Helaman 12:17 e si ille dice a iste
montania – altia te e vade a cader
supra iste citate, a fin que illo sia
sepelite – assi adveni.
Helaman 12:18 e si un homine
occulta un thesauro sub le terra e
le Senior dice – que illo sia
maledicite, a causa del iniquitate
de su proprietario que lo
occultava – illo essera maledicite.

Helaman
12:23
benedicite
dunque qui se repentira e
ascoltara le voce del Senior lor
Deo; perque iste es illes qui
essera salvate.

Helaman 12:24 E que pote Deo
conceder, in su condescendentia,
que le homines sia portate al
penitentia e a facer bon operas, a
fin que illes pote esser restaurate
al gratia per le gratia, secundo lor
Helaman 12:19 E si le Senior operas.
dicera - Sia illo maledicite, in
modo que necun homine te Helaman 12:25 E io volerea que
trovara de ora in avante e pro tote le homines pote esser
semper - necun homine lo trovara salvate. Ma nos legeva que in le
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grande e ultime die habera Helaman 13:2 E adveniva que in
alcunos que essera expellite, si, celle anno habeva un certe
expellite del presentia del Senior. Samuel, un Lamanita, que veniva
al pais de Zarahemla e
Helaman 12:26 Si, illes qui comenciava a predicar al populo.
essera consignate a un condition E adveniva que ille predicava le
de infinite infelicitate, pro penitentia al populo per multe
complir le parolas que dice: qui jornos, e le populo le expelleva, e
practicara le ben habera vita ille esseva sur puncto de retornar
eterne; e qui practicara le mal a su pais.
habera damnation eterne. E assi
sia. Amen.
Helaman 13:3 Ma le voce del
Senior le diceva, de tornar de
prophetia de Samuel le Lamanita nove e prophetisar al populo
al Nephitas.
qualcunque cosa le veniva in
Comprende le capitulos del 13 al corde.
15 inclusive.
Helaman 13:4 E adveniva que le
Helaman Capitulo 13
populo non le permitteva entrar
in le citate; ille dunque ascendeva
Samuel le Lamanita prophetisa le supra le muro del citate,
destruction del Nephitas, si illes extendeva su mano e critava a
non se repenti - illes e lor alte voce e prophetisava al
richessas es maledicite - illes populo tote le cosas que le Senior
repelle e lapida le prophetas, illes le mitteva in corde.
es circumferite per demonios e
cerca le felicitate committente Helaman 13:5 E ille les diceva:
iniquitate. Circa 6 a.C.
io Samuel, un Lamanita,
proclama le parolas que le Senior
Helaman 13:1 e ora adveniva que communica a mi corde; e ille me
in le octantesimo-sexte anno, le poneva in corde de dicer a iste
Nephitas remaneva ancora in lor populo que le spada del justicia
perversitate; si, in grande es suspense supra iste populo; e
perversitate, dum le Lamanitas quatro centos annos non passara
prestava un scrupulose attention sin que le spada del justicia cade
a respectar le commandamentos supra iste populo.
de Deo, secundo le lege de
Moses.
Helaman 13:6 Si, un pesante
destruction attende iste populo, e
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il venira securmente supra iste
populo, e nil potera salvar lo,
salvo le penitentia e le fide in le
Senior Jesus Christo, le qual
securmente venira al mundo, e
suffrera multe cosas e essera
occidite per su populo.

generation
destruction.

videra

vostre

Helaman 13:11 Ma si vos repenti
e vos torna al Senior vostre Deo,
io retirara mi ira, dice le Senior;
assi dice le Senior, benedicite es
illes qui se repentira e tornara a
Helaman 13:7 e un angelo del me, ma guai a qui non se repenti.
Senior me lo ha proclamate, e ha
portate bon novas a mi anima. E Helaman 13:12 Si, guai a iste
io vos esseva inviate pro grande citate de Zarahemla;
proclamar los anque a vos, a fin perque illo es salvate in virtute
que vos pote reciper bon novas; del justes; si, guai a iste grande
ma vos non ha volite reciper me. citate, perque io percipe, dice le
Senior, que multos, si, le major
Helaman 13:8 ergo, assi dice le parte de su habitantes, indurara
Senior: A causa del duressa de lor cordes contra me, dice le
corde del populo del Nephitas, a Senior.
minus que illes se repenti, io
retirara de illes mi parola e mi Helaman 13:13 Ma benedicite es
Spirito e io non les tolerara plus e qui se repentira, perque io le
io tornara contra illes le cordes sparniara. Ma si non esseva per le
de lor fratres.
justes que habita in iste grande
citate, io facerea descender foco
Helaman 13:9 E non passara ab le celo pro destruer lo.
quatro centos annos ante que io
les castigara; si, io les punira con Helaman 13:14 Ma illo es
le spada, con le fame e con le sparniate per amor del justes. Ma
pestilentia.
dice le Senior, venira le tempore
quando vos expellera le justes de
Helaman 13:10 Si, io les punira inter vos, alora vos essera matur
in mi ira ardente, e illes qui pro le destruction; si, guai a iste
supervivera del quarte generation grande citate, a causa del
de vostre inimicos, videra vostre perversitate e del abominationes
complete destruction; e isto que es in illo.
advenira securmente, salvo que
vos repenti, dice le Senior; e le Helaman 13:15 Si, e guai al citate
superviventes
del
quarta de Gedeon, per le perversitate e
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le abominationes que es in illo.
Helaman 13:16 Si, guai a tote le
citates que es in le pais
circumstante e que es possedite
per le Nephitas, a causa del
perversitate e del abominationes
que es in illos.
Helaman 13:17 e un malediction
colpara le pais, dice le Senior del
Armeas, per culpa del populo que
lo habita, si, a causa de lor
perversitate
e
de
lor
abominationes.

quando illes occultara lor
thesauros, perque illes poneva lor
cordes in lor ricchessas; e per iste
ration io occultara lor thesauros
quando illes fugira de lor
inimicos, perque illes non voleva
occultar los pro me, maledicite
sia illes e anque lor thesauros; e
in celle jorno illes essera colpate,
dice le Senior.
Helaman 13:21 Reguarda vos,
populo de iste grande citate, e
ascolta mi parolas; si, ascolta le
parolas que dice le Senior;
perque ille dice que vos es
maledicite a causa de vostre
ricchessas, e vostre ricchessas es
tamben maledicite perque vos
poneva in illos vostre corde e vos
non ascoltava le parolas de ille
que vos los dava.

Helaman 13:18 E advenira, dice
le Senior del Armeas, si, nostre
grande e ver Deo, que quicunque
occultara thesauros sub le terra
non los trovara plus, a causa del
grande malediction del pais,
salvo que ille sia un homine juste
e lo occultara pro le Senior.
Helaman 13:22 E vos non
recorda le Senior vostre Deo e le
Helaman 13:19 perque io benedictiones que ille vos dava,
volerea, dice le Senior, que illes ma vos recorda sempre le
occultarea lor thesauros pro me; e ricchessas, non pro regratiar le
maledicite sia qui non occultara Senior, vostre Deo; si, vostre
lor thesauros pro me; perque corde non cerca le Senior, ma se
nemo occultara su thesauro pro infla de grande superbia usque a
me salvo le justes, e ille qui non vantar se, e a inflar se assatis, con
occultara su thesauro pro me invidia, con luctas, con malicia,
essera maledicite, e anque le con persecutiones e homicidios e
thesauro, e necuno potera con omne sorta de iniquitates.
recuperar lo, a causa del
malediction del pais.
Helaman 13:23 Per iste motivo le
Senior faceva in modo que
Helaman 13:20 E venira le jorno veniva un malediction a iste pais,
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e anque a vostre ricchessas, e isto vostre corde; si, vos pote viver
a causa de vostre iniquitates.
secundo le superbia de vostre
oculos e facer qualcunque cosa
Helaman 13:24 Si, guai a iste vostre corde desidera - si un
populo a causa del hora que homine venira inter vos e dicera
arrivava, perque vos expelle le isto, vos le recipera e dicera que
prophetas, vos burla de illes, les es un propheta.
lapida, les occide e committe
omne sorta de iniquitate, como Helaman 13:28 Si, vos le elevara
faceva vostre patres in tempores e le dara de vostre substantias;
antique.
vos le dara de vostre auro e de
vostre argento e le revestira de
Helaman 13:25 e ora, quando vos vestimentos luxuose; e perque
parla, vos dice: Si nos viveva al ille vos dice parolas adulatori e
tempore de nostre antique patres, vos dice que omne cosa es licite,
nos non haberea occidite le alora vos non trova culpa in ille.
prophetas; nos non les haberea
lapidate e expellite.
Helaman
13:29
Oh
vos,
generation inique e perverse; vos
Helaman 13:26 vos es pejor de populo indurate e del collo
illes; perque, como vive le rigide, per quanto tempore vos
Senior, si un propheta veni inter suppone que le Senior vos
vos e vos proclama le parola del tolerara? Si, usque a quando vos
Senior, que attesta vostre permittera de esser conducite per
peccatos e vostre iniquitates, vos guidas nescie e cec? Per quanto
incholerisa contra ille, vos le tempore seligera le tenebras in
repelle e cerca omne medio pro vice del luce?
destruer le; si, vos dice que ille es
un false propheta, que es un Helaman 13:30 Si, le ira del
peccator, e que es del diabolo, Senior es ja inflammate contra
perque ille attesta que vostre vos; ille ha maledicite le pais a
actos es perverse.
causa de vostre iniquitates.
Helaman 13:27 Ma si un homine
veni inter vos e dice: vos pote
facer isto que non es iniquitate;
vos lo pote facer e vos non
suffrera; si, ille dicera: Vos pote
camminar secundo le superbia de
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Helaman 13:31 e se approxima le
tempore quando ille maledicera
vostre ricchessas, que devenira
fugace, de modo que vos non los
potera tener; e in le die de vostre
povressa vos non potera retener

los.

perque ora le pais es maledicite e
omne cosa es glissante e nos non
Helaman 13:32 E in le die de los pote retener.
vostre povressa vos critara al
Senior; e vos clamara in van, Helaman
13:37
nos
es
perque vostre desolation es ja circumferite per demonios, si,
arrivate supra vos e vostre nos es circumferite per le angelos
destruction secur; e alora, in celle de ille qui ha cercate de destruer
jorno, vos plorara e critara, dice nostre animas. Nostre iniquitates
le Senior del Armeas. E alora vos es grande. Oh Senior, retira de
lamentara e dicera:
nos tu ira? E assi essera vostre
clamor.
Helaman 13:33 Oh, si io me
habeva repentite e non habeva Helaman 13:38 Ma vostre jornos
occidite le prophetas e non les de proba es passate; vos ha
habeva lapidate e expellite. Si, in procrastinate le jorno de vostre
celle jorno vos dicera: Oh, si nos salvation usque es tro tarde e
habeva recordate le Senior nostre vostre destruction es secur; si,
Deo in le jorno quando ille nos perque tote le jornos de vostre
dava nostre ricchessas, alora illos vita vos ha cercate lo que vos non
non haberea devenite fugace e poteva obtener; e vos ha cercate
nos non los haberea perdite; le
felicitate
committente
perque ora, nostre ricchessas nos iniquitate, lo que es contrari al
ha abandonate.
natura del justicia que es in
nostre grande e eternal Senior.
Helaman 13:34 nos lassa hic un
instrumento e le die sequente illo Helaman 13:39 Oh vos, populo
dispare; e nos non trova nostre del pais, si vos volerea ascoltar
spadas quando nos los cerca pro mi parolas! Io preca que le ira del
combatter.
Senior se retira de vos, e que vos
vole repentir vos e esser salvate.
Helaman 13:35 Si, nos occultava
nostre thesauros e illos dispare a Helaman Capitulo 14
causa del malediction que cadeva
supra iste pais.
Samuel predice luce durante le
nocte e un nove stella al
Helaman 13:36 Oh, si nos habeva nascentia de Christo - Christo
repentite in le jorno quando redime le homines del morte
perveniva le parola del Senior; temporal e spiritual - le signos de
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su morte include tres jornos de videva un similar; e anque isto
tenebras, se findera le roccas essera pro vos un signo.
habera grande revolutiones in le
natura. Circa 6 a.C.
Helaman 14:6 e isto non es toto:
habera multe signos e multe
Helaman 14:1 e adveniva que meravilias in celo.
Samuel le Lamanita prophetisava
multe altere grande cosas que Helaman 14:7 E advenira que vos
non pote esser scribite.
essera tote meraviliate e stupite,
de modo que vos cadera a terra.
Helaman 14:2 ille diceva: io vos
da un signo; passara altere cinque Helaman 14:8 E advenira que
annos, e alora le Filio de Deo quicunque credera in le Filio de
venira pro redimer tote illes qui Deo, habera vita eternal.
crede in su nomine.
Helaman 14:9 e assi le Senior me
Helaman 14:3 e isto io vos da ha commandate, per medio de su
como signo del tempore de su angelo, de venir a dicer vos iste
venita; perque habera grande cosas; si, ille me commandava de
lumines in celo, de modo que prophetisar vos iste cosas; si, ille
durante le nocte ante de su venita me diceva: crita a iste populo,
non habera obscuritate, de modo repenti vos e prepara le via del
que semblara al homines que es Senior.
die.
Helaman 14:10 e ora, perque io
Helaman 14:4 habera dunque un es Lamanita e vos declara le
jorno, un nocte e un altere jorno, parolas que le Senior me ha
como se isto esseva un sol jorno commandate, e perque illos
sin nocte; e isto essera pro vos un esseva dur pro vos, vos es
signo; perque vos videra le alba e incholerisate con me e vos cerca
anque le poner del sol; e vos de destruer me, e vos me ha
sapera dunque con securitate que expellite de inter vos.
il es duo jornos e un nocte;
nonobstante le nocte non essera Helaman 14:11 Ma vos audira mi
obscur; e illo essera le nocte ante parolas, perque pro iste scopo io
de su nascentia.
ascendeva supra le muro de iste
citate, a fin que vos pote audir e
Helaman 14:5 e un nove stella cognoscer le judicios de Deo que
surgera, perque nunquam on vos attende a causa de vostre
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iniquitate, e anque a fin que vos causa del cadita de Adam, es
pote cognoscer le conditiones del considerate
como
morite,
penitentia;
concernente le cosas temporal e
spiritual.
Helaman 14:12 E a fin que vos
pote tamben saper del venita de Helaman
14:17
Ma,
le
Jesus Christo, le Filio de Deo, le resurrection de Christo redime le
Patre del celo e del terra, le humanitate, si, mesmo tote le
Creator de tote le cosas desde le humanitate, e lo reporta al
principio; e que vos pote presentia del Senior.
cognoscer le signos de su venita
pro poter creder in su nomine.
Helaman 14:18 Si, e on realisa le
conditiones del penitentia, assi
Helaman 14:13 E si vos credera que quicunque se repenti non es
in su nomine, vos repentira de falcate e jectate al foco; ma
tote vostre peccatos, pro poter in quicunque non se repente es
tal modo haber le remission per falcate e jectate al foco; e veni de
medio de su meritos.
nove super ille le morte spiritual,
si, un secunde morte, perque ille
Helaman 14:14 e ancora, io vos es de nove secate quanto al cosas
da un altere signo, si, un signo de que pertine al justicia.
su morte.
Helaman 14:19 repenti vos
Helaman 14:15 perque ille dunque, repenti vos, per timor
debera securmente morir, a fin que cognoscente iste cosas e non
que veni le salvation; si, il es los facente, vos cade sub
necessari e opportun que ille condemnation e es subjugate a
mori, pro facer averar le iste secunde morte.
resurrection del mortos. A fin
que in tal modo le homines pote Helaman 14:20 Ma como io vos
esser portate al presentia del parlava concernente un altere
Senior.
signo, un signo de su morte, in le
die que ille suffrera le morte le
Helaman 14:16 Si, iste morte sol essera obscurate e refusara de
face averar le resurrection e dar vos su luce, e anque le luna e
redime tote le humanitate del le stellas; e non habera alcun luce
prime morte, le morte spiritual; sur le facie de iste pais, desde le
perque tote le humanitate, essente momento in le qual ille suffrera
secate del presentia del Senior a le morte per le spatio de tres
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jornos, usque al tempore quando annunciava que habera tonitros e
ille resuscitara del mortos.
fulmines per le spatio de multe
horas.
Helaman 14:21 Si, al momento in
le qual ille rendera le spirito Helaman 14:27 E ille me diceva
habera tonitros e fulmines per le que dum perdurara le tonitros, le
spatio de multe horas e le terra fulmines e le tempesta, advenira
fremera e tremera; e le roccas tote iste cosas, e que le tenebras
que es sur le facie de iste terra, coperira le entier facie del terra
que es supra e sub le terra, e que per le spatio de tres dies.
como tu sape ora es solide, o le
major parte de illos es un solide Helaman 14:28 E le angelo me
massa, essera rumpite.
diceva que multos videra cosas
ancora plus grande de istes, a fin
Helaman 14:22 Si, illos essera que illes pote creder que iste
rumpite in duo, e desde alora in signos e iste prodigios advenira
avante illos essera trovate in sur le facie de tote iste pais, al
fissuras e in fragmentos rumpite scopo de non haber incredulitate
supra tote le superficie del terra, inter le filios del homines.
sia supra le terra que sub le terra.
Helaman 14:29 E isto a fin que
Helaman 14:23 e habera grande quicunque credera pote esser
tempestas; e multe montanias salvate, e pro quicunque non
essera planate como un valle, e credera un juste judicio cadera
habera multe locos, que ora es supra illes; de modo que si illes
valles, que devenira montanias essera condemnate, illes habera
cuje altitude essera grande.
attrahite
supra
se
lor
condemnation.
Helaman 14:24 E multe stratas
principal essera rumpite, e multe Helaman 14:30 e ora recorda,
citates devenira desolate.
recorda
fratres
mie,
que
quicunque peri, peri per culpa
Helaman 14:25 E multe tumbas proprie; e quicunque committe
se aperira e liberara multe de lor iniquitate lo committe contra se
mortos. E multe sanctos apparera ipse; perque vos es libere; e vos
a multos.
ha le privilegio de ager secundo
vostre voluntate; perque Deo vos
Helaman 14:26 e isto me diceva ha date le cognoscimento e vos
le angelo; perque ille me ha facite libere.
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Helaman 14:31 ille vos ha
concedite de poter distinguer le
ben e le mal e vos concedeva de
poter seliger le vita o le morte; e
vos pote facer le ben e esser
restituite a lo que es ben, o haber
in restitution lo que es ben;
alteremente vos pote facer le mal
e haber in restitution lo que es
mal.
Helaman Capitulo 15
Le Senior castigava le Nephitas
perque les amava - le Lamanitas
convertite es firme e constante in
le fide - in le ultime dies le
Senior essera misericordiose
verso le Lamanitas. Circa 6 a.C.

de Nephi, a minus que se repente,
quando videra tote iste signos e
prodigios
que
les
essera
monstrate; perque illo ha essite
un populo electe per le Senior; si,
ille ha amate le populo de Nephi
e lo ha anque castigate; si, in le
jornos de su iniquitate ille lo ha
castigate, perque lo ama.
Helaman 15:4 Ma fratres mie,
ille ha odiate le Lamanitas perque
lor
actiones
esseva
continuemente perverse, e isto a
causa
del
iniquitate
del
traditiones de lor patres. Ma le
salvation les perveniva per medio
del predication del Nephitas; e a
iste scopo le Senior ha prolongate
lor jornos.

Helaman 15:1 e ora, mi amate Helaman 15:5 E io volerea que
fratres, io vos dice que a minus vos vide que le major parte del
que vos repenti vostre casas Lamanitas es sur le via del deber
essera lassate desolate.
e cammina con circumspection
ante Deo, e face attention a
Helaman 15:2 Si, a minus que respectar le commandamentos,
vos repenti, vostre feminas statutos e judicios secundo le
habera grande motivo de luger in lege de Moses.
le jorno quando illas allactara;
perque vos tentara fugir ma non Helaman 15:6 Si, io vos dice que
habera necun loco de refugio; si, le major parte de illes face isto, e
e guai al feminas gravide, perque se effortia con infatigabile
illas essera pesante e non potera diligentia de portar le resto de lor
fugir, ergo illas essera calcate e fratres al cognoscimento del
lassate a perir.
veritate; il ha dunque multos que
se uni a lor numero omne jorno.
Helaman 15:3 Si, guai a iste
populo que es appellate le populo Helaman 15:7 e isto lo sape vos
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ipse, perque vos esseva teste, que
tote illes qui es portate al
cognoscimento del veritate e a
cognoscer
le
perverse
e
abominabile traditiones de lor
patres, e es conducite a creder in
le sacrate Scripturas, si, in le
prophetias del sancte prophetas,
que es scribite, lo que les
conduce al fide in le Senior e al
penitentia, fide e penitentia que
porta a un cambiamento de corde
-Helaman 15:8 ergo, tote illes qui
arrivava a isto, como vos mesme
sape es firme e constante in le
fide, e in le cosas que les faceva
libere.
Helaman 15:9 E vos sape tamben
que illes interrava lor armas de
guerra, e illes time de reprender
los, per pavor de peccar in
qualque modo; si, vos pote vider
que illes time de peccar, perque
illes se lassarea calcar e occider
per lor inimicos sin altiar le
spada contra illes, e isto a causa
de lor fide in Christo.

Helaman 15:11 Si, anque si illes
deberea ancora degenerar in
incredulitate,
le
Senior
prolongara lor jornos usque
arrivar le tempore del qual ha
parlate nostre patres, e anque le
propheta Zenos e multe altere
prophetas, pro reportar de nove
nostre fratres, le Lamanitas, al
cognoscimento del veritate.
Helaman 15:12 Si, io vos
annuncia que in le ultime
tempores le promissas del Senior
es extendite a nostre fratres, le
Lamanitas; e nonobstante le
multe afflictiones que illes
habera, e anque si illes essera
disseminate sur le facie del terra,
persequite, colpate e dispersate,
sin haber un loco de refugio, le
Senior essera misericordiose con
illes.

Helaman 15:13 E isto es secundo
le prophetia, que illes essera de
nove
portate
al
ver
cognoscimento, que es le
cognoscimento de lor redemptor
e de lor grande e ver pastor, e
Helaman 15:10 e in virtute de lor illes essera includite inter su
constantia quando illes arriva a oves.
creder in lo que illes crede, a
motivo de lor firmessa, un vice Helaman 15:14 ergo, io vos dice
que illes ha essite illuminate, le que essera melio pro illes que pro
Senior
les
benedicera
e vos, a minus que vos repenti.
prolongara
lor
jornos,
nonobstante lor iniquitates.
Helaman 15:15 perque si le
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operas potente que vos esseva
monstrate
habeva
essite
monstrate a illes, si, a illes que
habeva
degenerate
in
incredulitate
a
causa
del
traditiones de lor patres, vos pote
vider per vos mesme que illes
non haberea jammais degenerate
de nove in incredulitate.

creder in Christo e in su venita a
Jerusalem. Circa 6-1 a.C.

Le Nephitas que crede a Samuel
es baptisate per Nephi - Samuel
non pote esser occidite con le
flechas e le petras del Nephitas
impenitente - alcunos indura lor
cordes e altere vide angelos - le
incredules dice que es irrational

Helaman 16:4 perque Nephi
baptisava, e prophetisava, e
predicava,
e
clamava
le
penitentia al populo, ille
monstrava signos e prodigios e
operava miraculos inter le
populo, a fin que illes poteva

Helaman 16:1 e adveniva que
habeva multos que audiva le
parolas que Samuel le Lamanita
annunciava supra le muros del
citate. E tote illes qui credeva in
su parolas vadeva a cercar Nephi;
e quando le trovava illes
Helaman 15:16 Assi dice dunque confessava lor peccatos, e non
le Senior: Io non les destruera los negava, desiderante poter
completemente, ma io facera in esser baptisate in le Senior.
modo que in le die opportun illes
retornara de nove a me, dice le Helaman 16:2 Ma tote illes qui
Senior.
non credeva in le parolas de
Samuel se incholerisava contra
Helaman 15:17 e ora dice le ille; e illes le lanceava petras, e
Senior, circa al populo del multos le lanceava flechas dum
Nephitas: Si illes non vole Samuel stava in pede supra le
repentir se e prestar attention a muro; ma le Spirito del Senior
sequer mi voluntate, io les esseva con ille, de modo que illes
destruera completemente, dice le non poteva colpar le ni con petras
Senior, a causa de lor ni con flechas.
incredulitate, malgrado le multe
operas potente que io compliva Helaman 16:3 Ora, quando illes
inter illes; e assi, certemente videva de non poter le colpar,
como le Senior vive, iste cosas se habeva multos qui credeva in su
complira, dice le Senior.
parolas, de modo que illes
vadeva a cercar Nephi pro esser
Helaman Capitulo 16
baptisate.
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saper que Christo debeva venir Nephitas; e iste esseva le stato
tosto del cosas de iste populo.
Helaman 16:5 Nephi annunciava
le cosas que debeva tosto evenir,
a fin que le populo poteva
recognoscer los quando illos
haberea arrivate e recordar se que
illos habeva essite annunciate
previemente, a fin que illes
poterea creder; ergo tote illes qui
credeva in le parolas de Samuel
vadeva a Nephi pro esser
baptisate, perque illes se
repentiva e confessava lor
peccatos.
Helaman 16:6 Ma le major parte
de illes non credeva in le parolas
de Samuel; ergo, quando illes
videva de non poter le colpar con
lor petras e flechas, illes critava a
lor capitanos, dicente: Prende vos
celle individuo e liga le, perque
ille ha un diabolo; e a causa del
poter del diabolo que es in ille
nos non le pote colpar con nostre
petras e nostre flechas; prende le
vos dunque, liga le e porta le via.
Helaman 16:7 E dum illes
avantiava pro capturar le, ille
descendeva del muro e fugiva de
lor terras, si, ille tornava a su
pais, e comenciava a predicar e a
prophetisar a su populo.

Helaman 16:9 E assi terminava le
octantesimo-sexte anno del regno
del judices sur populo de Nephi.
Helaman 16:10 E assi terminava
tamben le octantesimo-septime
anno del regno del judices; le
major parte del populo remaneva
in su superbia e in su
perversitate, e le minoritate
camminava
con
plus
circumspection ante Deo.
Helaman 16:11 E iste esseva
tamben le conditiones in le
octantesimo-octave anno del
regno del judices.
Helaman 16:12 E in le
octantesimo-none anno del regno
del judices habeva poc alteration
in le affaceres del populo, salvo
que le populo cresceva sempre
plus in iniquitate, e faceva
sempre plus lo que esseva
contrari al commandamentos de
Deo.
Helaman 16:13 Ma adveniva que
in le novantesime anno del regno
del judices grande signos e
grande prodigios esseva date al
populo; e le parolas del prophetas
comenciava a complir se.

Helaman 16:8 e non se audiva
plus parlar de Samuel inter le Helaman
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16:14

E

angelos

appareva a certe homines,
homines sage, proclamante le
bon novas de grande allegressa;
assi in le mesme anno le
Scripturas comenciava a complir
se.

Helaman 16:20 Ma nos sape que
isto es un inique tradition, que
nos esseva transmittite per nostre
patres pro facer nos creder in
cosas grande e meraviliose que
deberea advenir, non inter nos,
ma in un pais que es multo
lontan, un pais que nos non
cognosce; illes pote dunque tener
nos in ignorantia, perque nos non
pote vider con nostre proprie
oculos si isto es ver.

Helaman 16:15 Nonobstante le
populo initiava a indurar su
corde, totos, salvo le parte plus
credente de illes, sia del Nephitas
que del Lamanitas, illes initiava a
fider se unicamente de lor fortia e
de lor sagessa, dicente:
Helaman 16:21 E per medio de
astutias e artes mysteriose del
Helaman 16:16 Inter tante cosas, diabolo, illes practicara qualque
alicun de illos, pote esser grande mysterio que nos non pote
divinate; ma nos sape que tote comprender, e assi illes nos tene
iste operas grande e meraviliose subjugate a lor parolas pro facer
que illes annunciava non pote nos lor servos, perque nos
averar se.
depende de illes pro le
inseniamento del parola; e assi
Helaman
16:17
E
illes illes nos tene in ignorantia tote le
comenciava assi a rationar e a jornos de nostre vita, si nos a
contender inter illes, dicente:
illes nos prosterna.
Helaman 16:18 Non es rational
que veni un tal esser como le
Christo; si assi esseva, e si ille
esseva le Filio de Deo, le patre
del celo e del terra, como esseva
declarate, perque alora, non se
manifestarea ille a nos assi como
lo facera a Jerusalem?

Helaman 16:22 E le populo
imaginava multe altere cosas in
lor corde, cosas nescie e van; e
illes esseva multo inquiete,
perque Satan les incitava
continuemente
a
committer
iniquitates; si, ille vadeva hic e
ibi diffundente maledicentias e
contentiones sur tote le facie del
Helaman 16:19 Si, perque non se pais, pro indurar le cordes del
monstrara in iste pais, assi como personas contra lo que esseva
apparera in Jerusalem?
bon e contra lo que debeva venir.
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Helaman 16:23 E nonobstante le
signos e le prodigios que habeva
essite operate inter le populo del
Senior e le numerose miraculos
que on realisava, Satan habeva
grande poter sur corde del populo
super tote le facie del pais.
Helaman 16:24 E assi terminava
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le novantesime anno del regno
del judices sur populo de Nephi.
Helaman 16:25 E assi terminava
le libro de Helaman, secundo le
narration de Helaman e de su
filios.

TERTIE LIBRO DE NEPHI
Le libro de Nephi , filio de Nephi qui esseva filio de Helaman, qui
esseva filio de Alma, filio de Alma, qui esseva un descendente de
Nephi, qui esseva filio de Lehi, qui exiva de Jerusalem in le prime
anno del regno de Zedeckia, rege de Juda.
3 Nephi Capitulo 1

habeva essite conservate, e de
tote le cosas que esseva
Nephi, filio de Helaman, lassa le considerate sacre desde le partita
pais e su filio Nephi tene le de Lehi ex Jerusalem.
registros
Malgrado
le
abundantia signos e prodigios, le 3 Nephi 1:3 postea ille partiva ex
iniques projecta occider le justes le pais, e nemo sape ubi ille
- Arriva le nocte del nascentia de vadeva; e su filio Nephi
Christo - es date le signo e surge conservava le registros in sua
un nove stella - Augmenta le vice, si, le historia de su populo.
mendacios e le fraudes, e le
banditos de Gadianton face 3 Nephi 1:4 E adveniva que al
carnage de multos. Circa 1-4 d.C. initio del novantesimo-secunde
anno, le prophetias del prophetas
3 Nephi 1:1 E adveniva que le comenciava a complir se plus
novantesimo-prime anno habeva plenmente; perque comenciava a
passate, e sex centos annos apparer inter le populo major
habeva passate desde quando signos e major miraculos.
Lehi habeva partite ex Jerusalem;
e in iste anno Lachoneus esseva 3 Nephi 1:5 Ma habeva alcunos
judice supreme e governator del que comenciava a dicer que
pais.
habeva passate le tempore per le
complimento
del
parolas
3 Nephi 1:2 E Nephi, filio de declarate
per
Samuel
le
Helaman, partiva del pais de Lamanita.
Zarahemla e ille incargava su
filio Nephi, que esseva su filio 3 Nephi 1:6 E illes comenciava a
major, de custodiar le plattas de burlar se de lor fratres, dicente: le
bronzo con tote le registros que tempore ha passate, e le parolas
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de Samuel non se compliva; ergo causa de lor fide in le traditiones
vostre gaudio e vostre fide circa de lor patres.
iste cosa es van.
3 Nephi 1:12 E adveniva que ille
3 Nephi 1:7 E adveniva que illes precava con fervor al Senior tote
faceva un grande tumulto, ubique celle jorno; e le voce del Senior
in tote le pais; e le personas qui le perveniva, dicente:
credeva comenciava a esser
multo attristate, per timor que, in 3 Nephi 1:13 altia le capite e tene
qualque
modo,
le
cosas bon animo; perque le tempore es
annunciate poterea non advenir. vicin; iste nocte essera date le
signo e deman io venera al
3 Nephi 1:8 Ma illes attendeva mundo, pro monstrar al mundo
con constantia celle die, celle que io compli toto lo que io
nocte e plus un die que esserea parlava per bucca de mi sancte
como un sol die, como si non prophetas.
habeva nocte, a fin de verificar
que lor fide non habeva essite 3 Nephi 1:14 ecce que io veni al
van.
mie pro expler tote le cosas que
io dava a cognoscer al filios del
3 Nephi 1:9 E adveniva que le homines desde le fundation del
incredules habeva fixate un certe mundo e pro complir le voluntate
jorno, in lo qual esserea applicate sia del Patre que del Filio - del
le pena de morte a tote illes qui Patre per causa mie e del Filio a
credeva a celle traditiones, salvo motivo de mi carne. E le tempore
que appareva le signo que esseva es proxime, e iste nocte essera
date per Samuel, le propheta.
date le signo.
3 Nephi 1:10 E adveniva que
quando Nephi, filio de Nephi,
videva iste perversitate de su
populo,
su
corde
esseva
extrememente attristate.

3 Nephi 1:15 E adveniva que le
parolas pervenite a Nephi esseva
complite, assi como illos esseva
annunciate; perque al poner del
sol non habeva obscuritate; e le
populo comenciava a meraviliar
3 Nephi 1:11 E adveniva que ille se perque non habeva obscuritate
sortiva e se prostrava a terra, e quando veniva le nocte.
clamava con fervor a su Deo in
favor de su populo, si, pro illes 3 Nephi 1:16 E multe de illes qui
qui riscava de esser destruite a non habeva credite al parolas del
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prophetas, cadeva a terra como
morite. Perque illes sapeva que le
grande plano de destruction que
illes habeva preparate pro qui
habeva credite al parolas del
prophetas
esseva
frustrate;
perque le signo que habeva essite
date jam appareva.

nascite.
3 Nephi 1:20 e adveniva omne
cosa annunciate, omne minime
parte, secundo le parolas del
prophetas.

3 Nephi 1:21 E adveniva tamben
que appareva un nove stella,
3 Nephi 1:17 E illes comenciava secundo le parolas del prophetas.
a comprender que le Filio de Deo
debeva apparer inter breve; si, in 3 Nephi 1:22 E adveniva que
summa, tote le populo supra le desde alora in avante Satan
facie del terra entier, desde comenciava
a
diffunder
occidente a oriente, sia in le terra mendacios inter le populo, pro
septentrional que in le terra indurar lor cordes, pro inducer
meridional,
esseva
tan les a non creder a celle signos e a
extraordinarimente stupite que celle prodigios que illes habeva
illes cadeva a terra.
vidite; ma nonobstante iste
mendacios e iste fraudes, le
3 Nephi 1:18 perque illes sapeva major parte del populo credeva e
que
le
prophetas
habeva se converteva al Senior.
testimoniate iste cosas per multe
annos, e que le signo que habeva 3 Nephi 1:23 E adveniva que
essite date esseva ja a apparer; e Nephi vadeva inter le populo, e
illes comenciava a timer a causa anque
multe
alteres,
de lor iniquitate e de lor administrante le baptismo de
incredulitate.
penitentia que ha portate a un
grande remission de peccatos. E
3 Nephi 1:19 E adveniva que in assi le populo recomenciava a
tote le nocte non habeva viver in pace in le pais.
obscuritate, ma habeva luce
como si esseva mediedie. E 3 Nephi 1:24 E non habeva
adveniva que le sol se altiava de contentiones, excepte alcunos
nove al matino, secundo su que comenciava a predicar,
proprie ordine; e a motivo del effortiante se de probar per
signo que habeva essite date on medio del Scripturas que non
comprendeva que esseva le jorno esseva plus necessari observar le
in lo qual le Senior haberea lege de Moses. Ora, in isto illes
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errava, non habente comprendite grande massacros inter le populo.
le Scripturas.
3 Nephi 1:28 E adveniva que in
3 Nephi 1:25 Ma adveniva que le novantesimo-quarte anno illes
illes esseva ben tosto convertite e augmentava in grande mensura,
convincite del error in lo qual perque habeva multe Nephitas
illes habeva cadite, perque les dissidente que fugiva pro illes, lo
esseva facite saper que le lege que causava multo dolor al
non esseva ancora explite e que Nephitas que remaneva in le pais.
illo debeva esser complite in
omne minime parte; si, a illes 3 Nephi 1:29 E isto tamben
perveniva le parola que la lege se causava multo dolor inter le
debeva complir; e que ni un iota Lamanitas; perque multe de lor
o un particula haberea passate filios que habeva crescite in etate
usque non esseva toto complite; e deveniente forte, comenciava a
ergo in le mesme anno le viver per se mesme, e illes esseva
incredules esseva obligate a instigate per alcun Zoramitas,
recognoscer lor errores e con lor mendacios e lor
confessar lor culpas.
adulationes, a unir se a celle
banditos de Gadianton.
3 Nephi 1:26 E assi passava le
novantesimo-secunde anno, que 3 Nephi 1:30 E assi anque le
portava bon novas al populo a Lamanitas esseva affligite e
motivo del signos que habeva comenciava a debilitar se le fide
evenite, secundo le parolas de e le rectitude, a causa del
prophetia de tote le sancte perversitate
del
generation
prophetas.
emergente.
3 Nephi 1:27 E adveniva que
anque le novantesimo-tertie anno
passava in pace, excepte per le
facto que alcun banditos de
Gadianton, que habitava in le
montanias e infestava le pais;
perque lor fortalessas e locos de
celamento
esseva
talmente
fortificate, que le populo non
poteva dominar les; ergo illes
committeva multe homicidios e
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3 Nephi Capitulo 2
Le
perversitate
e
le
abominationes augmenta inter le
populo - Nephitas e Lamanitas se
uni pro defender se del banditos
de Gadianton - le Lamanitas
convertite deveni blanc e es
appellate Nephitas. Circa 5-16
d.C.

3 Nephi 2:1 E adveniva que
passava
assi
tamben
le
novantesimo-quinte anno, e le
populo comenciava a oblidar
celles signos e prodigios que
habeva audite e iles comenciava
a esser sempre minus stupite del
signos e del prodigios del celo,
de modo que illes comenciava a
indurar lor corde e a cecar lor
mente, e illes comenciava a non
creder plus in toto lo que illes
habeva audite e vidite -

le novantesimo-septime, e anque
le novantesimo-octave, e anque
le novantesimo-none;

3 Nephi 2:2 Imaginante cosas
van in lor corde: que illo habeva
essite operate per le homines e
per le poter del diabolo, pro
disviar e fraudar le cordes del
gente; e assi Satan conquireva
novemente le cordes del populo,
ille cecava lor oculos e les
induceva a creder que le doctrina
de Christo esseva un cosa folle e
van.

3 Nephi 2:7 e habeva passate
novem annos desde quando
habeva essite date le signo del
qual habeva parlate le prophetas,
que Christo haberea venite al
mundo.

3 Nephi 2:5 E anque cento annos
habeva passate desde le dies de
Mosiah, que esseva rege sur
populo del Nephitas.
3 Nephi 2:6 e habeva passate sex
centos novem annos desde
quando Lehi habeva exite de
Jerusalem.

3 Nephi 2:8 Ora, le Nephitas
comenciava a calcular le tempore
desde quando le signo habeva
essite date, le signo del venita de
Christo; dunque habeva passate
3 Nephi 2:3 E adveniva que le novem annos.
populo comenciava a crescer in
perversitate e in abominationes e 3 Nephi 2:9 E Nephi, que esseva
non credeva que haberea altere le patre de Nephi que habeva le
signos o prodigios; e Satan cargo del registros, non retornava
vadeva hic e ibi, disviante le al pais de Zarahemla e non se
corde del gente, tentante les pro poteva trovar in necun loco in
facer in modo que illes tote le pais.
committeva grande perversitates
in le pais.
3 Nephi 2:10 E adveniva que le
populo restava ancora in su
3 Nephi 2:4 E assi passava le perversitate, nonobstante le multe
novantesimo-sexte anno, e anque predicationes e prophetias que

587

esseva diffundite inter illes; e assi
passava anque le decime anno, e
anque le decimo-prime passava
in iniquitates.

3 Nephi 2:14 E adveniva que le
Lamanitas que se habeva unite al
Nephitas esseva contate inter le
Nephitas;

3 Nephi 2:11 E adveniva que in
le decimo-tertie anno comenciava
a haber guerras e contentiones in
tote le pais; perque le banditos de
Gadianton habeva devenite multo
numerose e illes occideva multe
personas, e devastava multe
citates, e illes diffundeva morte e
massacros ubique in le pais, e
deveniva necessari que tote le
populo, sia le Nephitas que le
Lamanitas, prendeva le armas
contra illes.

3 Nephi 2:15 E le malediction les
esseva levate, e lor pelle
deveniva blanc como illo del
Nephitas;

3 Nephi 2:12 ergo tote le
Lamanitas que se habeva
convertite al Senior se univa con
lor fratres, le Nephitas, e illes
esseva obligate a prender le
armas contra le banditos de
Gadianton, pro le salvation de lor
vita, de lor feminas e de lor filios
si, e anque pro mantener lor
derectos e le privilegios del
ecclesia e de lor culto, e lor
independentia e libertate.
3 Nephi 2:13 E adveniva que
ante del fin del decimo-tertie
anno le Nephitas riscava le
complete destruction, a causa de
iste guerra que habeva devenite
violentissime.
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3 Nephi 2:16 E lor filios e filias
deveniva bellissime e illes esseva
contate inter le Nephitas, e
esseva appellate Nephitas. E assi
terminava le decimo-tertie anno.
3 Nephi 2:17 E adveniva que al
initio del decimo-quarte anno le
guerra inter le banditos e le
populo de Nephi continuava e
deveniva
violentissime;
nonobstante le populo de Nephi
obteneva qualque avantage super
le banditos, repellente les foras
del lor terras, sur le montanias e
in lor locos de celamento.
3 Nephi 2:18 E assi terminava le
decimo-quarte anno. E in le
decimo-quinte anno illes veniva
de nove contra le populo de
Nephi; e a causa del perversitate
del populo de Nephi e de lor
numerose litigios e dissensiones,
le banditos de Gadianton
obteneva multe avantages super
illes.
3 Nephi 2:19 E assi terminava le

decimo-quinte anno; e assi le
populo se trovava in grande
affliction; e le spada del
destruction pendeva supra illes,
de tal modo que illes esseva sur
puncto de esser abattite, e isto a
causa de lor iniquitates.
3 Nephi Capitulo 3
Giddianhi, chef del banditos de
Gadianton,
pretende
que
Lachoneus e le Nephitas
consigna se mesme e lor terras Lachoneus nomina Gidgidoni
commandante chef del armeas le Nephitas se reuni in Zarahemla
e in Abundantia pro defender se.
Circa 16-18 d.C.

de vostre libertate, e de vostre
proprietates e de vostre patria, o
de lo que vos assi appella.
3 Nephi 3:3 E qual damno,
nobilissime Lachoneus, que tu
pote esser assi nescie e folle al
pensar de poter resister contra
tante homines valorose que es
sub mi commando le qual, in iste
momento, es prompte in armas
attendente con grande anxietate
le ordine de vader contra le
Nephitas e destruer les.
3 Nephi 3:4 E io, cognoscente lor
spirito indomabile, habente les io
mittite al proba sur campo de
battalia, e cognoscente lor eterne
odio verso vos a causa del
numerose tortos que vos les ha
facite, si dunque illes veni contra
vos,
illes
vos
destruera
completemente.

3 Nephi 3:1 e adveniva que, in le
decimo-sexte anno del venita de
Christo,
Lachoneus,
le
governator del pais, recipeva un
epistola del chef e governator de
iste banda de banditos; e iste 3 Nephi 3:5 ergo io ha scribite
esseva le parolas que ille habeva iste epistola, sigillante lo con mi
scribite:
proprie mano, preoccupate pro
vostre ben, a causa de vostre
3
Nephi
3:2
Lachoneus, firmessa in lo que vos crede esser
nobilissime e supreme governator juste e per vostre nobile spirito
del pais, io te scribe iste epistola sur campo de battalia.
e io te lauda per tu firmessa e
anque per le firmessa de tu 3 Nephi 3:6 ergo io vos scribe, e
populo, in mantener lo que vos io vos pete de ceder a iste mi
suppone esser vostre derecto e gente vostre citates, vostre terras
vostre libertate; si, vos resiste e vostre possessiones, pro evitar
ben, como si vos esseva sustenite que illes vos puni con le spada e
per le mano de un deo, in defensa que le destruction cade supra vos.
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3 Nephi 3:7 O in altere parolas,
rende vos a nos e uni vos a nos,
veni a cognoscer nostre operas
secrete e deveni nostre fratres a
fin que vos pote esser como nos non nostre sclavos, ma nostre
fratres e participe de tote nostre
substantias.

derectos al governamento; e a
minus que vos non face assi, io
vengiara lor tortos. Io es
Giddianhi.
3 Nephi 3:11 e adveniva que
quando Lachoneus recipeva iste
epistola ille restava grandemente
stupite a causa del audacia de
Giddianhi que pretendeva le
possession
del
terras del
Nephitas, e que menaciava anque
le populo de vengiar le tortos de
qui non habeva recipite necun
torto, salvo le torto que illes
habeva facite a se mesme al
separar se pro unir se a celle
inique e abominabile banditos.

3 Nephi 3:8 e io vos jura, que si
vos lo facera con un juramento,
vos non essera destruite; ma si
vos non lo facera, io vos jura que
in le proxime mense io
commandara que mi armeas
descende contra vos, e illes non
retenera lor mano e non vos
sparniara, ma illes vos occidera
facente cader le spada supra vos, 3 Nephi 3:12 Ora iste Lachoneus,
usque vos essera extinguite.
le governator, esseva un homine
juste e non poteva esser
3 Nephi 3:9 e io es Giddianhi; e espaventate per le pretensiones e
io es le governator de iste menacias de un bandito; ergo ille
societate secrete de Gadianton, e non dava ascolta al epistola de
io sape que iste societate e su Giddianhi, le chef del banditos,
operas es bon; e illos es de ma ille faceva in modo que su
antique data, e illos nos esseva populo demandava al Senior pro
transmittite.
haber le fortia quando le banditos
haberea marchate contra illes.
3 Nephi 3:10 E io te scribe iste
epistola, Lachoneus, sperante que 3 Nephi 3:13 Si, ille mandava un
vos consignara vostre terras e proclamation inter tote le populo,
vostre possessiones sin effusion a fin que illo reuniva in un sol
de sanguine, a fin que iste mi loco lor feminas e lor infantes,
populo pote recuperar su derectos lor greges e lor bestial e tote lor
e le governamento, pois que illes substantias, salvo lor terras.
esseva separate de vos a causa de
vostre perversitate que negava lor 3 Nephi 3:14 E ille faceva
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construer fortificationes circum
illes, e illos debeva esser
fortissime. E ille faceva in modo
que le armeas del Nephitas e del
Lamanitas, si, tote illes qui
esseva includite inter le Nephitas,
esseva stationate como guardas
circum, pro vigilar e pro proteger
les del banditos jorno e nocte.

3 Nephi 3:19 Ora, esseva usantia
inter tote le Nephitas (salvo in lor
periodos de perversitate) de
nominar
como
principal
capitanos qualcuno que habeva le
spirito de revelation e anque de
prophetia; ergo iste Gidgidoni
esseva un grande propheta inter
illes, e esseva anque le judice
3 Nephi 3:15 Si, ille les diceva: supreme.
como vive le Senior, a minus que
vos repenti de tote vostre 3 Nephi 3:20 Ora, le populo
iniquitate e que vos invoca le diceva a Gidgidoni: ora al Senior,
Senior, vos non essera in alcun e lassa nos marchar verso le
modo liberate del manos de celle montanias e verso le deserto pro
banditos de Gadianton.
poter cader supra le banditos e
destruer les in lor proprie terras.
3 Nephi 3:16 E tan grande e
meraviliose esseva le parolas e le 3 Nephi 3:21 Ma Gidgidoni les
prophetias de Lachoneus, que diceva: le Senior lo prohibi,
illos faceva venir un timor super perque si nos marcha contra illes
tote le populo; e illes se le Senior nos consignarea in lor
ingagiava con lor fortias a facer manos; ergo, vamos a preparar
secundo le parolas de Lachoneus. nos al centro de nostre terras e
reunir tote nostre armeas e nos
3 Nephi 3:17 E adveniva que non vamos contra illes; ma nos
Lachoneus nominava capitanos expectara que illes veni contra
chef supra tote le armeas del nos; ergo, como vive le Senior, si
Nephitas, pro commandar los nos facera assi ille les consignara
quando le banditos haberea in nostre manos.
venite del deserto contra illes.
3 Nephi 3:22 E adveniva que in
3 Nephi 3:18 E un homine de le decimo-septime anno, in le
nomine
Gidgidoni
esseva ultime parte del anno, le
nominate le principal de tote le proclamation de Lachoneus
capitanos
e
commandante habeva vadite ubique, sur tote le
supreme de totos le armeas del facie del pais, e illes habeva
Nephitas.
prendite lor cavallos, e lor carros,
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e lor bestial e tote lor greges, e
lor cereal e tote lor substantias, e
illes habeva marchate a milles e a
decenas de milles usque tote se
habeva reunite in le loco que
habeva essite stabilite pro
defender se contra lor inimicos.
3 Nephi 3:23 E le loco stabilite
esseva le pais de Zarahemla e le
terra que esseva inter le pais de
Zarahemla e le pais de
Abundantia, si, usque al linea que
divideva le pais de Abundantia
ex le pais de Desolation.
3 Nephi 3:24 E habeva multe
milles de personas, appellate
Nephitas que se reuniva in iste
terra. Ora, Lachoneus faceva
reunir le populo in le terra
meridional, a causa del grande
malediction que esseva sur le
terra septentrional.

de lor inimicos. E Gidgidoni
faceva in modo que illes
fabricava armas de guerra de
omne specie e anque armaturas e
scutos pro proteger se, secundo
su instructiones.
3 Nephi Capitulo 4
Le armeas nephite batte le
banditos
de
Gadianton
Giddianhi es occidite e su
successor
Zemnarihah
es
condemnate a esser pendite - le
Nephitas lauda le Senior per lor
victorias. Circa 19-22 d.C.
3 Nephi 4:1 E adveniva que in le
ultime parte del decimo-octave
anno celle armeas de banditos
esseva ja prompte pro le battalia
e illes comenciava a descender ab
le collinas, ab le montanias, ab le
deserto, ab lor locos de
celamento e ab lor fortalessas, e
illes comenciava a prender
possession del pais, sia le terras
meridional
que
le
terras
septentrional, e illes comenciava
a prender possession de tote le
terras que esseva abandonate per
le Nephitas e le citates que
esseva lassate deserte.

3 Nephi 3:25 E illes se fortificava
contra lor inimicos; e illes
habitava in un unic terra, in un
unic gruppo, e illes timeva le
parolas que habeva declarate
Lachoneus e illes se repentiva de
tote lor peccatos; e illes elevava
lor orationes al Senior lor Deo,
pro liberar les quando lor
inimicos haberea marchate a 3 Nephi 4:2 Ma non habeva
combatter contra illes.
bestias selvage pro caciar in celle
terras que le Nephitas habeva
3 Nephi 3:26 e illes esseva abandonate, e non habeva cacia
profundemente attristate a causa pro le banditos salvo in le
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deserto.

les occideva; ergo Giddianhi in
celle anno dava a su armeas le
3 Nephi 4:3 E le banditos non ordine de marchar a combatter
poteva superviver excepte in le contra le Nephitas.
deserto,
per
absentia
de
nutrimento; perque le Nephitas 3 Nephi 4:7 E adveniva que illes
habeva lassate desolate lor terras sortiva a combatter in le sexte
e illes habeva reunite lor greges e mense; e grande e terribile esseva
tote lor substantias, e illes esseva le die quando illes veniva a
tote in un unic gruppo.
combatter; illes esseva vestite
secundo le maniera del banditos
3 Nephi 4:4 Le banditos non con un pelle de agno circum le
habeva
dunque
necun flancos e illes esseva depingite de
possibilitate de robar pro obtener sanguine, lor capite esseva rasate
nutrimento, salvo si illes sortiva e illes habeva un helmo metallic;
in battalia contra le Nephitas; grande e terribile esseva le
dum le Nephitas essente un unic aspecto del armeas de Giddianhi,
gruppo multo numerose, e a causa de lor armaturas e a causa
habente recolligite pro se ipse de esser depingite de sanguine.
reservas de provisiones, e de
cavallos, e greges de omne specie 3 Nephi 4:8 E adveniva que le
pro poter superviver per septe armeas del Nephitas, quando
annos; in le qual tempore illes videva le aspecto del armea de
sperava de exterminar le banditos Giddianhi, cadeva tote a terra e
del facie del pais. E assi passava illes elevava lor clamor al Senior
le decimo-octave anno.
lor Deo a fin que les sparniava e
les liberava del manos de lor
3 Nephi 4:5 E adveniva que in le inimicos.
decimo-none anno Giddianhi
decideva
de
descender
a 3 Nephi 4:9 E adveniva que
combatter contra le Nephitas, quando le armeas de Giddianhi
perque non habeva necun modo videva isto, illes comenciava a
de subsister salvo a sacchear, a critar a alte voce a motivo de lor
robar e a occider.
gaudio, perque illes supponeva
que le Nephitas habeva cadite per
3 Nephi 4:6 E illes non osava pavor de lor armeas.
expander se sur le facie del pais
pro cultivar le terra, per timor 3 Nephi 4:10 Ma illes esseva
que le Nephitas les attaccava e deludite, perque le Nephitas non
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les timeva; illes timeva in vice
lor Deo a qui illes supplicava
protection; quando dunque le
armeas de Giddianhi les cadeva
supra, illes esseva prompte pro
opponer les resistentia, si, illes le
affrontava con le fortia del
Senior.

fatigate a causa del longe
combatto, ille esseva capturate e
occidite. E iste esseva le fin de
Giddianhi, le bandito.

3 Nephi 4:15 E adveniva que le
armeas del Nephitas tornava de
nove a lor loco de defensa. E
adveniva que iste decimo-none
3 Nephi 4:11 E le battalia anno passava e le banditos non
comenciava in celle mense, le veniva plus a combatter, ni illes
sexto; e grande e terribile esseva tornava in le vintesime anno.
le battalia; si, grande e terribile
esseva le carnage, que jammais 3 Nephi 4:16 E in le vintesimose habeva sapite de un carnage prime anno illes tamben non
assi grande inter tote le populo de veniva a combatter, totevia illes
Lehi, desde quando illo lassava surgeva de tote lateres pro
Jerusalem.
stringer de assedio le populo de
Nephi; perque le banditos
3 Nephi 4:12 E nonobstante le supponeva que insulante assi le
menacias e le juramentos que populo de Nephi del lor terras, e
Giddianhi habeva facite, le taliante
assi
tote
le
Nephitas les batteva, de modo communicationes con le exterior
que illes se retirava.
le Nephitas se haberea rendite,
secundo lor desiderios.
3 Nephi 4:13 E adveniva que
Gidgidoni commandava a su 3 Nephi 4:17 Ora, le banditos
armeas de persequer les usque al habeva nominate un altere chef,
confines del deserto e de non cuje nomine esseva Zemnarihah;
sparniar nemo que cadeva in lor esseva dunque Zemnarihah qui
manos longe le via; e assi illes les habeva commandate iste assedio.
persequeva e les occideva usque
al confines del deserto, secundo 3 Nephi 4:18 Ma isto esseva un
le ordines de Gidgidoni.
avantage pro le Nephitas; perque
il esseva impossibile al banditos
3 Nephi 4:14 E adveniva que stringer le assedio bastante a
Giddianhi, que habeva resistite e longe pro haber un qualque
combattite con audacia, esseva effecto supra le Nephitas, a causa
persequite dum fugiva; e essente de lor multe provisiones que le
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Nephitas habeva immagazinate.

truppas de nocte e les taliava le
via de retraite, ille stationava su
3 Nephi 4:19 E a causa del armeas sur le via de lor retraite.
carentia de provisiones inter le
banditos; perque non habeva nil 3 Nephi 4:25 E illes faceva isto
pro lor sustenimento salvo le de nocte, precedente le banditos,
carne, carne que illes obteneva in assi que le die sequente, quando
le deserto.
le banditos comenciava a
marchar, illes incontrava le
3 Nephi 4:20 E adveniva que le armeas del Nephitas sia de fronte
cacia careva in le deserto, de que de retro.
modo que le banditos esseva sur
puncto de morir de fame.
3 Nephi 4:26 E le banditos que se
trovava a sud esseva tamben
3 Nephi 4:21 E le Nephitas exiva taliate in lor retraite. E tote iste
continuemente, de die e de nocte, cosas esseva facite per ordine de
pro attaccar lor inimicos, e illes Gidgidoni.
occideva milles e decenas de
milles.
3 Nephi 4:27 E habeva milles de
illes
qui
se
consignava
3 Nephi 4:22 E assi comenciava prisioneros al Nephitas e le resto
le populo de Zemnarihah a voler de illes esseva occidite.
abandonar lor projecto, a causa
del grande destruction que 3 Nephi 4:28 E lor chef,
cadeva supra illes de nocte e de Zemnarihah, esseva capturate e
jorno.
pendite a un arbore, si, supra le
culmine de un arbore usque
3 Nephi 4:23 E adveniva que morir. E quando ille esseva
Zemnarihah dava a su populo le morte, illes abatteva le arbore e
ordine de retirar le assedio e de illes critava a grande voce,
marchar in le partes plus remote dicente:
del terra septentrional.
3 Nephi 4:29 que pote le Senior
3 Nephi 4:24 E alora Gidgidoni, preservar su populo in rectitude e
al comprender lor proposito e sanctitate de corde, e que ille
cognoscente lor debilitate a causa pote abatter tote illes qui cercara
del absentia de nutrimento e del de exterminar su populo per
grande carnage que habeva essite medio
del
poter
e
del
facite inter illes, mandava su conspirationes secrete, mesmo
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como iste homine ha essite abandona lor peccatos - Mormon
abattite.
scribe le historia de su populo e
proclama le parola eternal 3 Nephi 4:30 E illes gaudeva e Israel essera recolligite de su
critava de nove con un sol voce, longe dispersion. Circa 22-26
dicente: que pote le Deo de d.C.
Abraham, le Deo de Isaac e le
Deo de Jacob proteger iste 3 Nephi 5:1 e ora non habeva un
populo in rectitude, usque illes sol anima vivente inter tote le
invocara le nomine de su Deo pro populo del Nephitas que dubitava
haber protection.
minimemente del parolas de tote
le sancte prophetas que habeva
3 Nephi 4:31 E adveniva que tote parlate; perque illes sapeva que
illes exultava como un sol illos debeva necessarimente
homine, cantante e laudante lor complir se.
Deo per le grande cosas que ille
habeva
facite
pro
illes, 3 Nephi 5:2 E illes sapeva que il
preservante les de cader in le esseva necessari que Christo
manos de lor inimicos.
veniva, a causa del numerose
signos que habeva essite date,
3 Nephi 4:32 Si, illes critava: secundo le parolas del prophetas;
hosanna al Altissimo! Benedicite e a causa del cosas que habeva ja
le nomine del Senior Deo evenite, illes sapeva que toto
Omnipotente, le Altissime Deo.
haberea necessarimente evenite
secundo lo que habeva essite
3 Nephi 4:33 E lor corde esseva declarate.
inflate de gaudio, usque a facer
les versar multe lacrimas a 3 Nephi 5:3 illes abandonava
motivo del grande bonitate de dunque tote lor peccatos,
Deo que les habeva liberate del abominationes e prostitutiones,
manos de lor inimicos; e illes servente Deo con tote diligentia,
sapeva que esseva a motivo de jorno e nocte.
lor penitentia e de lor humilitate
que illes habeva essite liberate de 3 Nephi 5:4 e adveniva que,
un eternal destruction.
quando illes habeva capturate
tote le banditos, de modo que non
3 Nephi Capitulo 5
habeva fugite necun de illes qui
non habeva essite occidite, illes
Le Nephitas se repenti e mitteva lor prisioneros in carcere

596

facente in modo que le parola de
Deo les esseva predicate; e tote
illes qui voleva repentir se de lor
peccatos e stipular un alliantia de
non assassinar plus esseva
liberate.

vinti-cinque annos;

3 Nephi 5:5 Ma multe de illes
non voleva stipular le alliantia e
illes continuava ancora a haber in
corde le homicidios secrete, ergo,
tote illes qui esseva surprendite a
pronunciar menacias contra lor
fratres, esseva condemnate e
punite secundo le lege.

3 Nephi 5:10 ergo io ha
compilate mi historia de iste
cosas secundo le historia de
Nephi, que esseva gravate supra
le plattas que es appellate plattas
de Nephi.

3 Nephi 5:9 Ma il ha registros
que contine tote le actos de iste
populo; e un narration plus breve
ma ver ha essite date per Nephi.

3 Nephi 5:11 e io compila le
historia supra plattas que io
3 Nephi 5:6 E assi terminava iste faceva con mi ipse manos.
perverse, secrete e abominabile
conspirationes, in le quales 3 Nephi 5:12 e mi nomine es
habeva multa perversitate e il Mormon, e io esseva appellate
habeva essite committite multe con le nomine del terra de
homicidios.
Mormon, le terra in le qual Alma
institueva le ecclesia inter le
3 Nephi 5:7 E assi habeva populo, si, le prime ecclesia que
passate le vintesimo-secunde esseva instituite inter illes post
anno, e anque le vintesimo-tertie, lor transgression.
le
vintesimo-quarte
e
le
vintesimo-quinte; e habeva assi 3 Nephi 5:13 io es un discipulo
passate vinti-cinque annos.
de Jesus Christo, le Filio de Deo.
Io esseva appellate per ille a
3 Nephi 5:8 e habeva evenite proclamar su parola inter su
multe cosas que, al oculos de populo, a fin que illes pote haber
alcunos, esseva grande e le vita eternal.
meraviliose; nonobstante non tote
illos pote esser scribite in iste 3 Nephi 5:14 E esseva opportun
libro; si, iste libro non pote que io, secundo le voluntate de
contemner ni un centesime parte Deo, faceva un historia del cosas
de lo que habeva essite facite que on eveniva, a fin que le
inter tante gente in le spatio de orationes de qui ha partite, qui
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esseva le sanctos, esserea tante cognoscimento, usque a
complite secundo lor fide -salvar nostre animas.
3 Nephi 5:15 Si, un breve historia
del cosas que eveniva desde
quando Lehi lassava Jerusalem
usque al tempore presente.

3 Nephi 5:21 Certemente ille ha
benedicite le casa de Jacob, e ille
ha essite misericordiose verso le
posteritate de Joseph.

3 Nephi 5:16 Io compila dunque
mi narration ex le narrationes que
esseva facite per illes qui viveva
ante de me, usque al initio de mi
jornos;

3 Nephi 5:22 E durante que le
filios de Lehi ha respectate su
commandamentos, ille les ha
benedicite e les ha facite
prosperar, secundo su parola.

3 Nephi 5:17 E io face postea un 3 Nephi 5:23 Si, e certemente ille
historia del cosas que io videva portara novemente le resto del
con mi ipse oculos.
posteritate
de
Joseph
al
cognoscimento del Senior lor
3 Nephi 5:18 E io sape que le Deo.
historia que io compila es un
historia juste e authentic; 3 Nephi 5:24 E tan certo quanto
nonobstante il ha multe cosas vive le Senior, ille reunira del
que, secundo nostre linguage, nos quatro cantos del terra tote le
non es capace de scriber.
resto del posteritate de Jacob, que
es dispersate ubique sur tote le
3 Nephi 5:19 e ora io termina de facie del terra.
parlar del cosas que me concerne,
e io continue con mi narration del 3 Nephi 5:25 E assi como ille
cosas que eveniva ante de me.
faceva alliantia con tote le casa
de Jacob, assi tamben iste
3 Nephi 5:20 Io es Mormon, un alliantia que ille faceva con le
pur descendente de Lehi. Io ho casa de Jacob se complira in su
motivo de benedicer mi Deo e mi debite tempore, usque a reportar
Salvator Jesus Christo, perque tote le casa de Jacob a cognoscer
ille ha portate nostre patres foras le alliantia que ille stipulava con
del terra de Jerusalem (e necuno illes.
sapeva, salvo ille mesme e illes
qui exiva del pais), e perque ille 3 Nephi 5:26 E alora illes
dava a me e a mi populo assi cognoscera lor redemptor, que es
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Jesus Christo, le Filio de Deo; e
alora illes essera recolligite del
quatro cantos del terra in lor
proprie terras, de ubi illes esseva
dispersate; si, como vive le
Senior, assi advenira. Amen.

3 Nephi 6:3 E al banditos que
habeva stipulate alliantia de
respectar le pace in le pais, e que
desiderava restar lamanite, illes
concedeva terras secundo lor
numero, a fin que illes poterea
3 Nephi Capitulo 6
superviver con lor labor; e assi
on stabiliva le pace in tote le
Le Nephitas prospera - surge pais.
superbia, opulentia e distinction
de classes - le ecclesia es lacerate 3 Nephi 6:4 E illes recomenciava
per le maledicentia - Satan a prosperar e a crescer; e le
conduce le populo a aperte vintesimo-sexte e le vintesimorebelliones - multe prophetas septime anno passava e habeva in
clama le penitentia e es occidite - le pais un grande ordine; illes
lor assassinos conspira pro habeva formulate leges secundo
appropriar se del governamento. equitate e justicia.
Circa 26-30 d.C.
3 Nephi 6:5 e non existeva nil in
3 Nephi 6:1 e adveniva que tote tote le pais que impediva al
le populo del Nephitas tornava a populo
de
prosperar
su terras in le vintesimo-sexte continuemente, a minus que illes
anno, cata un con su familia, su cadeva in transgression.
greges, su cavallos e su bestial e
tote le cosas que les pertineva.
3 Nephi 6:6 e le autores de iste
grande pace in le pais esseva
3 Nephi 6:2 E adveniva que illes Gidgidoni, le judice Lachoneus e
non habeva mangiate tote lor illes qui habeva essite nominate
provisiones;
illes
prendeva dirigente del populo.
dunque con se toto lo que illes
non habeva consumite, cereales 3 Nephi 6:7 E adveniva que
de omne specie, e auro, e multe citates esseva construite de
argento, e tote le cosas preciose e nove, e multe antique citates
illes retornava a lor proprie terras esseva reparate.
e a lor possessiones, sia a nord
que a sud, sia in le terra 3 Nephi 6:8 E esseva construite
septentrional que in le terra multe vias principal e anque
meridional.
multe stratas que conduceva de
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citate a citate, de pais a pais e de penitente ante Deo.
loco a loco.
3 Nephi 6:14 E assi on creava un
3 Nephi 6:9 E assi passava le grande inequalitate in tote le pais,
vintesimo-octave anno, e le de modo que le ecclesia
populo habeva pace continue.
comenciava a franger se; de
modo que in le trentesime anno
3 Nephi 6:10 Ma adveniva que in le ecclesia se frangeva in tote le
le
vintesimo-none
anno pais, salvo que inter un parve
comenciava a haber alcun numero de Lamanitas que se
disputas inter le populo; e habeva convertite al ver fide; e
alcunos se elevava in superbia e illes non voleva disviar se,
in vanteria a causa de lor perque illes esseva firme,
grandissime ricchessas, si, usque perseverante e inamovibile,
a arrivar a grande persecutiones; disponite
a
respectar
diligentemente
le
3 Nephi 6:11 perque habeva commandamentos del Senior.
multe mercantes in le pais, e
anque multe advocatos e multe 3 Nephi 6:15 Ora, le causa de tal
functionarios.
iniquitate del populo esseva iste:
Satan
habeva
un
grande
3 Nephi 6:12 E le populo capacitate pro incitar le populo a
comenciava a distinguer se complir omne sorta de iniquitate
secundo le rango, secundo lor facente les inflar de superbia,
ricchessa e lor possibilitate de tentante les a recercar le poter, le
instruer se; si, alcunos esseva autoritate, le ricchessa e le cosas
ignorante a causa de lor povressa van del mundo.
e
altere
recipeva
grande
instruction a causa de lor 3 Nephi 6:16 E assi Satan
ricchessa.
incitava le cordes del populo a
complir omne sorta de iniquitate;
3 Nephi 6:13 alcunos se elevava ergo illes habeva gaudite le pace
in superbia e altere esseva multo sol per poc annos.
humile; alcunos repagava injuria
con injuria, dum alteres recipeva 3 Nephi 6:17 E assi, al initio del
injurias, persecutiones e omne trentesime anno - le populo post
genere de afflictiones e non se haber essite lassate per le spatio
rebellava ni insultava a lor vice, de un longe periodo a esser
ma illes esseva humile e agitate per le tentationes del
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diabolo ubique ille desiderava
conducer les, pro complir
qualcunque
iniquitate
ille
desiderava que illes faceva - e
assi, al initio de iste trentesime
anno, illes esseva in un condition
de horribile perversitate.

grandemente incholerisate a
causa de illes qui testimoniava
iste cosas; e illes qui esseva
incholerisate esseva supertoto le
judices supreme e illes qui
mhabeva
essite
summe
sacerdotes e doctores del lege; si,
tote illes qui esseva doctores del
3 Nephi 6:18 Ora, illes non lege se incholerisava con qui
peccava in ignorantia, perque testimoniava iste cosas.
illes cognosceva le voluntate de
Deo concernente illes, perque 3 Nephi 6:22 Ora, non habeva
illes habeva essite inseniate; illes necun doctor del lege, ni judice,
se
rebellava
dunque ni summe sacerdote que habeva
voluntarimente contra Deo.
le poter de condemnar qualcuno a
morte
salvo
que
lor
3 Nephi 6:19 e isto adveniva in le condemnation esseva signate per
dies de Lachoneus, filio de le governator del pais.
Lachoneus, perque Lachoneus
occupava le sede de su patre e 3 Nephi 6:23 E habeva multe de
governava le populo durante illes qui habeva testimoniate
celle anno.
harditemente re le eventos
concernente Christo, que esseva
3 Nephi 6:20 E comenciava a capturate
e
condemnate
haber homines inspirate del celo secretemente a morte per le
e mandate inter le populo in tote judices, e le notitia de lor
le pais, e illes predicava e condemnation
non
esseva
testimoniava harditemente contra cognoscite per le governator
le peccatos e le iniquitate del salvo post lor morte.
populo, e illes testimoniava
concernente le redemption que le 3 Nephi 6:24 Ora isto esseva
Senior haberea complite per su contrari al leges del pais, que
populo, o, in altere parolas, le qualcuno esseva condemnate a
resurrection de Christo; e illes morte sin le autorisation del
testimoniava harditemente de su governator del pais
morte e de su suffrentias.
3 Nephi 6:25 ergo le governator
3 Nephi 6:21 Ora, habeva multes del pais, in le terra de Zarahemla,
del
populo
que
esseva recipeva lamentationes contra
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celle judices que habeva le altere de destruer le
condemnate a morte le prophetas governator, e de stabilir un rege
del Senior, contra le lege.
sur pais a fin que le pais non
esseva plus in libertate, ma
3 Nephi 6:26 adveniva que illes esseva subjectate a reges.
esseva capturate e conducite ante
le judice pro esser judicate per le 3 Nephi Capitulo 7
crimine que illes habeva
committite, secundo le lege que Le judice supreme es assassinate,
habeva essite date per le populo. le governamento es destruite e le
populo se divide in tribos - Jacob,
3 Nephi 6:27 adveniva que celle un antichristo, deveni rege de un
judices habeva multe amicos e banda - Nephi predica le
parentes; e le alteres, si, quasi penitentia e le fide in Christo tote le doctores del lege e le angelos vista Nephi omne jorno e
summe sacerdotes, se reuniva e ille resuscita su fratre del mortos
se univa con le parentes de celle - multos se repenti e es baptisate.
judices que debeva esser Circa 30-33 d.C.
processate secundo le lege.
3 Nephi 7:1 Ora io vos monstrara
3 Nephi 6:28 E illes faceva que on non stabiliva un rege sur
alliantia le unes con le alteres, si, pais; ma in iste mesme anno, si,
le mesme alliantia que habeva le trentesime anno, on occideva
essite date per le antiques, sur le sede de judicio, si, on
alliantia que habeva essite date e assassinava le judice supreme del
administrate per le diabolo, pro pais.
ordir contra omne rectitude.
3 Nephi 7:2 E le populo se
3 Nephi 6:29 Illes ordiva dunque divideva le unes contra le alteres;
contra le populo del Senior e illes e illes se separava le unes del
faceva alliantia pro destruer les e alteres in tribos, cata un secundo
pro liberar le culpabiles de su familia, su parentes e amicos;
homicidio del poter del justicia, e assi illes destrueva le
que tosto debeva esser applicate governamento del pais.
secundo le lege.
3 Nephi 7:3 E omne tribo
3 Nephi 6:30 E illes defiava le nominava un chef o dirigente
lege e le derectos de lor patria; e super illes; e assi illes deveniva
illes faceva alliantia le unes con tribos e chefes de tribos.
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3 Nephi 7:4 Ora non existeva
nemo inter illes que non habeva
familia numerose e multe
parentes e amicos; ergo lor tribos
deveniva multo grande.

un homine que illes appellava
Jacob;

3 Nephi 7:10 E illes le nominava
lor rege; Jacob deveniva dunque
rege de iste perverse banda e ille
esseva un del principales que
3 Nephi 7:5 Ora, toto isto se habeva altiate le voce contra le
faceva sin que totevia habeva prophetas que testimoniava de
guerras inter illes; e tote iste Jesus.
iniquitate habeva cadite supra le
populo perque illes se habeva 3 Nephi 7:11 E adveniva que
subjectate al poter de Satan.
illes non esseva tan numerose
como le tribos del populo que se
3 Nephi 7:6 E le regulamentos habeva reunite insimul, totevia
del
governamento
esseva cata chef de tribo stabiliva su
destruite
a
causa
del ipse leges, cata un secundo su
associationes secrete del amicos tribo e anque si illes non esseva
e del parentes de illes qui habeva un populo juste illes esseva
assassinate le prophetas.
totevia unite in le odio contra
illes qui habeva jurate de destruer
3 Nephi 7:7 e illes provocava un le governamento, ergo illes
grande contention in le pais, de esseva inimic.
modo que le parte plus juste del
populo habeva devenite quasi 3 Nephi 7:12 Jacob dunque,
tote perverse; si, il habeva sol vidente que lor inimicos esseva
poc justes inter illes.
plus numerose de illes, e essente
ille le rege del banda, ille
3 Nephi 7:8 E ancora non habeva ordinava dunque a su populo de
passate sex annos que le major fugir verso le parte plus
parte del populo se habeva septentrional del pais pro fundar
disviate del rectitude, como le un regno, usque haberea arrivate
can que torna a su vomito o como nove dissidentes (pois que ille les
le porca que se rola in le fango.
persuadeva que il haberea multe
dissidentes), e illes haberea
3 Nephi 7:9 Ora, iste association devenite bastante forte pro luctar
secrete, que habeva portate un contra le tribos del populo; e assi
assi grande iniquitate sur populo, illes faceva.
se reuniva, e eligeva como chef
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3 Nephi 7:13 E lor marcha esseva
tan rapide que lor fuga non
poteva esser impedite per le
populo. E assi terminava le
trentesime anno; e iste esseva le
stato del cosas del populo de
Nephi.
3 Nephi 7:14 E adveniva que in
le trentesimo-prime anno illes
esseva dividite in tribos, cata un
secundo su familia, le parentes e
le amicos; nonobstante illes
concordava de non facer guerras
inter illes; ma illes non esseva
unite circa le leges e le systema
de governamento, perque illes se
habeva stabilite secundo le
voluntate de lor chefes. Ma illes
habeva stabilite leges multo sever
a fin que un tribo non
prevaricava contra le altere, de
modo que, in un certe mensura,
illes habeva pace in le pais;
nonobstante lor corde se habeva
disviate del Senior lor Deo, e
illes lapidava le prophetas e les
caciava de lor medio.

rectitude
e
retornava
al
perversitate e al abominationes;
3 Nephi 7:16 Essente dunque ille
affligite per le duressa de lor
cordes e per le cecitate de lor
mentes – ille vadeva in medio a
illes le mesme anno e ille
comenciava
a
attestar
harditemente le penitentia e le
remission del peccatos, per
medio del fide in le Senior Jesus
Christo.
3 Nephi 7:17 E Nephi inseniava
multe cosas; e illos non pote
esser scribite tote, e un parte de
illos non esserea sufficiente, ergo
illos non es scribite in iste libro.
E Nephi inseniava con potentia e
con grande autoritate.

3 Nephi 7:18 E adveniva que le
populo se incholerisava contra
ille, perque ille habeva major
poter de illes, perque les esseva
impossibile non creder a su
parolas, perque assi grande
esseva su fide in le Senior Jesus
3 Nephi 7:15 E adveniva que Christo que angelos le visitava
Nephi - habente essite visitate per omne jorno.
angelos e anque per le voce del
Senior, habente dunque vidite 3 Nephi 7:19 E in le nomine de
angelos e essente teste ocular, e Jesus ille expelleva demonios e
habente recipite le poter de spiritos impur; e ille resuscitava
cognoscer le ministerio de su ipse fratre del mortos. Post
Christo, e essente anque teste que ille habeva essite lapidate a
ocular del rapide cadita del morte per mano del populo.
populo lo qual lassava le
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3 Nephi 7:20 E le populo lo
videva e esseva teste, e illes se
incholerisava contra ille a motivo
de su poter; e ille faceva anque
multe altere miraculos, ante le
populo, in le nomine de Jesus.
3 Nephi 7:21 E adveniva que
passava le trentesimo-prime
anno, e habeva pocos que se
converteva al Senior; ma tote
illes qui se habeva convertite
affirmava in veritate al populo de
haber essite visitate per le poter
del Spirito de Deo, que stava in
Jesus Christo, in le qual illes
credeva.
3 Nephi 7:22 E tote illes qui
esseva liberate del demonios, e
que esseva sanate de lor maladias
e infirmitates, declarava in
veritate al populo de haber essite
toccate per le Spirito de Deo e de
haber essite sanate; e anque illes
monstrava signos e faceva alcun
miraculos inter le populo.
3 Nephi 7:23 assi passava tamben
le trentesimo-secunde anno. E
Nephi, al initio del trentesimotertie anno, critava al populo e
predicava le penitentia e le
remission del peccatos.
3 Nephi 7:24 Ora io volerea que
vos recorda anque que non
habeva
nemo
qui
esseva
conducite al penitentia que non

esseva baptisate in aqua.
3 Nephi 7:25 Nephi ordinava
dunque homines a iste ministerio,
a fin que, qui haberea venite a
illes esserea baptisate in aqua; e
isto como testimonio e proba ante
Deo e al populo que illes se
habeva repentite e habeva
recipite le remission de lor
peccatos.
3 Nephi 7:26 E habeva multos
que, al initio de celle anno,
esseva baptisate in penitentia; e
assi passava le major parte de
celle anno.
3 Nephi Capitulo 8
Tempestas, seismos, incendios,
trombas de aere e cambiamentos
physic del terra testimonia del
crucifixion de Christo – multe
personas mori - le tenebras coperi
le pais per tres jornos - Illes qui
resta se lamenta de lor destino.
Circa 33-34 d.C.
3 Nephi 8:1 e adveniva que,
secundo nostre registros, e nos
sape que illos es ver, perque qui
ha scribite le registros esseva un
homine juste - perque ille
operava multe miraculos in le
nomine de Jesus, e non habeva
alcun homine qui poteva facer un
miraculo in le nomine de Jesus
salvo
ille
qui
esseva
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completemente purificate de su non se habeva jammais vidite in
iniquitate -tote le pais.
3 Nephi 8:2 e adveniva que, si
iste homine non ha facite errores
in le calculo de nostre tempore, le
anno trentesimo-tertie habeva
passate.
3 Nephi 8:3 E le populo
comenciava a cercar con grande
sollicitude le signo que habeva
essite date per le propheta
Samuel le Lamanita, si, le
tempore quando per le spatio de
tres jornos nos haberea tenebras
sur le facie del pais.

3 Nephi 8:8 E le citate de
Zarahemla ardeva.
3 Nephi 8:9 E le citate de Moroni
submergeva in le profunditate del
mar, e su habitantes necava.
3 Nephi 8:10 E del terra esseva
cumulate supra le citate de
Moronihah, assi que in vice del
citate, surgeva un grande
montania.

3 Nephi 8:11 E habeva un grande
e terribile destruction in le terra
3 Nephi 8:4 E comenciava a meridional.
haber grande dubitas e disputas
inter le populo, nonobstante le 3 Nephi 8:12 Ma il esseva plus
multe signos que habeva essite grande e terribile le destruction in
date.
le terra septentrional; perque tote
le facie del pais esseva
3 Nephi 8:5 E adveniva que in le transformate a causa del tempesta
trentesimo-quarte anno, in le e del trombas de aere, e del
prime mense, le quarte jorno del tonitros e del fulmines e del
mense, surgeva un grande grande tremor de tote le terra.
temporal, como non se habeva
jammais vidite sur tote le pais.
3 Nephi 8:13 E on rumpeva le
stratas principal, le stratas
3 Nephi 8:6 E habeva anque un nivellate esseva ruinate, e multe
grande e terribile tempesta e un locos plan deveniva grumose.
terribile tonitro que succuteva le
terra entier como si illo esseva 3 Nephi 8:14 E multe citates
sur puncto de finder se.
grande
e
importante
se
submergeva, e multes esseva
3 Nephi 8:7 E habeva fulmines ardite, e multes esseva succutite e
extrememente luminose, como lor edificios collabeva a terra e
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lor habitantes esseva occidite, e facie del terra.
celle locos esseva lassate
desolate.
3 Nephi 8:20 E habeva tenebras
spisse sur tote le facie del terra,
3 Nephi 8:15 E habeva alcun de modo que le habitantes que
citates que permaneva; ma lor non habeva morite poteva sentir
damnos esseva multo grande e le vapor del tenebras;
moriva multe de su habitantes.
3 Nephi 8:21 E a causa del
3 Nephi 8:16 E alcunos esseva obscuritate non se poteva haber
portate via per le huracan; e necun luce, ni candelas, ni
nemo sape ubi illes esseva torchas; ni se poteva accender le
portate; on sape solmente que foco con ligno plus minute e sic,
illes dispareva.
assi que non se poteva haber
absolutemente necun luce;
3 Nephi 8:17 E assi le facie de
tote le terra deveniva deformate, 3 Nephi 8:22 E non se videva
a causa del tempestas, e del necun luce, ni foco, ni claritate,
tonitros, e del fulmines e del ni le sole, ni le luna, ni le stellas,
seismos.
tan grande esseva le bruma
tenebrose que coperiva le
3 Nephi 8:18 e le roccas esseva superficie del terra.
findite in duo; frangite e dissipate
sur le facie de tote le terra, de 3 Nephi 8:23 E adveniva que isto
modo que on trovava fragmentos durava per le spatio de tres jornos
disseminate, in sulcos e in e non se videva necun luce; e
fissuras sur tote le facie del terra. habeva continuemente grande
plancto, critos e lamentationes
3 Nephi 8:19 E adveniva que inter tote le populo; si, grande
quando le tonitros, e le fulmines, esseva le gemitos del populo a
e le temporal e le tempesta, e le causa del tenebras e del grande
seismos cessava - perque illos destruction que habeva venite
durava circa tres horas; ma supra illes.
alcunos diceva que le tempore
esseva plus de tres horas; 3 Nephi 8:24 E in certe un loco
nonobstante tote iste grande e on audiva critar, dicente: Oh, si
terribile cosas adveniva in le nos habeva repentite ante de iste
spatio de circa tres horas - e grande e terribile die, alora nostre
postea, habeva tenebras sur le fratres haberea essite sparniate e
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illes
non
haberea
essite e su angelos gaude a motivo del
comburite in iste grande citate de occision del belle filios e del
Zarahemla!
belle filias de mi populo; e es a
causa de lor iniquitate e
3 Nephi 8:25 E in un altere loco abominationes que illes cadeva!
on audiva critar e lamentar,
dicente: Oh, si nos habeva 3 Nephi 9:3 le grande citate de
repentite ante de iste grande e Zarahemla io lo ha ardite con
terribile die, e si nos non habeva foco con su habitantes.
occidite e lapidate le prophetas e
si nos non les habeva expellite, 3 Nephi 9:4 e io ha facite in
alora nostre matres e nostre belle modo que le grande citate de
filias e nostre filios haberea essite Moroni submergeva in le
sparniate in vice de haber essite profunditate del mar e su
sepelite in iste grande citate de habitantes necava.
Moronihah. E assi le critos del
populo esseva grande e terribile. 3 Nephi 9:5 e le grande citate de
Moronihah io lo ha coperite con
3 Nephi Capitulo 9
terra con su habitantes, pro
occultar lor iniquitate e lor
In le tenebras le voce de Christo abominationes de mi presentia, a
annuncia le destruction de multe fin que le sanguine del prophetas
populos e de multe citates a e del sanctos non se eleva ancora
causa de lor perversitate – Ille a me contra illes.
annuncia anque su divinitate e
declara que le lege de Moses es 3 Nephi 9:6 e io ha facite in
complite, e invita le homines a modo que le citate de Gilgal
venir a ille pro esser salvate. submergeva e sepeliva su
Circa 34 d.C.
habitantes in le profunditate del
terra.
3 Nephi 9:1 E Adveniva que on
audiva un voce inter tote le 3 Nephi 9:7 Si, e le citate de
habitantes del terra sur tote le Onihah e su habitantes, e le citate
facie del pais, que critava:
de Mocum e su habitantes, e le
citate de Jerusalem e su
3 Nephi 9:2 Guai, guai, guai a habitantes; e io ha facite in modo
iste populo: guai al habitantes de que le aquas occupava lor placia,
tote le terra, si illes non se pro occultar lor perversitate e lor
repentira; perque le diabolo ride, abominationes de mi visage, a fin
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que le sanguine del prophetas e con foco con lor habitantes, a
del sanctos non se eleva ancora a causa de lor perversitate pois que
me contra illes.
illes expelleva le prophetas, e
lapidava illes qui io les inviava a
3 Nephi 9:8 e le citate de denunciar lor perversitate e lor
Gadiandi e le citate de Gadiomna abominationes.
e le citate de Jacob e le citate de
Gimgimno, tote istes io les 3 Nephi 9:11 Illes les habeva
faceva submerger, e io faceva in expellite tote, pois que non
lor placia collinas e valles; e lor habeva necun juste in medio a
habitantes io les sepeliva in le illes, io ha facite descender le
profunditate del terra, pro foco pro destruer les, a fin que
occultar de mi presentia lor lor
perversitate
e
lor
perversitate e lor abominationes, abominationes poterea esser
a fin que le sanguine del occultate de mi presentia, a fin
prophetas e del sanctos non se que le sanguine del prophetas e
eleva ancora a me contra illes.
del sanctos qui io mandava inter
illes non crita plus a me del terra
3 Nephi 9:9 e le grande citate de contra illes.
Jacobugath, que esseva habitate
per le populo de rege Jacob, io lo 3 Nephi 9:12 E io ha facite venir
faceva arder con foco a causa de multe grande destructiones supra
lor peccatos e de lor perversitate iste pais e supra iste populo, a
que ultrapassava le perversitate causa de lor perversitate e de lor
del terra entier, a causa de lor abominationes.
homicidios e lor associationes
secrete, perque esseva illes qui 3 Nephi 9:13 Oh vos totos que ha
destrueva le pace de mi populo e essite sparniate perque esseva
le governamento del pais; ergo io plus juste de illes, non vole vos
les faceva arder, pro destruer les ora retornar a me, repentir vos de
de mi presentia a fin que le vostre
peccatos
e
esser
sanguine del prophetas e del convertite, a fin que io pote sanar
sanctos non ascende plus a me vos?
contra illes.
3 Nephi 9:14 Si, in veritate io vos
3 Nephi 9:10 e le citate de dice: si vos venira a me, vos
Laman, e le citate de josh, e le habera le vita eternal. Mi bracio
citate de Gad e le citate de de misericordia es tendite verso
Kishcumen io los faceva arder vos, e quicunque venira a me, io
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le recipera; e benedicite es qui venira a me con corde rumpite e
venira a me.
spirito contrite, io le baptisara
con le foco e con le Spirito
3 Nephi 9:15 io es Jesus Christo, Sancte,
mesmo
como
le
le Filio de Deo. Io ha create le Lamanitas, a motivo de lor fide
celos e le terra e tote le cosas que in me al tempore de lor
es in illos. Io esseva con le Patre conversion, illes esseva baptisate
desde le principio. Io es in le con le foco e con le Spirito
Patre e le Patre es in me; e in me Sancte, e illes non lo sapeva.
le Patre ha glorificate su nomine.
3 Nephi 9:21 io veniva al mundo
3 Nephi 9:16 Io veniva al mie, e pro portar le redemption al
le mie non me ha recipite. E le mundo, pro salvar le mundo del
Scripturas que concerne mi peccato.
venita es complite.
3 Nephi 9:22 ergo quicunque se
3 Nephi 9:17 E a tote illes qui me repente e veni a me como un
ha recipite, io les concedeva de infante, io le recipera, perque de
devenir filios de Deo; e assi io istes es le regno de Deo. Per istes
facera con tote illes qui credera io dava mi vita e lo reprendeva;
in mi nomine, perque per medio repenti vos dunque e veni a me,
de me venira le redemption, e in vos extremitate del terra, e vos
me le lege de Moses es complite. essera salvate.
3 Nephi 9:18 Io es le lumine e le 3 Nephi Capitulo 10
vita del mundo. Io es le Alpha e
le Omega, le principio e le fin.
Il ha silentio sur le terra per
multe horas - le voce de Christo
3 Nephi 9:19 E vos non me promitte de recolliger su populo
offerera plus effusion de como un gallina recollige su
sanguine; si, vostre sacrificios e pullettos - le parte plus juste del
vostre
holocaustos
cessara, populo es preservate. Circa 34-35
perque io non acceptara plus d.C.
vostre sacrificios e vostre
holocaustos.
3 Nephi 10:1 e adveniva que tote
le populo del pais audiva iste
3 Nephi 9:20 E vos me offerera parolas e dava testimonio. E post
in sacrificio un corde rumpite e iste parolas habeva silentio sur le
un spirito contrite. E quicunque terra per le spatio de multe horas.
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3 Nephi 10:2 pois tan grande
esseva le stupor del populo, que
illes cessava de lamentar se e de
critar per le perdita de lor
parentes que habeva essite
occidite; ergo habeva silentio in
tote le pais per le spatio de
multes horas.

vices vos recolligera io como un
gallina recollige su pullettos sub
su alas, si vos repentira e tornara
a me, con plen intention de
corde.

3 Nephi 10:7 Ma si non, oh casa
de Israel, le locos de tu demoras
devenira desolate, usque al
tempore del complimento del
3 Nephi 10:3 E adveniva que de alliantia de tu patres.
nove le populo audiva un voce, e
tote le populo dava testimonio de 3 Nephi 10:8 e adveniva post que
iste voce que diceva:
le populo habeva audite iste
parolas, recomenciava a plorar e
3 Nephi 10:4 Oh vos, populos de a critar a causa del perdita de lor
iste grande citates que ha cadite, parentes e amicos.
vos qui es descendente de Jacob,
si, vos qui es del casa de Israel, 3 Nephi 10:9 E adveniva que
quante vices io vos recolligeva, passava assi le tres jornos. E al
como un gallina recollige su matino le tenebras se dissipava
pullettos sub su alas, e vos del facie del pais, e le terra
nutriva.
cessava de tremer, e le roccas
cessava de rumper se, e le
3 Nephi 10:5 E ancora, quante terribile ruitos cessava e tote le
vices io ha volite recolliger vos, rumores tumultuose dispareva.
como un gallina recollige su
pullettos sub su alas, si, vos oh 3 Nephi 10:10 le terra se univa de
populo del casa de Israel, que ha nove e se firmava; e le planctos,
cadite; si, vos oh populo del casa e le gemitos e le lamentos del
de Israel, vos que habita a personas que habeva supervivite
Jerusalem, assi como vos que ha cessava;
lor
planctos
se
cadite, quante vices io ha volite transformava in gaudio e lor
recolliger vos como un gallina lamentos in laudes e illes dava
recollige su pullettos, ma vos non gratias al Senior Jesus Christo,
lo ha volite.
lor redemptor.
3 Nephi 10:6 Oh vos, casa de 3 Nephi 10:11 E assi se compliva
Israel, que io ha sparniate, quante le Scripturas que le prophetas
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habeva annunciate.
3 Nephi 10:12 e esseva le parte
plus juste del populo qui habeva
essite salvate, esseva illes qui
habeva recipite le prophetas e
non les habeva lapidate, e esseva
illes qui non habeva versate le
sanguine del sanctos, qui habeva
essite sparniate.
3 Nephi 10:13 E illes esseva
sparniate e illes non habeva essite
sepelite sub le terra; e illes non
habeva necate in le profunditate
del mar; illes non habeva
comburite per le foco, ni illes
habeva cadite e essite applattate a
morte; e illes non habeva essite
portate per le tromba de aere, ni
dominate per le vapor de fumo e
de tenebras.
3 Nephi 10:14 e ora, quicunque
lege, que comprende; qui ha le
Scripturas, que los studia pro
vider e observar si tote iste
mortos e iste destructiones per
foco, per fumo, per tempestas,
per trombas de aere, e per le
gurgite del terra pro inglutir les e
tote iste cosas non es pro complir
le prophetias de multe sancte
prophetas.

perque habeva testimoniate de
iste cosas.
3 Nephi 10:16 Si, le propheta
Zenos dava testimonio de iste
cosas e anque Zenock parlava in
merito a iste cosas, perque illes
testimoniava particularmente de
nos, qui es un resto de lor
posteritate.
3 Nephi 10:17 nostre patre Jacob
attestava tamben in merito a un
resto del posteritate de Joseph. E
non es forsan nos un resto del
posteritate de Joseph? E iste
cosas que rende testimonio de
nos, non es forsan illos scribite
sur le plattas de bronzo que
nostre patre Lehi portava via de
Jerusalem?
3 Nephi 10:18 E adveniva que al
fin del trentesimo-quarte anno, io
vos monstrara que le populo de
Nephi
que
habeva
essite
sparniate, e anque illes qui
habeva
essite
appellate
Lamanitas, qui habeva essite
sparniate,
obteneva
grande
favores, e grande benedictiones
esseva versate supra lor capite, al
puncto que poc post le ascension
de Christo al celo ille se
manifestava vermente a illes;

3 Nephi 10:15 io vos dice, si,
multos ha date testimonio de iste 3 Nephi 10:19 E ille monstrava a
cosas al momento del venita de illes su corpore e les instrueva; e
Christo, e illes esseva occidite un narration de su ministerio
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essera date hic plus tarde. Ergo,
ora io termina mi parolas.
3 Nephi 11:2 E illes conversava
anque de iste Jesus Christo, de
cuje morte habeva essite date un
3 Nephi Capitulo 11
signo.
Jesus Christo se monstra al
populo de Nephi dum le
multitude esseva reunite in le
pais de Abundantia, e les instrue;
e in iste modo ille se monstra a
illes.
Comprende le capitulos de 11 a
26 inclusive.
Le Patre rende testimonio de su
Filio ben amate - Christo appare
e proclama su expiation - le
populo tocca le signos de su
vulneres in le manos, in le pedes
e in le flancos – illes crita
hosanna - Jesus prescribe le
modo e le maniera del baptismo Le spirito de contention es del
diabolo - Le doctrina de Christo
es que le homines debe creder,
esser baptisate e reciper le Spirito
Sancte. Circa 34 d.C.

3 Nephi 11:3 E adveniva que
dum illes stava assi a conversar
le unes con le alteres, illes audiva
una voce que veniva ab le celo; e
illes reguardava circum, perque
illes non comprendeva le voce
que illes audiva; e illo non esseva
un voce dur, ni esseva illo un
voce forte; totevia, nonobstante,
illo esseva un voce leve, illo
transfigeva usque al centro qui lo
audiva, tanto que non existeva un
sol parte de lor esser que illo non
faceva tremer; si, les transfigeva
usque al anima e faceva arder lor
cordes.
3 Nephi 11:4 E adveniva que
illes audiva novemente le voce, e
illes non lo comprendeva.
3 Nephi 11:5 E de nove, per le
tertie vice, illes audiva le voce e
illes aperiva lor aures pro ascoltar
lo; e lor oculos reguardava verso
le sono; e illes reguardava con
insistentia verso le celo, in
direction de ubi proveniva le
sono.

3 Nephi 11:1 e adveniva que
habeva un grande multitude del
populo de Nephi reunite circum
al templo del pais de Abundantia;
e illes se meraviliava e illes se
interrogava le unes le alteres e
illes monstrava le unes al alteres
le
grande
e
meraviliose 3 Nephi 11:6 e le tertie vice illes
cambiamentos
que
habeva comprendeva le voce que illes
occurrite.
audiva; e illo diceva:
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3 Nephi 11:12 E adveniva que
quando Jesus habeva pronunciate
iste parolas, tote le multitude
cadeva a terra; perque illes se
recordava que habeva essite
prophetisate inter illes que
3 Nephi 11:8 E adveniva que Christo se haberea manifestate a
quando illes comprendeva, illes illes depost su ascension al celo.
altiava de nove le oculos verso le
celo; e illes videva un homine 3 Nephi 11:13 E adveniva que le
que descendeva ab le celo; e ille Senior les parlava, dicente:
esseva vestite de un veste blanc;
e ille descendeva e stava in 3 Nephi 11:14 altia vos e veni
medio a illes; e le oculos de tote avante verso de me, a fin que vos
la multitude esseva fixate in ille, pote mitter vostre manos in mi
e illes non osava aperir le ore le flanco, e pote sentir anque las
unes con le alteres, e illes non signos del clavos in mi manos e
sapeva su significato, perque illes in mi pedes; e assi vos pote saper
pensava que esseva un angelo que io es le Deo de Israel e le
que les appareva.
Deo de tote la terra, e que io
esseva occidite per le peccate del
3 Nephi 11:9 E adveniva que ille mundo.
extendeva su mano e ille parlava
al populo dicente:
3 Nephi 11:15 E adveniva que le
multitude se approximava e
3 Nephi 11:10 Io es Jesus poneva le manos in su flancos, e
Christo, del qual le prophetas sentiva le cicatrices del clavos in
attestava que haberea venite al su manos e in su pedes; e illes
mundo.
faceva isto avicinante se un a un,
usque omnes habeva vidite con
3 Nephi 11:11 e io es le luce e le lor oculos e sentite con lor manos
vita del mundo: e io ha bibite le e illes ha sapite con certitude, e
cupa amar que le Patre me ha illes dava testimonio, que Jesus
date e io ha glorificate le Patre e esseva ille del qual habeva essite
io prendeva supra me le peccate scribite per le prophetas que
del mundo, e in isto io acceptava haberea venite.
le voluntate del Patre in tote le
cosas, desde le principio.
3 Nephi 11:16 E quando omnes
habeva
vidite
e
recipite
3 Nephi 11:7 Ecce mi Filio ben
amate, in le qual io me complace,
in le qual io ha glorificate mi
nomine: ascolta le vos.
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testimonio, tote illes clamava de parolas, e desidera esser baptisate
commun accordo, dicente:
in mi nomine, vos lo baptisara in
iste maniera: vos descendera
3 Nephi 11:17 Hosanna! intro al aqua, e vos stara in pede,
benedicite sia le nomine del e vos lo baptisara in nomine mie.
Altissime Deo. E illes cadeva al
pedes de Jesus e illes le adorava. 3 Nephi 11:24 e ora iste es le
parolas que vos pronunciara, vos
3 Nephi 11:18 E adveniva que lo appellara per nomine e vos
ille parlava a Nephi (perque dicera:
Nephi esseva in medio al
multitude), e le commandava de 3 Nephi 11:25 Habente recipite le
approximar se.
autoritate de Jesus Christo, io te
baptisa in nomine del Patre, e del
3 Nephi 11:19 E Nephi se altiava Filio e del Spirito Sancte. Amen.
e ille se avicinava, e ille se
inclinava ante le Senior e basiava 3 Nephi 11:26 E postea vos le
su pedes.
immergera in aqua e postea vos
sortira foras del aqua.
3 Nephi 11:20 E le Senior le
commandava de altiar se. E ille 3 Nephi 11:27 E in iste modo vos
se altiava e ille stava ante Jesus. baptisara in mi nomine; perque in
veritate io vos dice que le Patre,
3 Nephi 11:21 E le Senior le le Filio e le Spirito Sancte es uno;
diceva: io te da le poter de e io es in le Patre, e le Patre es in
baptisar iste populo, quando io me, e le Patre e io es uno.
habera de nove ascendite al celo.
3 Nephi 11:28 E in le maniera
3 Nephi 11:22 E de nove le que io vos ha commandate, assi
Senior appellava alteres, e les vos baptisara. E non habera
diceva le mesme cosas, e ille les disputas inter vos, como il ha
dava le poter de baptisar. E les habite usque ora; ni habera
diceva: vos baptisara in iste disputas inter vos circa le punctos
modo, e non habera disputas inter de mi doctrina, como il ha habite
vos.
usque ora.
3 Nephi 11:23 In veritate io vos 3 Nephi 11:29 perque in veritate,
dice que quicunque se repente de in veritate io vos dice que qui ha
su peccatos, per medio de vostre le spirito de contention non es
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mie, ma es del diabolo, que es le
patre del contentiones, e ille
incita le cordes del homines a
contender con ira les unes contra
les altere.

veritate io vos dice que iste es mi
doctrina, e de illo io da
testimonio trans le Patre; e
quicunque crede in me, crede
anque in le Patre; e a ille le Patre
rendera testimonio de me, perque
3 Nephi 11:30 iste non es mi ille le visitara con le foco e con le
doctrina, lo de incitar le cordes Spirito Sancte.
del homines al ira, les unes
contra les alteres; ma mi doctrina 3 Nephi 11:36 E assi le Patre
es iste, que tal cosas sia rendera testimonio de me, e le
eliminate.
Spirito Sancte rendera testimonio
del Patre e de me, perque le
3 Nephi 11:31 in veritate, in Patre, io e le Spirito Sancte es
veritate io vos dice, que io vos uno.
declarara mi doctrina.
3 Nephi 11:37 E de nove, io vos
3 Nephi 11:32 e iste es mi dice, que vos debe repentir vos e
doctrina, e illo es le doctrina que devenir como un infante, e esser
le Patre me ha date; e io rende baptisate
in
mi
nomine,
testimonio del Patre, e le Patre alteremente vos non potera in
rende testimonio de me, e le alcun modo reciper iste cosas.
Spirito Sancte rende testimonio
del Patre e de me; e io rende 3 Nephi 11:38 E de nove io vos
testimonio
que
le
Patre dice, que vos debe repentir vos, e
commanda a tote le homines, esser baptisate in mi nomine e
ubique, de repentir se e de creder devenir como un infante,
in me.
alteremente vos non potera in
alcun modo hereditar le regno de
3 Nephi 11:33 E quicunque crede Deo.
in me e es baptisate, ille essera
salvate; e istes es illes qui 3 Nephi 11:39 In veritate, in
hereditara le regno de Deo.
veritate, io vos dice que iste es
mi doctrina, e quicunque
3 Nephi 11:34 E quicunque non construe supra illo, construe
crede in me e non es baptisate, supra mi rocca; e le portas del
ille essera damnate.
inferno non prevalera contra ille.
3 Nephi 11:35 In veritate, in 3 Nephi 11:40 E quicunque
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declarara de plus o de minus de
isto, annunciante lo como mi
doctrina, illes proveni del
maligno e non es edificate supra
mi rocca; ma illes construe supra
bases de arena, e le portas del
inferno es aperte pro reciper les,
quando venira le inundationes e
le ventos se abattera supra illes.

vos si vos ascoltara le parolas de
iste dece-duo que io ha seligite
inter vos, pro instruer vos e pro
esser vostre servitores; e a illes io
ha date le poter de baptisar vos in
aqua; e post que vos habera essite
baptisate in aqua, ecce io vos
baptisara con foco e con le
Spirito Sancte; ergo benedicite es
vos si vos credera in me e vos
3 Nephi 11:41 vade dunque a iste essera baptisate, post que vos me
populo, e proclama le parolas que ha vidite e que vos sape que io
io vos ha declarate, usque al es.
extremitate del terra.
3 Nephi 12:2 E de nove, ancora
3 Nephi Capitulo 12
plus benedicite essera qui credera
in vostre parolas, perque vos
Jesus appella le dece-duo testimoniara que vos me ha vidite
discipulos . Ille pronuncia un e que vos sape que io es. Si,
discurso al Nephitas similar al benedicite es qui credera in
Sermon
vostre parolas e qui se abassara
sur Monte. Ille enuncia les in profunda humilitate e essera
Beatitudes - su inseniamentos baptisate, perque illes essera
transcende e prevale super le lege visitate con le foco e con le
de Moses . Ille commanda al Spirito Sancte, e illes recipera le
homines de esser perfecte como remission de lor peccatos.
ille e le Patre lo son - confrontar
con Mattheo 5. Circa 34 d.C.
3 Nephi 12:3 Si, beate es le
povres in spirito que veni a me,
3 Nephi 12:1 E eveniva que perque de illes es le regno del
quando Jesus habeva pronunciate celos.
iste parolas ille parlava a Nephi e
a illes qui habeva essite appellate 3 Nephi 12:4 E de nove, beate es
(le numero del qui habeva essite tote les qui plora, perque illes
appellate e que habeva recipite essera consolate.
poter e autoritate de baptisar
esseva dece-duo), ille extendeva 3 Nephi 12:5 E beate es le
le mano verso le multitude e mansuete, perque illes hereditara
clamava dicente: benedicite es le terra.
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perde su sapor, con que cosa se
3 Nephi 12:6 E beate es tote les salara le terra? le sal non essera
qui es affamate e assetate de alora bon pro nil, salvo pro esser
justicia, perque illes essera
jectate via e calcate sub le pedes
replenate del Spirito Sancte.
del homines.
3 Nephi 12:7 E beate es le 3 Nephi 12:14 In veritate, in
misericordiose, perque illes veritate io vos dice: Io vos pone
obtenera misericordia.
como le luce de iste populo. Un
citate supra un monte non pote
3 Nephi 12:8 E beate es tote le esser occultate.
pur de corde, perque illes videra
Deo.
3 Nephi 12:15 Esque accende le
homines un lampada pro mitter lo
3 Nephi 12:9 E beate es tote le sub un modio? No, on lo mitte
pacificatores, perque illes essera super un candeliero, pro dar luce
appellate filios de Deo.
a tote illes qui es in casa.
3 Nephi 12:10 E beate es tote les
qui es persequite a causa de mi
nomine, perque de illes es le
regno del celos.
3 Nephi 12:11 E beate es vos
quando le homines vos insultara
e vos persequera, e dicera
falsemente contra de vos omne
sorta de mal, a causa mie;
3 Nephi 12:12 habe dunque
grande gaudio e sia felice perque
grande essera vostre recompensa
in celo; perque assi illes
persequeva le prophetas ante de
vos.

3 Nephi 12:16 assi dunque
resplende vostre luce ante iste
populo, a fin que illes pote vider
vostre bon operas e glorificar le
Patre vostre qui es in le celos.
3 Nephi 12:17 Non pensa vos
que veniva a destruer le lege o le
prophetas. Io non veniva a
destruer ma a complir;
3 Nephi 12:18 perque in veritate
io vos dice que non passara un
iota o un sol puncto del lege, ma
in me toto esseva complite.

3 Nephi 12:19 e io vos ha date le
lege e le commandamentos de
3 Nephi 12:13 In veritate, in Patre mie, a fin que vos crede in
veritate, io vos dice: Io vos pone me e vos repenti de vostre
como le sal del terra; ma si le sal peccatos e veni a me con corde
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frangite e spirito contrite. Vos ha 3 Nephi 12:25 Accorda te presto
le commandamentos ante vos, e con tu adversario dum tu es in
le lege es complite.
cammino con ille, non sia que tu
adversario te prende e tu sia
3 Nephi 12:20 Veni vos dunque a jectate in prision.
me, e vos essera salvate; perque
in veritate io vos dice: salvo que 3 Nephi 12:26 In veritate, in
vos obedi le commandamentos veritate, io te dice, tu non sortira
que io vos ha ora date, vos non de ibi in alcun modo, usque tu
entrara in necun caso in le regno non ha pagate le ultime senina. E
del celos.
dum tu es in prision, esque tu
pote pagar un sol senina? In
3 Nephi 12:21 ha vos audite lo veritate, in veritate, io te dice:
que esseva declarate per le No.
antiques, e illo es anque scribite,
que vos non debe occider; e 3 Nephi 12:27 Le antiques
quicunque occidera essera portate scribeva: Tu non debe committer
ante le judicio de Deo;
adulterio;
3 Nephi 12:22 Ma io vos dice
que quicunque se incholerisa
contra su fratre essera portate
ante su judicio. E quicunque
dicera a su fratre: 'Raca', ille
essera portate ante le consilio; e
qui dicera: Demente, essera
jectate al foco del inferno.

3 Nephi 12:28 Ma io vos dice
que quicunque mira un femina
pro concupiscer la, ha ja
committite adulterio in su corde.
3 Nephi 12:29 io vos da un
commandamento,
de
non
permitter a necun de iste cosas de
entrar in vostre corde;

3 Nephi 12:23 ergo, si tu venira a
me, o si tu desiderara venir a me, 3 Nephi 12:30 perque es melio
e tu recorda que tu fratre have que vos priva de iste cosas, e in
qualcosa contra te -isto vos prende vostre cruce, plus
tosto que esser jectate in inferno.
3 Nephi 12:24 Vade a tu fratre e
reconcilia te ante con ille; e 3 Nephi 12:31 Sta scribite que
postea veni a me con plen quicunque, repudiara su sposa le
intention de corde, e io te debe dar un littera de divorcio.
recipera.
3 Nephi 12:32 In veritate, in
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veritate, io vos dice que
quicunque repudiara su uxor,
salvo per motivo de fornication,
la facera committer adulterio; e
quicunque sposara illa que es
divorciate committe adulterio
tamen.

altere;
3 Nephi 12:40 E si qualcuno te
cita in judicio e te prende tu
habito, lassa le anque le
mantello;

3 Nephi 12:41 E quicunque te
3 Nephi 12:33 E ancora sta obliga a camminar con ille un
scribite: 'Tu non debe perjurar millia, cammina con ille duo.
super te mesme, ma tu debe facer
tu juramentos al Senior;
3 Nephi 12:42 Da a qui te pete, e
non voltar le spatulas a qui te
3 Nephi 12:34 Ma in veritate, in demanda qualcosa in prestation.
veritate io vos dice, tu non debe
jurar in necun modo; ni per lo 3 Nephi 12:43 e sta tamben
celo perque es illo le throno de scribite: Ama tu proximo e odia
Deo;
tu inimico;
3 Nephi 12:35 Ni per le terra, 3 Nephi 12:44 Ma io vos dice:
perque illo es le scabello de su Ama vostre inimicos, benedice
pedes;
qui vos maledice, face ben a qui
vos odia e ora per qui se profita
3 Nephi 12:36 Ni tu jurara per tu de vos e vos perseque;
capite, perque tu non pote tornar
un sol capillo blanc o nigre;
3 Nephi 12:45 a fin que vos pote
esser le filios del Patre vostre que
3 Nephi 12:37 Ma que vostre es in celo; perque ille face levar
parlar sia: Si, si; no, no; perque lo su sol supra le iniques e supra le
que es plus o minus de isto es bonos.
mal.
3 Nephi 12:46 ergo celle cosas
3 Nephi 12:38 sta scribite: Oculo antique, que esseva sub le lege,
per oculo e dente per dente;
es tote complite in me.
3 Nephi 12:39 Ma io vos dice: 3 Nephi 12:47 le cosas vetere es
Vos non debe resister al mal, ma finite, e tote le cosas es devenite
quicunque te colpara supra la nove.
gena dextra, offere le anque le
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3 Nephi 12:48 ergo io volerea mano dextre;
que vos esseva perfecte, como
me, o como le Patre vostre que es 3 Nephi 13:4 a fin que tu
in celo es perfecte.
almosna pote esser in secreto; e
tu Patre, que vide in secreto, te
3 Nephi Capitulo 13
recompensara apertemente.
Jesus insenia al Nephitas le
oration del Senior – illes debe
accumular thesauros in celo - al
dece-duo
discipulos
es
commandate de non esser
preoccupate dum lor ministerio,
per le cosas material --Confrontar
con Mattheo 6. Circa 34 d.C.
3 Nephi 13:1 In veritate, in
veritate, io vos dice que io
volerea que vos face almosna al
povres; ma face vos attention a
non facer vostre almosnas ante le
homines, pro esser vidite per
illes; alteremente vos non habera
recompensa de vostre Patre que
es in celo.

3 Nephi 13:5 E quando tu preca,
non lo facer como le hypocritas,
perque illes ama orar in pede in
le synagogas e al angulos del
stratas, pro poter esser vidite per
le homines. In veritate io vos dice
que illes ha assi lor recompensa.
3 Nephi 13:6 Ma tu, quando
preca, entra in tu camera, e post
haber claudite le porta, ora le
Patre tue que es in secreto; e tu
Patre, que vide in secreto, te
recompensara apertemente.

3 Nephi 13:7 Ma quando vos ora,
vos non debe usar van
repetitiones, como face le
paganos, perque illes crede de
3 Nephi 13:2 Quando dunque vos esser ascoltate per lor multo
facera almosna, vos non debe parlar.
facer sonar la trompa ante vos,
como face le hypocritas in le 3 Nephi 13:8 Non sia vos dunque
synagogas e in le stratas, pro similes a illes, perque vostre
esser glorificate per le homines. Patre
cognosce
vostre
In veritate io vos dice illes in iste necessitates, ante que vos los
modo illes recipe ja lor pete.
recompensa.
3 Nephi 13:9 vos debe orar
3 Nephi 13:3 Ma quando tu dunque in iste modo: Patre nostre
facera almosna, que tu mano que es in celo, sia sanctificate tu
sinistre non sape lo que face tu nomine.
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3 Nephi 13:10 sia facite tu 3 Nephi 13:18 Pro non monstrar
voluntate in terra, como illo es al homines que tu jejuna, ma al
facite in celo.
Patre tue que es in secreto; e le
Patre tue, que vide in secreto, ille
3 Nephi 13:11 E perdona nostre te recompensara apertemente.
debitos, como nos perdona nostre
debitores.
3 Nephi 13:19 Non accumula
vostre thesauros sur le terra, ubi
3 Nephi 13:12 E non lassar nos le vermes e le ferrugine
cader in tentation, ma libera nos corrumpe, e le robatores entra e
del mal.
roba;
3 Nephi 13:13 perque tue es le 3 Nephi 13:20 Ma accumula pro
regno, e le poter, e le gloria, pro vos thesauros in celo, ubi ni le
semper. Amen.
vermes ni le ferrugine corrumpe
e ubi le robatores non entra ni
3 Nephi 13:14 perque, si vos roba.
perdona al homines lor offensas,
anque vostre Patre Celestial vos 3 Nephi 13:21 perque ubi es tu
perdonara;
thesauro, ibi essera tamben tu
corde.
3 Nephi 13:15 Ma si vos non
perdona al homines lor offensas, 3 Nephi 13:22 Le luce del
alora le Patre vostre non corpore es le oculo; si dunque tu
perdonara le vostre.
oculo es san, tu corpore entier
essera plen de luce.
3 Nephi 13:16 In ultra quando
vos jejuna vos non debe facer 3 Nephi 13:23 Ma si tu oculo es
como le hypocritas, triste de inique, tu corpore entier essera
aspecto, perque illes disfigura lor plen de tenebras. Si dunque le
facie, pro poter monstrar al luce que es in te es tenebras,
homines que illes jejuna. In quanto
essera
grande
le
veritate io vos dice que illes ha obscuritate!
assi lor recompensa.
3 Nephi 13:24 nemo pote servir
3 Nephi 13:17 Ma tu, quando duo patronos; perque o ille odiara
jejuna, ungue tu capite e lava tu le prime e amara le secunde, o
facie;
ille se avicinara al prime e
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minuspreciara le secunde. Vos gloria, se ha jammais vestite
non pote servir Deo e Mammona. como un de illos.
3 Nephi 13:25 e adveniva que
quando Jesus habeva pronunciate
iste parolas ille reguardava le
dece-duo que ille habeva seligite,
e ille les diceva: Esque vos
recorda le parolas que io vos ha
declarate? Perque vos es illes qui
io ha seligite pro instruer iste
populo. Ergo io vos dice: Vos
non debe inquietar vos pro vostre
vita, re lo que vos mangiara o lo
que vos bibera; e ni pro vostre
corpore re lo que vos vestira.
Non es forsan le vita plus del
nutrimento, e le corpore plus del
veste?
3 Nephi 13:26 Observa le aves
del aere, illos non semina, ni
recollige ni immagazina in silos;
ma vostre Patre Celestial los
alimenta. Non vale forsan vos
multo plus de illos?

3 Nephi 13:30 Ergo, si Deo veste
assi le herba del campo, que
hodie es hic e deman essera
jectate in furno, equalmente ille
vos vestira si vos non es de poc
fide.
3 Nephi 13:31 Non vos inquieta
dunque, dicente: Que mangiara
nos? o que bibera nos? o que
vestira nos?
3 Nephi 13:32 perque vostre
Patre Celestial sape que vos
necessita de tote iste cosas.
3 Nephi 13:33 Ma vos debe
cercar ante toto le regno de Deo e
su justicia, e tote iste cosas vos
essera addite.

3 Nephi 13:34 Non vos inquieta
dunque per le die de deman,
perque le die de deman habera su
3 Nephi 13:27 qui de vos, con proprie
inquietude;
il
es
tote diligentia, pote adder a su sufficiente haber in cata die su
statura un sol cubito?
proprie mal.
3 Nephi 13:28 E perque vos
inquieta alora per vostre vestes?
Considera como cresce le lilios
del campo; illos non labora ni
fila;

3 Nephi Capitulo 14

Jesus commanda de non judicar;
de demandar a Deo; de esser in
guarda contra le false prophetas –
Ille promitte le salvation a qui
3 Nephi 13:29 Totevia io vos face le voluntate del Patre dice que ni Salomon, in tote su confrontar con Mattheo 7. Circa
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34 d.C.
3 Nephi 14:1 e adveniva que
quando Jesus haveva pronunciate
iste parolas, ille se gyrava ancora
verso le multitude e ille aperiva
su ore e diceva: In veritate, in
veritate, io vos dice: Non judicar,
pro non esser judicate.
3 Nephi 14:2 perque, con le
judicio con le qual vos judica,
vos essera judicate; e con le
mensura con le qual vos
mensura, essera mensurate anque
a vos.
3 Nephi 14:3 E perque reguarda
tu le particula que es in le oculo
de tu fratre, e tu non vide le trave
que es in tu ipse oculo?

3 Nephi 14:7 pete e vos essera
date; cerca e vos trovara; colpa le
porta e vos essera aperite.
3 Nephi 14:8 perque quicunque
pete recipe, e qui cerca trova, e
essera aperite a qui colpa le
porta.
3 Nephi 14:9 Qui de inter de vos,
si su filio le pete pan, le dara una
petra?
3 Nephi 14:10 O si ille vos pete
un pisce, vos le dara un serpente?

3 Nephi 14:11 Si dunque vos,
essente perverse, sape como dar
bon donos a vostre filios, quanto
plus le Patre vostre que es in
celo, dara bon cosas a illes qui le
3 Nephi 14:4 O como pote tu pete?
dicer a tu fratre: permitte me de
extraher le particula de tu oculo – 3 Nephi 14:12 Tote le cosas
dum tu ha un trave in tu ipse dunque que vos vole que le
oculo?
homines vos face, vos los debera
facer a illes, perque iste es le lege
3 Nephi 14:5 Tu, hypocrita, e le prophetas.
extrahe ante le trave de tu oculo,
e depost tu videra con claritate 3 Nephi 14:13 Entra per le porta
pro extraher le particula del oculo stricte; perque large es le porta e
de tu fratre.
spatiose es le via que conduce al
destruction; e multos son illes qui
3 Nephi 14:6 Non dar lo que es entra per illo.
sancte al canes, e non jectar
vostre perlas al porcos; per timor 3 Nephi 14:14 perque stricte es le
que illos los calca sub lor pedes e porta e limitate es le via que
gyrante illos vos dispecia.
conduce al vita, e pocos son illes
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qui lo trova.

expellite
demonios e in tu
nomine non faceva nos multe
3 Nephi 14:15 Attention al false operas meraviliose?
prophetas qui venira a vos in
habitos de ove, ma intra illes es 3 Nephi 14:23 E alora io les
lupos rapace.
declarara: io non vos ha nunquam
cognoscite; departi vos de me,
3 Nephi 14:16 per lor fructos vos vos que committe iniquitates.
les recognoscera. Esque on
collige forsan uvas de spinas o 3 Nephi 14:24 Ergo quicunque
ficos de cardos?
audi iste parolas mie e los face,
io le comparara a un homine
3 Nephi 14:17 assi, omne bon sage, qui construeva su casa
arbore produce bon fructos; ma le supra le rocca arbore corrumpite produce prave
fructos.
3 Nephi 14:25 E descendeva le
pluvia, veniva le inundationes e
3 Nephi 14:18 Un arbore bon non sufflava le ventos, e illos cadeva
pote producer fructos prave, ni supra le casa, le casa non
un arbore corrumpite producer collabeva, perque illo esseva
fructos bon.
fundate sur le rocca.
3 Nephi 14:19 Omne arbore que 3 Nephi 14:26 Ma quicunque
non produce bon fructos essera audi iste parolas mie e non le
taliate e jectate al foco.
face, essera comparate a un
homine
imprudente
qui
3 Nephi 14:20 Ergo, vos les construeva su casa supra le arena
recognoscera per lor fructos.
-3 Nephi 14:21 Non quicunque
me dice Senior, Senior, entrara in
le regno del celos; ma qui face le
voluntate de mi Patre qui es in
celo.

3 Nephi 14:27 E descendeva le
pluvia, veniva le inundationes e
sufflava le ventos, e illos cadeva
supra le casa, le casa collabeva, e
grande esseva su ruina.

3 Nephi 14:22 multos me dicera 3 Nephi Capitulo 15
in celle die: Senior, Senior, non
ha prophetisate nos in tu nomine, Jesus annuncia que le lege de
e in nomine tue non ha nos Moses es complite in ille - le
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Nephitas es le altere oves del
qual ille ha parlate a Jerusalem A causa del iniquitate le populo
del Senior a Jerusalem non sape
del oves dispersate de Israel.
Circa 34 d.C.
3 Nephi 15:1 e adveniva que post
que Jesus habeva terminate iste
parolas, ille reguardava le
multitude circum, e diceva: vos
ha audite lo que io ha inseniate
ante de ascender al Patre mie;
ergo quicunque se recorda iste
mie parolas e los face, io le
resuscitara al ultime die.
3 Nephi 15:2 E adveniva que
post que Jesus habeva declarate
iste parolas, ille videva que
alcunos inter illes se meraviliava
e se demandava lo que ille voleva
dicer in merito al lege de Moses,
perque illes non comprendeva le
dicto que le cosas antique habeva
passate e que omne cosa habeva
devenite nove.

lege, e es io que faceva alliantia
con mi populo, Israel; ergo le
lege es complite in me, perque io
ha venite pro expler le lege; ergo
illo ha finite.
3 Nephi 15:6 io non aboli le
prophetas, perque tote illes qui
non esseva complite in me, in
veritate io vos dice que tote illes
essera complite.
3 Nephi 15:7 E perque io vos
dice que le cosas antique ha
passate, io non aboli lo que ha
essite declarate in merito al cosas
que debe venir.
3 Nephi 15:8 perque le alliantia
que io ha facite con mi populo
non es tote complite; ma le lege
que esseva date a Moses ha fin in
me.

3 Nephi 15:9 io es le lege, e le
luce. Vos debe reguardar a me,
perseverar usque al fin, e assi vos
vivera; perque a qui persevera
3 Nephi 15:3 e ille diceva: Vos usque al fin io dara le vita
non debe meraviliar vos perque eternal.
io vos diceva que le cosas
antique ha passate, e que omne 3 Nephi 15:10 io vos ha date le
cosa deveniva nove.
commandamentos; obedi vos
dunque a mi commandamentos.
3 Nephi 15:4 io vos dice que le E iste es le lege e le prophetas,
lege que esseva date a Moses es perque in veritate illes rendeva
complite.
testimonio de me.
3 Nephi 15:5 es io qui ha date le 3 Nephi 15:11 e post que Jesus
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habeva pronunciate iste parolas, a isto.
ille diceva al dece-duo que ille
habeva seligite:
3 Nephi 15:19 Ma in veritate io
vos dice que le Patre me ha
3 Nephi 15:12 vos es mi commandate e io vos lo dice, que
discipulos, e vos es un luce pro vos ha essite separate de illes a
iste populo, que es un resto del causa de lor iniquitate; es dunque
casa de Joseph.
a causa de lor iniquitate que illes
non sape nil de vos.
3 Nephi 15:13 e iste es le terra de
vostre hereditate; e le Patre vos 3 Nephi 15:20 E in veritate io vos
lo dava.
dice de nove que le altere tribos
le Patre los ha separate de illes; e
3 Nephi 15:14 E le Patre non me es a causa de lor iniquitate que
ha
jammais
date
le nil sape de illes.
commandamento de dicer lo a
vostre fratres de Jerusalem.
3 Nephi 15:21 E in veritate io vos
dice que vos es illes del quales io
3 Nephi 15:15 Ni le Patre me ha diceva: Io ha altere oves que non
jammais date le commandamento es de iste oviario; anque illos io
de parlar les del altere tribos del debe conducer, e illos audira mi
casa de Israel, que le Patre ha voce; e habera un sol grege e un
conducite foras del pais.
so pastor.
3 Nephi 15:16 ma le Patre me ha 3 Nephi 15:22 e illes non me
commandate de dicer a illes:
comprendeva,
perque
illes
supponeva que io parlava del
3 Nephi 15:17 que io ha altere Gentiles; perque illes non
oves, que non es de iste oviario; comprendeva que le Gentiles
anque illos io debe conducer, e haberea essite convertite per
illos audira mi voce; e habera un medio de lor predication.
sol grege e un sol pastor.
3 Nephi 15:23 E illes non me
3 Nephi 15:18 e ora, a causa de comprendeva quando io diceva
lor obstination e de lor que le altere oves haberea audite
incredulitate,
illes
non mi voce; e illes non me
comprendeva mi parolas; ergo mi comprendeva quando io diceva
esseva commandate per le Patre que le Gentiles non haberea
de non dicer les plus nil in merito jammais audite mi voce - e que io
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non me haberea manifestate a esser un sol grege e un sol pastor;
illes salvo que per medio del ergo io vade a monstrar me a
Spirito Sancte.
illes.
3 Nephi 15:24 Ma vos ha audite
mi voce e me ha anque vidite; e
vos es mi oves, e vos es includite
inter illes qui le Patre me ha date.
3 Nephi Capitulo 16
Jesus visitara altrere oves perdite
de Israel - in le ultime dies le
Evangelio vadera al Gentiles e
post al casa de Israel - le populo
del Senior videra con lor oculos
quando ille reconducera Sion.
Circa 34 d.C.

3 Nephi 16:4 E io vos commanda
de scriber iste parolas post que io
habera partite, a fin que, si mi
populo de Jerusalem, qui me ha
vidite e qui ha essite con me in
mi ministerio, non demandara al
Patre in nomine mie, pro reciper
del
Spirito
Sancte,
cognoscimento de vos e anque
del altere tribos del quales illes
non sape nil, a fin que iste
parolas que vos scribera sia
conservate e sia manifestate al
Gentiles, a fin que per medio del
plenitude del Gentiles le resto de
lor posteritate, qui essera
dispersate sur le facie del terra a
causa de lor incredulitate, pote
esser reconducite, o pote esser
portate a cognoscer me, lor
redemptor.

3 Nephi 16:1 E in veritate, in
veritate, io vos dice que io ha
altere oves que non es de iste
pais, ni del pais de Jerusalem, ni
de alcun parte de iste terra
circum hic, ubi io ha jam
inseniate.
3 Nephi 16:5 E alora io les
reunira del quatro cantos del
3 Nephi 16:2 perque illes del terra; e alora io complira le
qual io parla non ha ancora alliantia que le Patre ha facite
audite mi voce; e io non mi ha con tote le populo del casa de
manifestate jammais a illes Israel.
personalmente.
3 Nephi 16:6 E benedicite es le
3 Nephi 16:3 Ma io ha recipite un Gentiles, a motivo de lor fide in
commandamento del Patre de me e in le Spirito Sancte, que
vader a illes a fin que illes pote testimonia de me e del Patre.
audir mi voce e esser includite
inter mi oves, a fin que vos pote 3 Nephi 16:7 a motivo de lor fide
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in me, dice le Patre, e a causa de
tu incredulitate, oh casa de Israel,
in le ultime dies le veritate
arrivara al Gentiles, a fin que le
plenitude de iste cosas sia
revelate a illes.

sorta de mendacios, e de fraudes,
e de malicias e de omne sorta de
hypocrisia, e de homicidios e de
fraudes sacerdotal, e de actos de
luxuria e de abominationes
secrete; e si illes facera tote iste
cosas e si illes rejectara le
3 Nephi 16:8 Ma guai, dice le plenitude de mi Evangelio, dice
Patre, al Gentiles incredule, le Patre, io retirara le plenitude
perque nonobstante illes sia de mi Evangelio de lor medio.
venite sur le facie de iste pais e
ha dispersate mi populo, que es 3 Nephi 16:11 E alora io
del casa de Israel, e que mi recordara le alliantia que io ha
populo, que es del casa de Israel, facite con mi populo, oh casa de
ha essite expellite de lor medio e Israel, e io les portara mi
ha essite calcate sub lor pedes;
Evangelio.
3 Nephi 16:9 E per le
misericordia del Patre verso le
Gentiles e anque per le judicios
del Patre sur mi populo que es
del casa de Israel, in veritate, in
veritate io vos dice que post que
io habera facite in modo que mi
populo, que es del casa de Israel
sia percutite e affligite, occidite e
expellite de lor medio, e odiate
per illes, e devenite objecto de
burla e de disdigno inter illes 3 Nephi 16:10 Assi commanda le
Patre de dicer vos: In le die que
le Gentiles peccara contra mi
Evangelio,
e
rejectara
le
plenitude de mi Evangelio e se
elevara in le superbia de lor
corde supra tote le nationes e
supra tote le populos del terra
entier, e illes essera plen de omne

3 Nephi 16:12 E io monstrara a
te, oh casa de Israel, que le
Gentiles non habera poter super
te, ma io recordara mi alliantia
con te, oh casa de Israel, e tu
recipera le cognoscimento del
plenitude de mi Evangelio.
3 Nephi 16:13 Ma si le Gentiles
se repentira e tornara a me, dice
le Patre, illes essera includite
inter mi populo, oh casa de
Israel.
3 Nephi 16:14 E io non
permittera que mi populo, que es
del casa de Israel, vade inter illes
e les calca, dice le Patre.
3 Nephi 16:15 Ma si illes non se
torna a me e non ascoltara mi
voce, io permittera, si, permittera
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a mi populo, oh casa de Israel, de
penetrar in medio a illes e de
calcar les, e illes essera como le
sal que ha perdite su sapor, e que
non es plus bon pro nil, excepte
pro esser jectate e calcate sub le
pedes de mi populo, oh casa de
Israel.

Jesus invita le populo a meditar
in su parolas e orar pro
comprender los – ille cura le
malades – ille ora per le populo
usante un linguage que non pote
esser scribite - le foco circumfere
lor parves e angelos les instrue.
Circa 34 d.C.

3 Nephi 16:16 In veritate, in
veritate io vos dice, assi me ha
commandate le Patre que io da a
iste populo iste terra como su
hereditate.

3 Nephi 17:1 E adveniva que
quando Jesus habeva pronunciate
iste parolas, reguardava de nove
circum verso le multitude e les
diceva: mi tempore es proxime.

3 Nephi 16:17 E alora essera 3 Nephi 17:2 Io percipe que vos
complite le parolas del propheta es debile e que vos non pote
Isaia, que dice:
comprender tote le parolas que le
Patre me ha commandate de dicer
3 Nephi 16:18 tu vigilatores vos in iste occasion.
altiara le voce, illes cantara con
voce unanime, perque illes videra 3 Nephi 17:3 vade dunque a
con lor proprie oculos quando le vostre casas a meditar sur le
Senior reconducera Sion.
cosas que io vos ha declarate e
demanda al Patre, in mi nomine,
3 Nephi 16:19 Erumpe vos in de poter comprender los, e
critos de gaudio e canta vos prepara vostre mente pro deman.
insimul, oh ruinas de Jerusalem! E io tornara a vos.
perque le Senior ha consolate su
populo e ha redimite Jerusalem. 3 Nephi 17:4 ora io vade al Patre,
e anque a monstrar me al tribos
3 Nephi 16:20 le Senior ha perdite de Israel, perque illos non
denudate su bracio sancte al es perdite per le Patre; perque ille
oculos de tote le nationes; e tote sape ubi los ha conducite.
le extremitate del terra videra le
salvation de Deo.
3 Nephi 17:5 E adveniva que
quando Jesus habeva assi parlate,
3 Nephi Capitulo 17
reguardava de nove circum verso
le multitude, e ille videva que
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illes habeva le lacrimas e ille
reguardava Jesus intensemente,
como si illes voleva demandar le
de restar ancora un poc con illes.

qui habeva essite sanate como
illes qui esseva ja san, se
prostrava a su pedes e le adorava;
e tote illes qui poteva approximar
se inter le multitude basiava su
3 Nephi 17:6 e ille les diceva: mi pedes, de modo que los molliava
corde es plen de compassion pro con lor lacrimas.
vos.
3 Nephi 17:11 E adveniva que
3 Nephi 17:7 Esque il ha malades ille commandava que les portava
inter vos? Porta me los hic. lor infantes.
Esque il ha deformes, o cecos, o
claudicantes, o mutilatos, o 3 Nephi 17:12 Alora illes portava
leprosos, o mutes, o surdes o lor infantes e ille les faceva seder
alcuno affligite in qualque a terra circum ille, e Jesus esseva
maniera? Porta me los hic e io les in medio; e le multitude lassava
sanara, perque io ha compassion placia a fin que tote le infantes
pro vos; mi corde es plen de esseva placiate ante ille.
misericordia.
3 Nephi 17:13 E adveniva que
3 Nephi 17:8 perque io percipe quando tote le infantes habeva
que vos desidera que io vos essite portate, e Jesus essente in
monstra lo que io ha facite a medio a illes commandava al
vostre fratres a Jerusalem, perque multitude de genicular.
io vide que vostre fide es
sufficiente pro esser sanate.
3 Nephi 17:14 E adveniva que
quando
illes
se
habeva
3 Nephi 17:9 E adveniva que, geniculate, Jesus gemeva in se e
quando habeva assi parlate, tote diceva: Patre, io es turbate, a
le multitude, de commun causa del perversitate del populo
accordo, se approximava con lor del casa de Israel.
malades, lor affligites, lor
claudicantes, lor cecos, lor mutes 3 Nephi 17:15 E quando habeva
e con totos illes qui esseva declarate iste parolas, se
affligite in qualque maniera; e geniculava anque ille a terra; e
ille sanava tote illes qui esseva precava al Patre, e le cosas que
conducite ante ille.
illes diceva in su oration non pote
esser scribite, e le multitude, los
3 Nephi 17:10 E totos, sia illes audiva, e dava testimonio.
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3 Nephi 17:16 E illes
testimoniava in iste maniera: Le
oculo non ha jammais vidite ante,
ni le aure ha audite ante, cosas
assi grande e meraviliose como
celle que nos videva e audiva
Jesus dicer al Patre;
3 Nephi 17:17 E necun lingua
pote exprimer, ni pote esser
scribite per necun homine, ni
alcun corde de homine pote
conciper cosas assi grandes e
meraviliose como celle que nos
videva e audiva dicer a Jesus; e
nemo pote conciper le gaudio que
replenava nostre animas quando
nos audiva Jesus orar al Patre pro
nos.

plorava, e le multitude dava
testimonio; e Jesus prendeva lor
infantes, un a un, e les
benediceva, e precava al Patre
pro illes.
3 Nephi 17:22 E post haber facite
isto, ille plorava de nove.
3 Nephi 17:23 E Jesus parlava al
multitude e les diceva: Reguarda
vostre parves.

3 Nephi 17:24 E dum illes
reguardava,illes videva le celos
aperir se, e illes videva angelos
descender del celo como
circumferite per le foco; e le
angelos
descendeva
e
circumfereva le infantes, e tote
illes esseva circumferite per le
3 Nephi 17:18 E adveniva que foco; e le angelos les instrueva.
quando Jesus habeva terminate
de orar al Patre, ille se altiava; e 3 Nephi 17:25 E le multitude
assi grande esseva le gaudio del videva, audiva e dava testimonio;
multitude que illes esseva e illes sape que lor testimonio es
dominate.
ver, perque tote illes videva e
audiva, cata un individualmente;
3 Nephi 17:19 E adveniva que e illes esseva circa duo mille
Jesus les parlava e les invitava a cinque centos animas, que
altiar se.
consisteva de homines, feminas e
infantes.
3 Nephi 17:20 e illes se altiava, e
ille les diceva: benedicite es vos 3 Nephi Capitulo 18
a motivo de vostre fide. E ora mi
gaudio es complete.
Jesus institue le sacramento inter
le Nephitas – al Nephitas es
3 Nephi 17:21 E quando habeva commandate de orar sempre in
declarate iste parolas, ille nomine de Jesus - Qui mangia su
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corpore e bibe su sanguine
indignemente es damnate - al
discipulos es date autoritate de
conferer le Spirito Sancte. Circa
34 d.C.
3 Nephi 18:1 E adveniva que
Jesus
commandava
a
su
discipulos de portar le pan e vino.

como ha facite io, mesmo como
io ha dispeciate le pan, lo ha
benedicite e lo ha date a vos.
3 Nephi 18:7 E vos facera isto in
memoria de mi corpore, que io
vos ha monstrate. E isto essera un
testimonio al Patre que vos
recorda sempre de me. E si vos
recorda sempre de me, vos
habera mi Spirito con vos.

3 Nephi 18:2 E dum illes vadeva
a prender pan e vino, ille
commandava al multitude de 3 Nephi 18:8 E adveniva que
seder se in terra.
quando Jesus diceva iste parolas,
ille commandava a su discipulos
3 Nephi 18:3 E quando le de prender le vino del cupa e de
discipulos tornava con le pan e le biber lo, e de dar lo tamben al
vino, ille prendeva le pan, lo multitude, a fin que illes lo
dispeciava e lo benediceva: e lo poteva biber tamben.
dava al discipulos e les
commandava de mangiar lo.
3 Nephi 18:9 E adveniva que
illes faceva assi, illes bibeva a
3 Nephi 18:4 E quando illes satietate; e illes lo dava al
habeva mangiate a satietate, ille multitude qui bibeva a satietate.
les commandava de dar lo al
multitude.
3 Nephi 18:10 E quando le
discipulos habeva facite isto,
3 Nephi 18:5 E quando le Jesus les diceva: benedicite es
multitude habeva mangiate a vos, per haber facite isto, perque
satietate, ille diceva al discipulos: assi
vos
compli
mi
un de vos essera ordinate, e a ille commandamentos, e assi vos
io dara le poter de dispeciar le attesta al Patre que vos es
pan, de benedicer lo e de dar lo al disponite a facer lo que io vos ha
populo de mi ecclesia, a tote illes commandate.
qui credera e essera baptisate in
mi nomine.
3 Nephi 18:11 E isto, vos lo
facera sempre a qui se repenti e
3 Nephi 18:6 E on debera sempre es baptisate in mi nomine; e vos
observar de facer assi, mesmo lo facera in memoria de mi
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sanguine, que io ha versate pro
vos, a fin que vos pote
testimoniar al Patre que vos
recorda sempre de me. E si vos
recorda sempre de me, vos
habera mi Spirito con vos.

repenti e es baptisate in mi
nomine. Io es le luce, e io vos ha
date un exemplo.

3 Nephi 18:17 E adveniva que
quando Jesus habeva pronunciate
iste parolas a su discipulos, ille
3 Nephi 18:12 E io vos da le reguardava de nove le multitude
commandamento de facer iste e les diceva:
cosas. E si vos facera sempre iste
cosas, vos es benedicite perque 3 Nephi 18:18 in veritate, in
vos es edificate supra mi rocca.
veritate io vos dice que vos debe
veliar e orar sempre per timor de
3 Nephi 18:13 Ma qui inter vos entrar in tentation; perque Satan
facera de plus o de minus de isto, desidera posseder vos, pro
non es edificate supra mi rocca setassar vos como le grano.
ma es edificate supra un base de
arena; e quando cadera le pluvia 3 Nephi 18:19 ergo vos debe
e venira le inundationes e sufflara sempre orar le Patre in mi
le ventos e battera super illes, nomine;
illes cadera e le portas del inferno
es ja aperte e prompte pro reciper 3 Nephi 18:20 E toto lo que vos
les.
demandara al Patre in mi nomine,
e que es juste, credente que vos
3 Nephi 18:14 ergo benedicite es lo recipera, vos essera date.
vos si vos respectara mi
commandamentos, que le Patre 3 Nephi 18:21 ora le Patre in
me ha commandate de dar vos.
vostre familias, sempre in mi
nomine, a fin que vostre uxor e
3 Nephi 18:15 In veritate, in vostre filios sia benedicite.
veritate io vos dice, vos debe
veliar e orar sempre, per timor de 3 Nephi 18:22 e vos reunira
esser tentate per le diabolo e de subinde; e vos non impedira a
esser per ille trainate in nemo de venir a vos quando vos
captivitate.
reunira, ma vos permittera a totos
de venir a vos e non lo prohibira;
3 Nephi 18:16 E como io ha orate
inter vos, assi vos orara in mi 3 Nephi 18:23 Ma vos debe orar
ecclesia, inter mi populo que se pro illes, e vos non les debe
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expeller; e si illes veni a vos sanguine indignemente, sapente
subinde, vos orara al Patre pro lo, quando vos lo administrara;
illes in mi nomine.
3 Nephi 18:29 perque quicunque
3 Nephi 18:24 Altia vos dunque mangia de mi carne e bibe de mi
vostre luce a fin que illo pote sanguine indignemente, mangia e
illuminar le mundo. Io es le luce bibe le damnation pro su anima;
que vos debe altiar - lo que vos si dunque vos sape que un
me ha vidite facer. Vos ha vidite homine es indigne de mangiar e
que io ha orate le Patre, e tote vos de biber de mi carne e de mi
lo ha testimoniate.
sanguine, vos lo prohibira.
3 Nephi 18:25 E vos vide que io
non ha commandate a alcun de
vos de retirar se; ma io ha
ordinate plus tosto a totos de
venir a me, pro poter audir e
vider; assi vos facera al mundo; e
quicunque non observara iste
commandamento, potera cader in
tentation.
3 Nephi 18:26 e adveniva que
quando Jesus habeva pronunciate
iste parolas, ille reguardava de
nove su discipulos que ille
habeva seligite, e diceva a illes:

3 Nephi 18:30 Nonobstante vos
non le expellera de inter vos, ma
vos le inseniara e vos orara pro
ille al Patre in mi nomine; e si
ille se repenti e es baptisate in mi
nomine, alora vos le recipera e le
dara de mi carne e de mi
sanguine.
3 Nephi 18:31 Ma si ille non se
repenti, ille non essera includite
inter mi populo, a fin de non
destruer mi populo, perque io
cognosce mi oves e illes es
contate.

3 Nephi 18:27 in veritate, in
veritate io vos dice, io vos da un
altere commandamento, e postea
io debe vader al Patre pro poter
expler altere commandamentos
que ille me ha date.

3 Nephi 18:32 Nonobstante vos
non le expellera de vostre
synagogas o de vostre locos de
culto, perque vos debe continuar
a instruer le; perque vos non sape
si ille tornara se repentira, e
venira a me con plen intention de
3 Nephi 18:28 e iste es le corde, e io le sanara; e vos essera
commandamento que io vos da: le instrumento pro portar le
vos non permittera a nemo de salvation.
prender parte a mi corpore e mi
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3 Nephi 18:33 Vos observara
dunque iste parolas que io vos ha
commandate, pro non cader sub
condemnation; perque guai a qui
le Patre condemna.

3 Nephi 18:39 E dum illes esseva
assi recoperite, Jesus ascendeva
al celo. E le discipulos videva e
testimoniava que ille habeva
novemente ascendite al celo.

3 Nephi 18:34 E io vos da iste
commandamentos a causa del 3 Nephi Capitulo 19
disputas que habeva inter vos. E
benedicite es vos si non habera Le
dece-duo
discipulos
disputas inter vos.
developpa lor ministerio apud le
populo e illes ora pro haber le
3 Nephi 18:35 ora io vade al Spirito Sancte - le discipulos es
Patre, perque il es opportun que baptisate e recipe le Spirito
io retorna al Patre per causa Sancte e le ministerio del angelos
vostre.
--Jesus ora usante parolas que
non pote esser scribite --ille lauda
3 Nephi 18:36 E adveniva que le grande fide de iste Nephitas.
quando Jesus habeva terminate Circa 34 d.C.
de dicer iste parolas, ille toccava
con le mano le discipulos que ille 3 Nephi 19:1 e adveniva que
habeva seligite, a un a un, usque quando Jesus habeva ascendite al
les habeva toccate totos, e ille celo, le multitude se dispersava e
parlava a illes dum les toccava.
cata homine prendeva su uxor e
su filios e tornava su casa.
3 Nephi 18:37 E le multitude non
comprendeva le parolas que ille 3 Nephi 19:2 E esseva
pronunciava; ergo illes non dava immediatemente
diffundite
testimonio; ma le discipulos ubique le notitia, ante que veniva
attestava que Jesus habeva date a le nocte, que le multitude habeva
illes le poter de dar le Spirito vidite Jesus, que ille les habeva
Sancte. E io vos monstrara plus inseniate e anque que illes se
ultra que tal testimonio es ver.
haberea monstrate le die sequente
al multitude.
3 Nephi 18:38 E adveniva que
quando Jesus les habeva toccate a 3 Nephi 19:3 Si, e anque per tote
totos, veniva un nube que le nocte se diffundeva ubique le
recoperiva le multitude, assi que notitia de Jesus; de modo que
illes non poteva vider Jesus.
habeva multe inter le populo, si,
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un grande numero, que laborava
multo per tote le nocte pro poter
esser al matino sequente in le
loco ubi Jesus se haberea
manifestate al multitude.

3 Nephi 19:8 E quando illes
habeva inseniate le mesme
parolas que Jesus habeva
pronunciate - sin variar nil del
parolas que Jesus habeva
3 Nephi 19:4 E adveniva que le pronunciate - illes se geniculava
die sequente, quando le multitude de nove e orava al Patre in
se habeva reunite, Nephi e su nomine de Jesus.
fratre que ille habeva resuscitate
del mortos cuje nomine esseva 3 Nephi 19:9 E le discipulos
Timotheo, e anque su filio cuje orava pro lo que illes desiderava
nomine esseva Jonas, e anque de plus; e illes desiderava reciper
Mathoni, Mathonihah su fratre, e le Spirito Sancte.
Kumen, Kumenonhi, Jeremia,
Shemnon, Jonas, Zedekiah e 3 Nephi 19:10 E quando le
Isaia - ora, iste esseva le nomines discipulos habeva assi orate, illes
del discipulos que Jesus habeva descendeva sur le ripa del aqua, e
seligite - e adveniva que illes se le multitude les sequeva.
approximava e illes stava in
medio al multitude.
3 Nephi 19:11 E adveniva que
Nephi descendeva in le aqua e
3 Nephi 19:5 e le multitude ille esseva baptisate.
esseva tan numerose que illes les
faceva divider in dece-duo 3 Nephi 19:12 e ille sortiva del
gruppos.
aqua e comenciava a baptisar. E
ille baptisava illes qui Jesus
3 Nephi 19:6 E le dece-duo habeva seligite.
discipulos inseniava al multitude;
e illes faceva in modo que le 3 Nephi 19:13 E adveniva que
multitude se geniculava sur le post haber baptisate totos e haber
facie del terra e orava al Patre in sortite del aqua, le Spirito Sancte
nomine de Jesus.
descendeva supra illes e illes
esseva replenate del Spirito
3 Nephi 19:7 E anque le Sancte e de foco.
discipulos orava al Patre in
nomine de Jesus. E adveniva que 3 Nephi 19:14 e illes esseva
le discipulos se altiava e circumferite como per un foco
inseniava al populo.
que descendeva del celo e le
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multitude esseva teste e rendeva 3 Nephi 19:22 Patre, tu ha date a
testimonio; e angelos descendeva illes le Spirito Sancte perque illes
del celo e les instrueva.
crede in me; e tu videva que illes
crede in me perque tu les ascolta,
3 Nephi 19:15 E adveniva que e illes ora a me; e illes ora a me
dum le angelos instrueva le perque io es con illes.
discipulos, Jesus veniva e stava
in medio a illes e les inseniava.
3 Nephi 19:23 ora, Patre, io te
preca pro illes e anque pro tote
3 Nephi 19:16 E adveniva que illes qui credera in lor parolas, a
Jesus parlava al multitude e les fin que illes pote creder in me, e
commandava de genicular se de que io pote esser in illes como tu,
nove, e anque su discipulos se Patre, es in me, a fin que nos pote
geniculava a terra.
esser uno.
3 Nephi 19:17 E adveniva que
quando tote stava in geniculos,
ille commandava a su discipulos
de orar.

3 Nephi 19:24 E adveniva que
quando Jesus habeva assi orate al
Patre, tornava a su discipulos e
illes continuava sin cessar a orar
ille; e illes non multiplicava le
3 Nephi 19:18 e illes comenciava parolas, perque les esseva date lo
a orar; e illes orava a Jesus, que illes debeva dicer in oration,
appellante le lor Senior e lor Deo. e illes esseva plen de desiderio.
3 Nephi 19:19 E adveniva que
Jesus se dimitteva de lor medio e
se distantiava un poc de illes, e se
prostrava a terra e diceva:
3 Nephi 19:20 Patre, io te
regratia per haber date le Spirito
Sancte a istes que io ha seligite; e
es a motivo de lor fide in me que
le io ha seligite ex le mundo.

3 Nephi 19:25 E adveniva que
Jesus les benediceva dum illes
orava a ille; e Jesus les surrideva
e le luce de su aspecto
resplendeva super illes; e illes
deveniva blanc como le visage e
le vestimentos de Jesus; e lor
candor
ultrapassava
omne
candor; si, non pote haber nil
supra le terra tan blanc quanto lor
candor.

3 Nephi 19:21 Patre, io te preca
de dar le Spirito Sancte a tote 3 Nephi 19:26 E Jesus les diceva:
illes qui credera in lor parolas.
Continua a orar; e illes non
cessava de orar.
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3 Nephi 19:27 e Jesus se
departiva novemente de illes, se
distantiava un poc e se prostrava
a terra; e precava de nove al
Patre, dicente:
3 Nephi 19:28 Patre, io te
regratia de haber purificate illes
qui io ha seligite, a motivo de lor
fide, e io te preca pro illes e
anque pro illes qui credera in lor
parolas, a fin que illes pote esser
purificate in me per medio del
fide in lor parolas, assi como
istes es purificate in me.

3 Nephi 19:32 E le lingua non
pote exprimer le parolas que ille
diceva in oration, ni poterea
alcuno scriber le parolas que ille
diceva in oration.
3 Nephi 19:33 E le multitude
audiva e dava testimonio; e lor
cordes se aperiva e illes
comprendeva in lor corde le
parolas que ille diceva in oration.

3 Nephi 19:34 Nonobstante, assi
grande e meraviliose esseva le
parolas que Jesus diceva in
oration que illos non pote esser
scribite, ni pote esser pronunciate
3 Nephi 19:29 Patre, io non preca per le homine.
pro le mundo, ma pro illes qui tu
me ha date ex le mundo, a 3 Nephi 19:35 E adveniva que
motivo de lor fide, a fin que illes quando Jesus habeva terminate
pote esser purificate, in me, e que de orar, tornava de nove a su
io pote esser in illes, como tu, discipulos e diceva a illes: Io non
Patre, es in me; que nos pote ha jammais vidite fide assi
esser uno, e que io pote esser grande inter tote le Judeos; ergo
glorificate in illes.
io non ha potite monstrar a illes
miraculos assi grande a causa de
3 Nephi 19:30 E quando Jesus lor incredulitate.
habeva pronunciate iste parolas,
tornava de nove a su discipulos; e 3 Nephi 19:36 In veritate io vos
illes orava a ille continuemente dice, non existe alcuno de illes
sin cessar; e ille surrideva a illes que ha vidite cosas assi grande
de nove; e illes esseva blanc, como los que ha vidite vos; ni
mesmo como Jesus.
illes ha audite cosas assi grande
como illos que ha audite vos.
3 Nephi 19:31 E adveniva que
Jesus se distantiava de nove un 3 Nephi Capitulo 20
poc e precava al Patre;
Jesus provide pan e vino in modo
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miraculose
e
administra
novemente le sacramento al
populo - le resto de Jacob
arrivara al cognoscimento del
Senior lor Deo e hereditara le
Americas - Jesus es le propheta
similar a Moses e le Nephitas es
filios del prophetas - altere
pertinentes al populo del Senior
essera reunite a Jerusalem. Circa
34 d.C.
3 Nephi 20:1 E adveniva que
Jesus commandava al multitude e
anque a su discipulos de cessar
de orar. E ille commandava a
illes de non cessar de orar in lor
corde.

3 Nephi 20:6 Ora, ni pan ni vino
habeva essite portate per le
discipulos, ni per le multitude.
3 Nephi 20:7 Ma Jesus les dava
vermente pan pro mangiar e
anque vino pro biber.
3 Nephi 20:8 E Jesus diceva a
illes: qui mangia de iste pan,
mangia de mi corpore pro su
anima; e qui bibe de iste vino
bibe de mi sanguine pro su
anima; e su anima non habera
jammais fame ni sete, ma essera
satiate.

3 Nephi 20:9 Ora, quando tote le
multitude habeva mangiate e
bibite, illes esseva replenate per
le Spirito; e illes critava con voce
unanime, e illes rendeva gloria a
Jesus, que illes poteva sia vider
3 Nephi 20:3 E adveniva que ille que audir.
dispeciava de nove le pan e lo
benediceva, e lo dava a mangiar 3 Nephi 20:10 E adveniva que
al discipulos.
quando totos habeva date gloria a
Jesus, ille les diceva: ora io
3 Nephi 20:4 E quando illes termina le commandamento que
habeva
mangiate,
ille le Patre me ha date in merito a
commandava a illes de dispeciar iste populo, que es un resto del
le pan e de dar lo al multitude.
casa de Israel.
3
Nephi
20:2 E Jesus
commandava a illes de altiar se e
de restar in pede. E illes se
altiava e restava in pede.

3 Nephi 20:5 E quando illes lo
habeva date al multitude Jesus les
dava a biber anque del vino, e
commandava a illes de dar lo
anque al multitude.
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3 Nephi 20:11 recorda que io vos
parlava e diceva que quando le
parolas de Isaia se complira illos es scribite, e vos los ha ante
vos, dunque examina los --

3 Nephi 20:12 E in veritate, in
veritate io vos dice, que quando
illos se complira, alora se
explera le alliantia que le Patre
ha facite con su populo, oh casa
de Israel.
3 Nephi 20:13 E alora le
superviventes
que
esseva
dispersate ubique sur le facie del
terra essera reunite del levante e
del ponente, del sud e del nord; e
illes
essera
portate
al
cognoscimento del Senior lor
Deo, que les ha redimite.

supra tu adversarios, e tote tu
inimicos essera resecate.
3 Nephi 20:18 E io reunira mi
populo, como un homine reuni su
fasces supra le solo.
3 Nephi 20:19 perque io facera
mi populo, con le qual le Patre ha
facite alliantia, si, io facera de
ferro tu cornos e de bronzo tu
socculos. E tu facera in
fragmentos multe populos; e io
consacrara lor ricchessas al
Senior, e lor substantias al Senior
del terra entier. E io es ille qui lo
facera.

3 Nephi 20:14 E le Patre me ha
commandate de dar vos iste terra 3 Nephi 20:20 E advenira, dice le
como vostre hereditate.
Patre, que le spada de mi justicia
essera suspendite supra illes in
3 Nephi 20:15 E io vos dice que celle jorno; e si illes non se
si le Gentiles non se repenti post repenti, illo cadera supra illes,
le benediction que illes recipera, dice le Patre; si, o supra tote le
post que illes habera dispersate nationes del Gentiles.
mi populo -3 Nephi 20:21 E advenira que io
3 Nephi 20:16 Alora vos, que es restabilira mi populo, oh casa de
un resto del casa de Jacob, vadera Israel.
inter illes; e vos essera in medio a
illes, qui essera numerose; vos 3 Nephi 20:22 e iste populo io lo
essera inter illes como un leon stabilira supra iste terra, pro
inter le bestias del foresta e como expler le alliantia que io ha facite
un leonetto inter le greges de con vostre patre Jacob; e illo
oves, que, si passa inter illos los essera un Nove Jerusalem. E le
calca e los devora, e nemo los poteres del celo essera in medio a
pote liberar.
iste populo; si, e anque io essera
in medio a vos.
3 Nephi 20:17 tu mano se levara

641

3 Nephi 20:23 io es ille del qual
parlava Moses, dicente: le Senior
vostre Deo suscitara un propheta
inter vostre fratres, similar a me;
vos le ascoltara in tote le cosas
que ille vos dicera. E advenira
que omne anima que non
ascoltara celle propheta essera
resecate de inter le populo.

iste benediction supra le Gentiles
les rendera potente supra totos,
pro dispersar mi populo, oh casa
de Israel.

3 Nephi 20:27 E post que vos
habera essite benedicite, alora le
Patre complira le alliantia que ille
faceva con Abraham, dicente: in
tu posteritate tote le familias del
terra essera benedicite, con le
effusion del Spirito Sancte, per
medio de me, supra le Gentiles, e

3 Nephi 20:31 e illes credera in
me, que io es Jesus Christo, le
Filio de Deo, e illes precara al
Patre in mi nomine.

3 Nephi 20:28 E illes essera un
flagello pro le populo de iste
pais; nonobstante, quando illes
habera recipite le plenitude del
mi Evangelio, si illes indurara lor
3 Nephi 20:24 In veritate io vos corde contra me, io facera
dice, que tote le prophetas desde recader supra lor capite lor
Samuel e illes qui ha venite iniquitate, dice le Patre.
postea, tote illes qui ha parlate,
ha testimoniate de me.
3 Nephi 20:29 E io rememorara
le alliantia que io ha facite con
3 Nephi 20:25 e vos es le filios mi populo; e io ha facite alliantia
del prophetas, e vos es del casa que lo haberea reunite in le
de Israel; e vos pertine al alliantia tempore per me fixate, que io
que le Patre faceva con vostre haberea date a illo novemente le
patres, dicente a Abraham: in tu terra de su patres como su
posteritate, tote le familias del hereditate, que es le pais de
terra essera benedicite.
Jerusalem, que es lor terra
promittite pro sempre, dice le
3 Nephi 20:26 E le Patre me ha Patre.
resuscitate pro venir a vos, ille
me ha mandate pro benedicer 3 Nephi 20:30 E venira le die
vos, pro disviar cata un de vos de quando le plenitude de mi
su iniquitate; e isto perque vos es Evangelio essera predicate a
le filios del alliantia -illes;
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3 Nephi 20:32 E lor sentinellas
altiara le voce e con voce
unanime illes cantara; perque

illes videra con lor proprie per nil, e vos essera redimite sin
oculos.
moneta.
3 Nephi 20:33 Alora le Patre les
reunira de nove e dara a illes
Jerusalem como terra de lor
hereditate.
3 Nephi 20:34 Alora illes
erumpera in canticos de gaudio Canta insimul, vos, ruinas de
Jerusalem! perque le Patre ha
consolate su populo e ha redimite
Jerusalem.

3 Nephi 20:39 In veritate, in
veritate io vos dice que mi
populo cognoscera mi nomine; si,
in celle jorno illes sapera que es
io ille qui parla.

3 Nephi 20:40 E alora illes
dicera: Quanto es belle, supra le
montes, le pedes de ille qui porta
bon novas, que annuncia le pace,
que porta bon novas de ben, que
annuncia le salvation, que dice a
3 Nephi 20:35 le Patre ha Sion: tu Deo regna!
denudate su bracio sancte al
oculos de tote le nationes; e tote 3 Nephi 20:41 E alora sonara un
le extremitate del terra videra le crito: Retira vos, retira vos, exi!
salvation del Patre; e le Patre e io Non toccar lo que es impur! exi
es uno.
de lor medio! Sia pur, vos que
porta le vasos del Senior!
3 Nephi 20:36 E alora advenira
lo que es scripte: evelia te, evelia 3 Nephi 20:42 perque vos non
te, revesti te de tu fortia, oh Sion! exira hastante ni vos fugira;
Veste tu belle vestes, oh perque le Senior vadera ante vos
Jerusalem, citate sancte! perque e le Deo de Israel essera vostre
de ora in avante non entrara plus retroguarda.
in te ni le incircumcises ni le
impures.
3 Nephi 20:43 mi Servo agera
con prudentia; ille essera elevate,
3 Nephi 20:37 succute te del sublimate e exaltate.
pulvere, subleva te, sede te, oh
Jerusalem! Disnoda le catenas 3 Nephi 20:44 como multos
del collo, oh filia de Sion que es essera stupite de te – perque
in captivitate!
esseva disfigurate su semblante
plus de qualcunque homine, e su
3 Nephi 20:38 perque assi dice le aspecto plus del filios del
Senior: vos ha vendite vos ipse homines --
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3 Nephi 20:45 assi ille dispersara
multe nationes; le reges claudera
le bucca ante ille, perque illes
videra lo que nunquam les esseva
narrate, e illes meditara sur lo
que illes non habeva nunquam
audite.

nove mi Sion inter illes;
3 Nephi 21:2 E iste essera le
signo que io vos dara - perque in
veritate io vos dice que quando
iste cosas, que io vos declara e
que de ora in avante vos
declarara io mesme, e per medio
del poter del Spirito Sancte que
vos essera date per le Patre, iste
cosas essera date a cognoscer al
Gentiles a fin que illes pote saper
de iste populo, que es un resto
del casa de Jacob, e de iste mi
populo que essera per illes
dispersate;

3 Nephi 20:46 In veritate, in
veritate io vos dice que tote iste
cosas venira securmente, mesmo
como
le
Patre
me
ha
commandate. Alora iste alliantia
que le Patre ha stabilite con su
populo essera explite; e alora
Jerusalem essera novemente
habitate per mi populo e essera le 3 Nephi 21:3 In veritate, in
terra de lor hereditate.
veritate io vos dice, quando iste
cosas essera date a cognoscer per
3 Nephi Capitulo 21
le Patre e illos procedera del
Patre a vos per medio del
Israel essera reunite quando le Gentiles;
Libro de Mormon venira al luce le Gentiles essera stabilite in 3 Nephi 21:4 perque es in le
America como un populo libere – sagessa del Patre que le Gentiles
illes essera salvate si illes credera se stabili supra iste terra e illes se
e obedira; alteremente illes essera constitue como un populo libere
destruite - Israel edificara le per medio del poter del Patre, a
Nove Jerusalem e le tribos fin que iste cosas pote venir per
perdite tornara. Circa 34 d.C.
medio de illes al residuo de
vostre posteritate, a fin que on
3 Nephi 21:1 In veritate io vos pote complir se le alliantia que le
dice, io vos da un signo a fin que Patre ha stipulate con su populo,
vos pote recognoscer le tempore oh casa de Israel;
in le qual iste cosas advenira –
pois que io recolligera de su 3 Nephi 21:5 Quando dunque iste
longe dispersion mi populo, oh operas, e le operas que essera
casa de Israel, e io stabilira de complite de ora in avante inter
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vos procedera del Gentiles al
vostre posteritate que habera
degenerate in incredulitate a
causa del iniquitate;
3 Nephi 21:6 perque assi conveni
al Patre, que illos veni del
Gentiles, a fin que le Patre pote
monstrar su poter al Gentiles, a
fin que, si le Gentiles, non
indurara lor corde, illes pote
repentir se, e venir a me, e esser
baptisate in nomine mie e
cognoscer le ver punctos de mi
doctrina, a fin que illes pote esser
includite inter mi populo, oh casa
de Israel;

complira un opera que essera un
opera grande e meraviliose inter
illes; e inter illes habera alcunos
que non credera, anque si un
homine lo proclamara a illes.
3 Nephi 21:10 Ma le vita del mi
servitor essera in mi mano; ergo
illes non le facera mal, anque si
ille essera martyrisate per causa
de illes. Totevia io le sanara,
perque io monstrara a illes que
mi sagessa es superior al astutias
del diabolo.
3 Nephi 21:11 advenira dunque
que qui non credera a mi parolas,
io que es Jesus Christo, parolas
que le Patre facera portar al luce
per Ille al Gentiles, e a Ille dara
le poter de portar los al Gentiles
(isto essera facite mesmo como
diceva Moses), illes essera
resecate de inter mi populo que
appertine al alliantia.

3 Nephi 21:7 E quando advenira
iste cosas, de modo que vostre
posteritate
comenciara
a
cognoscer los - illos essera pro
illes como un signo, a fin que
illes pote saper que le opera del
Patre es ja comenciate, pro expler
le alliantia que ille ha stipulate
con le populo que appertine al 3 Nephi 21:12 E mi populo, que
casa de Israel.
es un resto de Jacob, essera inter
le Gentiles, si, in medio a illes
3 Nephi 21:8 E quando venira como un leon inter le bestias del
celle jorno, advenira que le reges foresta, como un leonetto inter le
claudera lor bucca; perque illes greges de oves, que, si passa inter
videra lo que non les habeva illos los calca e los devora, e
nunquam essite annunciate; e nemo los pote salvar.
illes meditara super lo que illes
non habeva audite.
3 Nephi 21:13 lor mano se levara
supra lor adversarios, e tote lor
3 Nephi 21:9 perque in celle inimicos essera resecate.
jorno per amor mie, le Patre
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3 Nephi 21:14 Si, guai al
Gentiles, salvo si illes se repenti;
perque advenira in celle jorno,
dice le Patre, que io resecara le
cavallos de tu medio e destruera
tu carros;

vindicantia e mi furia super illes,
assi como super le paganos,
como nunquam on ha audite.

3 Nephi 21:22 Ma si illes se
repentira e ascoltara mi parolas, e
non indurara lor cordes, io
3 Nephi 21:15 E io resecara le stabilira inter illes mi ecclesia; e
citates del tu pais e abattera tote illes entrara in le alliantia e
tu fortalessas;
essera includite inter iste resto de
Jacob, al qual io ha date iste terra
3 Nephi 21:16 E io resecara de tu como hereditate;
terra le magias, e tu non habera
plus cartomantes;
3 Nephi 21:23 e illes adjutara mi
populo, le resto de Jacob, e anque
3 Nephi 21:17 E io resecara de tu tote illes del casa de Israel que
medio anque tu imagines de venira hic, a fin que illes pote
sculptura e tu statuas; e tu non edificar un citate, que essera
adorara plus le opera de tu appellate le Nove Jerusalem.
manos;
3 Nephi 21:24 E alora illes
3 Nephi 21:18 e io extirpara tu adjutara mi populo, que es
boscos de medio a te; e io dispersate sur tote le facie del
destruera tu citates.
pais, a reunir se in le Nove
Jerusalem.
3 Nephi 21:19 E advenira que
terminara tote le mendacios, e le 3 Nephi 21:25 E alora le poter
fraudes, e le invidias, e le luctas, del celo descendera inter illes: e
e le fraudes sacerdotal e le io tamben essera in medio a illes.
prostitutiones.
3 Nephi 21:26 E alora
3 Nephi 21:20 perque advenira, comenciara le opera del Patre in
dice le Patre, que in celle jorno celle jorno, o quando iste
quicunque non se repentira e non Evangelio essera predicate inter
venira a mi Filio ben amate, io le le resto de iste populo. In
resecara de inter mi populo, oh veritate, io vos dice, in celle
casa de Israel;
jorno le opera del Patre
comenciara
inter
tote
le
3 Nephi 21:21 E io executara mi dispersate de mi populo, si,
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mesmo le tribos que es perdite, le filios del femina desolate es
que le Patre ha conducite foras de plus numerose del filios del
Jerusalem.
femina sposate, dice le Senior.
3 Nephi 21:27 Si, le opera
comenciara
inter
tote
le
dispersate de mi populo, con le
Patre que preparara le via per le
qual illes potera venir a me, a fin
que illes pote invocar le Patre in
nomine mie.

3 Nephi 22:2 Allarga le loco de
tu tenta, e extende le tentas de tu
habitationes; non te sparniar,
allonga tu cordas e reinfortia tu
palos!

3 Nephi 22:3 perque tu te
extendera al dextra e al sinistra;
3 Nephi 21:28 Si, e alora tu posteritate hereditara le
comenciara le opera, con le Patre Gentiles e facera habitar le citates
inter tote le nationes pro preparar deserte.
le via per le qual su populo
potera esser reunite, in le terra de 3 Nephi 22:4 Non timer, perque
lor hereditate.
tu non essera avergoniate ni
confundite, tu non essera
3 Nephi 21:29 e illes sortira de humiliate; tu oblidara le vergonia
tote le nationes; e illes non sortira de tu juventute e tu non recordara
hastante, ni fugira; perque io plus le infamia de tu juventute e
vadera ante illes, dice le Patre, e non recordara plus le dishonor de
io essera anque lor retroguarda.
tu viduitate.
3 Nephi Capitulo 22

3 Nephi 22:5 perque tu Creator,
tu sposo, le Senior del armeas es
In le ultime dies, Sion e su palos su nomine; e tu redemptor, le
essera instituite e Israel essera Sancto de Israel, essera appellate,
recolligite in misericordia e in Deo de tote le terra.
dulcor - illes triumphara -Confrontar con Isaia 54. Circa 34 3 Nephi 22:6 perque le Senior te
d.C.
ha appellate como un femina
abandonate e affligite in spirito,
3 Nephi 22:1 E alora advenira lo como le sposa del juventute,
que sta scribite: Canta, oh sterile, quando tu esseva repudiate, dice
tu que non parturiva! Erumpe in tu Deo.
cantos e exclama, tu que non
habeva dolores de parto! perque 3 Nephi 22:7 Per un breve
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instante io te ha abandonate, ma 3 Nephi 22:13 E tote tu filios
con grande misericordia io te essera instruite per le Senior; e
recolligera.
grande essera le pace de tu filios.
3 Nephi 22:8 In un momento de
ira, io te ha occultate per un
instante de mi visage, ma con
eternal benevolentia io habera
misericordia de te, dice le Senior
tu redemptor.
3 Nephi 22:9 perque isto es pro
me como le aquas de Noe;
perque, como io ha jurate que le
aquas de Noe non venira plus
supra le terra, assi io ha jurate
que io non me incholerisara plus
con te.

3 Nephi 22:14 Tu essera stabilite
in rectitude; e tu essera longe del
oppression, perque tu non timera,
e longe del terror, perque illo non
se avicinara a te.
3 Nephi 22:15 certemente illes se
reunira contra te, ma sin mi
appoio; quicunque se reunira
contra te, cadera per tu ipse ben.

3 Nephi 22:16 io ha create le
ferrero que insuffla le carbones in
le foco e que produce
instrumentos pro su labor; e io ha
3 Nephi 22:10 perque le montes anque create le devastator pro
disparera e le collinas essera destruer.
removite, ma mi benevolentia
non se retirara de te, ni mi 3 Nephi 22:17 Necun arma
alliantia de pace essera removite, fabricate contra te habera
dice
le
Senior
que
ha successo; e omne lingua que te
misericordia de te.
insultara in judicio, tu lo
condemnara. Isto es le hereditate
3 Nephi 22:11 Oh tu affligite, del servos del Senior, e lor
ballottate per le tempesta e rectitude proveni de me, dice le
disconsolate! io incastrara tu Senior.
petras con belle colores e io
facera tu fundamento con 3 Nephi Capitulo 23
sapphiros.
Jesus approba le parolas de Isaia
3 Nephi 22:12 io facera de agata – Jesus commanda al populo de
tu fenestras, tu portas de studiar le parolas del prophetas carbunculos, e tote tu palissadas le parolas de Samuel le Lamanita
de petras preciose.
circa le resurrection es addite a
lor registros. Circa 34 d.C.
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3 Nephi 23:1 e ora, io vos dice
que vos debe scrutar iste cosas.
Si, io vos da un commandamento
de scrutar diligentemente iste
cosas; perque grande es le
parolas de Isaia.
3 Nephi 23:2 perque securmente
ille parlava circa tote le cosas
concernente mi populo, que es
del casa de Israel; es dunque
necessari que ille parla anque al
Gentiles.
3 Nephi 23:3 E tote le cosas del
quales ille parlava adveniva o
advenira, mesmo secundo le
parolas que ille diceva.

diceva de nove: io volerea que
vos scribe altere Scripturas, que
vos non ha.
3 Nephi 23:7 E adveniva que
Jesus diceva a Nephi: Porta me le
registros que tu ha conservate.
3 Nephi 23:8 E quando Nephi
habeva portate le registros e los
habeva depositate ante ille, Jesus
los reguardava e diceva:
3 Nephi 23:9 In veritate io vos
dice, io commandava a mi
servitor Samuel le Lamanita de
attestar a iste populo que in le
jorno quando le Patre haberea
glorificate su nomine in me,
multe sanctos haberea resuscitate
del mortos e illes haberea
apparite a multos e les haberea
instruite. E Jesus les demandava:
Esque non occurreva assi?

3 Nephi 23:4 presta dunque
attention a mi parolas; scribe le
cosas que io vos diceva; e
secundo le tempore e le voluntate
del Patre illos arrivara al
Gentiles.
3 Nephi 23:10 E su discipulos le
respondeva e diceva: Si, Senior,
3 Nephi 23:5 E quicunque Samuel prophetisava secundo tu
ascoltara mi parolas e se parolas; e tote illos se ha
repentira e essera baptisate, ille complite.
essera salvate. Scruta le parolas
del prophetas, perque il ha 3 Nephi 23:11 E Jesus diceva a
multos que attestava iste cosas.
illes: Perque alora vos non ha
scribite iste cosa, que multe
3 Nephi 23:6 e adveniva que, sanctos ha resuscitate, ha apparite
quando Jesus habeva pronunciate a multos e les ha instruite?
iste parolas e post haber les
explicate tote le Scripturas que 3 Nephi 23:12 E alora Nephi se
illes habeva recipite, Jesus les recordava que iste cosa non
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habeva essite scribite.

subitemente a su templo, le
messagero del alliantia, qui vos
3 Nephi 23:13 E adveniva que delecta. Ille veni, dice le Senior
Jesus commandava de scriber del armeas;
los: illos esseva dunque scribite,
assi
como
Jesus
habeva 3 Nephi 24:2 Ma qui potera
commandate.
supportar le jorno de su venita? E
qui potera permaner in pede
3 Nephi 23:14 e adveniva que, quando ille apparera? perque ille
quando Jesus habeva explicate es como le foco del raffinator,
tote insimul le Scripturas que como le potassa del lavator de
illes habeva scribite, Jesus pannos.
commandava a illes de inseniar le
cosas que ille les habeva 3 Nephi 24:3 e ille se sedera,
explicate.
como un raffinator e un
purificator de argento; e ille
3 Nephi Capitulo 24
purificara le filios de Levi, e les
depurara como le auro e le
Le messagero del Senior argento; a fin que illes pote
preparara le via per le Secunde offerer al Senior un offerta in
Venita - Christo sedera in judicio rectitude.
- A Israel es commandate de
pagar le decima e le offertas – es 3 Nephi 24:4 Alora le offerta de
conservate un libro de memorias Juda e de Jerusalem essera
--Confrontar con Malachia 3. agradabile al Senior, como in le
Circa 34 d.C.
jornos antique e como in le annos
de olim.
3 Nephi 24:1 E adveniva que
Jesus les commandava de scriber 3 Nephi 24:5 E io me
le parolas que le Patre habeva approximara a vos pro le judicio,
date a Malachia, que ille les e io essera un rapide teste contra
haberea repetite. E adveniva post le incantatores, e contra le
que illos esseva scribite, Jesus los adulteros, e contra illes qui jura
explicava a illes. E iste es le falsitates, e contra qui opprime le
parolas que Jesus les declarava: obrero in su salario, le vidua e le
assi diceva le Patre a Malachia: orphano, e qui manda via le
io mandara mi messagero e ille extraniero, e non me time, dice le
preparara le via ante me; e le Senior del armeas.
Senior que vos cerca venira
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3 Nephi 24:6 perque io le Senior, 3 Nephi 24:12 E tote le nationes
non cambia; ergo vos, filios de vos appellara beate, perque vos
Jacob, non essera consumite.
essera un pais de delicias, dice le
Senior del armeas.
3 Nephi 24:7 Desde le jornos de
vostre patres vos disviava de mi 3 Nephi 24:13 Vos ha parlato dur
ordinantias, e vos non los ha parolas contra me, dice le Senior.
respectate. Torna a me, e io Nonobstante vos dice: Que ha
tornara a vos, dice le Senior del nos dicite contra te?
armeas. Ma vos dice: In que debe
nos retornar?
3 Nephi 24:14 vos dice: Il es
inutile servir Deo; e que avantage
3 Nephi 24:8 Esque robara le nos ha al respectar su ordinantias
homine a Deo? Nonobstante vos e a camminar reverentemente
me ha robate. Ma vos dice: Que ante le Senior del armeas?
te ha nos robate? le decimas e le
offertas.
3 Nephi 24:15 e nos appella
fortunate le superbe; si, qui opera
3 Nephi 24:9 vos es colpate de perversitates es premiate; si, illes
malediction, perque vos me ha qui tenta Deo es liberate!
robate, si, tote le nation!
3 Nephi 24:16 Alora illes qui
3 Nephi 24:10 porta tote le timeva le Eterno ha parlate
decimas al magazin, pro haber subinde le unes con le altere; e le
nutrimento in mi casa, e mitte me Senior ha prestate aures e ha
al proba in isto, dice le Senior del audite; e un libro de memorias ha
armeas; si io non vos aperira le essite scribite ante ille, pro illes
cascadas del celo e non versara qui timeva le Senior e que
supra vos tante benedictiones, meditava in su nomine.
que vos non habera spatio
sufficiente pro continer los.
3 Nephi 24:17 Illes essera mie,
dice le Senior del armeas, in le
3 Nephi 24:11 E per amor vostre jorno quando io reunira mi
io menaciara le devorator, e ille joieles; e io les sparniara, como
non destruera le fructos de vostre un homine sparnia su ipse filio
solo; ni vostre vinia perdera su que le serve.
fructos ante tempore in le campo,
dice le Senior del armeas.
3 Nephi 24:18 Alora vos
retornara e vos distinguera le
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juste del perverse, inter qui serve 3 Nephi 25:5 io vos mandara Elia
Deo e qui non le serve.
le propheta, ante que veni le die
grande e terribile del Senior.
3 Nephi Capitulo 25
3 Nephi 25:6 ille gyrara le corde
Al Secunde Venita le superbes e del patres verso le filios, e le
le iniques essera comburite como corde del filios verso lor patres,
stupula - Elia retornara ante de per timor que io veni a colpar le
celle jorno grande e terribile - pais con un malediction.
confrontar con Malachia 4. Circa
34 d.C.
3 Nephi Capitulo 26
3 Nephi 25:1 E venira le jorno
que ardera como un fornace; e
tote le superbes si, e tote illes qui
age perversemente essera como
stupula; e le jorno que venira les
ardera, dice le Senior del armeas,
e non les lassara ni radice ni
ramo.
3 Nephi 25:2 Ma pro vos qui
time mi nomine surgera le Filio
del justicia, con le salute in su
alas; e vos sortira e crescera
como le vitellos in le stabulo.
3 Nephi 25:3 E vos calcara le
perverses; perque illes essera
como cinere sub le planta de
vostre pedes, in le die que io
facera isto, dice le Senior del
armeas.
3 Nephi 25:4 recorda le lege de
Moses, mi servitor, que io le
dava in Horeb pro tote Israel, con
le statutos e le judicios.
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Jesus explica tote le cosas desde
le principio al fin - le infantes e
le
lactantes
parla
cosas
meraviliose, que non pote esser
scribite - in le ecclesia de Christo
on ha tote cosas in commun inter
illes. Circa 34 d.C.
3 Nephi 26:1 e adveniva que
quando Jesus habeva declarate
iste cosas, los explicava al
multitude; e ille explicava tote le
cosas, sia grande que parve.
3 Nephi 26:2 E ille diceva: le
Patre me ha commandate de dar
vos iste Scripturas que vos non
habeva; perque secundo su
sagessa illos debera esser date al
generationes futur.
3 Nephi 26:3 e Jesus explicava
tote le cosas, si, desde le
principio usque al tempore
quando ille venira in gloria, si,
mesmo tote le cosas que venira
sur le facie del terra, o usque le

elementos se fundera con calor
ardente, e le terra se inrolara
como un papiro; e le celos e le
terra passara;

intention que illos sia de nove
portate a iste populo per le
Gentiles, secundo le parolas que
Jesus ha declarate.

3 Nephi 26:4 Si, usque al grande
e ultime die, quando tote le
populos, e tote le tribos, e tote le
nationes e linguas essera ante
Deo, pro esser judicate per lor
operas, sia illos bon o prave --

3 Nephi 26:9 E quando illes
habera recipite isto, que es
conveniente que illes recipe pro
mitter al proba lor fide, e si
advenira que illes credera in iste
cosas,
alora
les
essera
manifestate cosas plus grande.

3 Nephi 26:5 Si illos esseva bon,
illes vadera al resurrection de vita
eternal; e si illos esseva prave,
illes vadera al resurrection de
damnation; essente in parallelo,
le prime de un parte, le secunde
del
altere,
secundo
le
misericordia, e le justicia e le
sanctitate que es in Christo, qui
existeva ante que comenciava le
mundo.

3 Nephi 26:10 E si advenira que
illes non credera in iste cosas,
alora le cosas plus grande non les
essera
revelate,
pro
lor
condemnation.

3 Nephi 26:11 Ecce que io esseva
sur puncto de scriber totas le
cosas que esseva gravate supra le
plattas de Nephi, ma le Senior lo
ha prohibite, dicente: io mittera
3 Nephi 26:6 e ora, in iste libro al proba le fide de mi populo.
non pote esser scribite ni un
centesime parte del cosas que in 3 Nephi 26:12 ergo io, Mormon,
realitate Jesus inseniava al scribe le cosas que le Senior me
populo.
ha commandate. E ora io,
Mormon, termina mi parolas e io
3 Nephi 26:7 Ma le plattas de procede a scriber le cosas que mi
Nephi contine le major parte del esseva commandate.
cosas que ille inseniava al
populo.
3 Nephi 26:13 Io volerea dunque
que vos observa que vermente le
3 Nephi 26:8 E io ha scribite iste Senior inseniava al populo per le
cosas, que es un minime parte del spatio de tres dies; e post isto ille
cosas que ille inseniava al se monstrava a illes subinde, e
populo; e io los ha scribite con le Jesus dispeciava subinde le pan,
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lo benediceva e lo dava illes.

3 Nephi 26:17 E adveniva que de
celle momento in avante le
discipulos que Jesus habeva
seligite comenciava a baptisar e a
instruer tote le personas qui
veniva a illes; e tote le personas
qui esseva baptisate in nomine de
Jesus, esseva replenate del
Spirito Sancte.

3 Nephi 26:14 E adveniva que
Jesus instrueva e benediceva le
infantes del populo circa le
quales on ha ja parlate, e Jesus
liberava lor lingua, e le infantes
parlava a lor patres cosas grande
e meraviliose, mesmo plus
grande de los que Jesus habeva
revelate al populo; e Jesus 3 Nephi 26:18 E multe de illes
liberava lor lingua, a fin que illes videva e audiva cosas ineffabile,
poteva exprimer se.
que non es licite scriber.
3 Nephi 26:15 E adveniva post
que Jesus habeva ascendite al
celo - le secunde vice que illes se
habeva monstrate a illes e habeva
vadite al Patre, post haber sanate
tote lor malades e lor claude, e
haber aperite le oculos al cecos,
discorcate le aures al surdes, si, e
ille habeva anque facite omne
sorta de curas in medio a illes, e
habeva resuscitate un homine del
morte, e habeva monstrate al
populo su poter e habeva
ascendite al Patre -3 Nephi 26:16 adveniva que le
die sequente le multitude se
reuniva, e illes videva e audiva
iste infantes; si, mesmo del
lactantes aperiva le bucca e
pronunciava cosas meraviliose; e
le parolas per illes pronunciate a
nemo esseva permittite de scriber
los.
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3 Nephi 26:19 E illes se instrueva
e se serviva le unes al alteres; e
illes habeva tote lor cosas in
commun, e cata homine ageva
con justicia verso le alteres.
3 Nephi 26:20 E adveniva que
illes faceva tote le cosas mesmo
como
Jesus
les
habeva
commandate.
3 Nephi 26:21 E qui esseva
baptisate in nomine de Jesus
esseva appellate le ecclesia de
Christo.
3 Nephi Capitulo 27
Jesus commanda al populo de
appellar le ecclesia con su
nomine - Su mission e su
sacrificio expiatori constitue su
Evangelio - al homines es
commandate de repentir se e de
esser baptisate per poter esser

sanctificate per le Spirito Sancte illes debe devenir como Jesus. 3 Nephi 27:6 E quicunque prende
Circa 34-35 d.C.
supra se mi nomine e persevera
usque al fin, ille essera salvate al
3 Nephi 27:1 E adveniva que ultime die.
dum le discipulos de Jesus
viagiava e predicava le cosas que 3 Nephi 27:7 ergo qualcunque
illes habeva vidite e audite e illes cosa vos facera, vos lo facera in
baptisava in nomine de Jesus, mi nomine; vos appellara dunque
adveniva que le discipulos se le ecclesia con mi nomine e vos
reuniva e illes esseva unite in invocara le Patre in mi nomine, a
potente oration e jejun.
fin que ille benedice le ecclesia
per amor mie.
3 Nephi 27:2 E Jesus se
monstrava de nove a illes, perque 3 Nephi 27:8 E como poterea
illes orava al Patre in su nomine; esser illo mi ecclesia, si illo non
e Jesus veniva e stava in medio a es appellate con mi nomine?
illes, e diceva a illes: que es lo perque se un ecclesia se appella
que vos desidera de me?
con le nomine de Moses, alora
illo es le ecclesia de Moses; o se
3 Nephi 27:3 e illes le diceva: illo se appella con le nomine de
Senior, nos vole que tu nos dice un homine, alora illo es le
le nomine con le qual nos debe ecclesia de un homine; ma se illo
appellar iste ecclesia, perque il ha se appella con mi nomine, alora
disputas inter le populo circa iste illo es mi ecclesia, si illes es
thema.
edificate super mi Evangelio.
3 Nephi 27:4 E le Senior diceva a
illes: In veritate, in veritate io vos
dice: perque le populo deberea
murmurar e disputar a causa de
iste cosa?

3 Nephi 27:9 In veritate io vos
dice que vos es edificate super mi
Evangelio; ergo vos appellara
qualcunque cosa con mi nomine;
si dunque vos invocara le Patre in
le ecclesia, in mi nomine e le
3 Nephi 27:5 Esque illes non ha Patre vos ascoltara.
legite le Scripturas, que dice que
vos debe prender supra vos le 3 Nephi 27:10 E si advenira que
nomine de Christo, que es mi le ecclesia sia edificate super mi
nomine? perque con iste nomine Evangelio, alora le Patre
vos essera appellate al ultime die. manifestara in illo su operas.
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3 Nephi 27:11 Ma si illo non es
edificate super mi Evangelio, ma
es edificate super le operas del
homines o super le operas del
diabolo, in veritate io vos dice
que illes ha gaudio in lor operas
per un saison, e tosto venira le fin
e illes es falcate e jectate al foco
del qual non ha retorno.

tote le homines a fin que illes
pote esser judicate secundo lor
operas.

3 Nephi 27:16 E advenira que
quicunque se repente e es
baptisate in mi nomine, essera
satisfacte; e si ille persevera
usque al fin, io le considerara
innocente ante mi Patre, quando
io me altiara pro judicar le
3 Nephi 27:12 perque lor operas mundo.
les seque; perque il es a causa de
lor operas que illes es falcate; 3 Nephi 27:17 E qui non
recorda dunque le cosas que io persevera usque al fin, le tal
vos ha declarate.
tamben essera falcate e jectate al
foco del qual, per le justicia del
3 Nephi 27:13 io vos ha date mi Patre, non pote plus retornar.
Evangelio, e iste es le Evangelio
que io vos ha date - que io ha 3 Nephi 27:18 E iste es le Parola
venite al mundo pro facer le que ille ha date al filios del
voluntate del Patre mie, perque homines. E per iste motivo ille
mi Patre me ha mandate.
compli le parolas que ille ha date,
e ille non mente, ma compli tote
3 Nephi 27:14 E mi Patre me ha su parolas.
mandate, a fin que io esseva
altiate sur le cruce; e post haber 3 Nephi 27:19 E necun cosa
essite altiate sur le cruce, io impur pote entrar in su regno;
poteva attraher tote le homines a ergo nil entrara in su reposo,
me, a fin que, como io ha essite salvo qui ha lavate su vestes in
altiate per le homines, assi le mi sanguine, a motivo de su fide
homines sia altiate per le Patre, e penitentia de tote su peccatos e
pro star ante me, pro esser de su fidelitate usque al fin.
judicate per lor operas, sia illos
bon o sia illos prave.
3 Nephi 27:20 Ora, iste es le
commandamento: repenti vos
3 Nephi 27:15 E per iste ration io tote le extremitate del terra; veni
ha essite altiate; ergo, secundo le a me e sia baptisate in mi
poter del Patre, io attrahera a me nomine,
pro
poter
esser
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sanctificate per medio del libros que essera scribite.
reception del Spirito Sancte, pro
poter esser immaculate ante me 3 Nephi 27:27 E sape que vos
al ultime die.
essera le judices de iste populo,
secundo le capacitate de judicio
3 Nephi 27:21 In veritate, in que io vos dara, que essera juste.
veritate io vos dice: iste es mi Dunque, que typo de homines
Evangelio; e vos sape le cosas deberea vos esser? In veritate, io
que debe facer in mi ecclesia; vos dice que vos deberea esser
perque le operas que vos me ha como io es.
vidite facer, vos los facera
tamben; perque vos facera 3 Nephi 27:28 e ora io vade al
mesmo lo que vos me ha vidite Patre. E in veritate io vos dice,
facer.
qualcunque cosa vos demandara
al Patre in mi nomine vos essera
3 Nephi 27:22 Si dunque vos date.
face iste cosas, vos es benedicite,
perque vos essera altiate al ultime 3 Nephi 27:29 ergo, demanda e
die.
vos recipera; colpa le porta e vos
essera aperite; perque qui
3 Nephi 27:23 scribe le cosas que demanda, recipe; e a qui colpa le
vos ha vidite e audite, salvo illos porta essera aperite.
que es prohibite.
3 Nephi 27:30 e ora mi gaudio es
3 Nephi 27:24 scribe le operas de grande, usque al plenitude, a
iste populo, le operas futur, assi motivo de vos e anque de iste
como vos ha scribite le cosas generation; si, e anque le Patre
passate.
gaude e tote le sancte angelos a
motivo de vos e de iste
3 Nephi 27:25 perque iste populo generation; perque necun de illes
essera judicate per le libros que es perdite.
ha essite scribite e que essera
scribite, perque per medio de 3 Nephi 27:31 io volerea que vos
illos lor operas essera cognoscite comprende; perque io me refere a
per le homines.
qui vive ora, in iste generation:
necun de illes es perdite; e in illes
3 Nephi 27:26 e omne cosa es io ha plenitude de gaudio.
scribite per le Patre; ergo le
mundo essera judicate secundo le 3 Nephi 27:32 Ma io es triste a
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causa del quarte generation a
partir de iste generation, perque
illes essera portate in sclavitude
per ille qui esseva le filio de
perdition; perque illes me
vendera per argento e auro, e per
lo que le tinea corrumpe e le
robatores pote depredar e robar.
E in celle die io les punira, e io
facera cader lor operas supra lor
proprie capites.

3 Nephi 28:1 E adveniva que
quando Jesus habeva declarate
iste parolas, ille parlava a su
discipulos un a un, dicente les:
que es lo que vos desidera de
me, post que io habera vadite al
Patre?

3 Nephi 28:2 E totos respondeva,
excepte tres, dicente: nos
desidera, post haber vivite usque
al etate del homine, que nostre
3 Nephi 27:33 E adveniva que ministerio, al qual tu nos ha
post haber Jesus declarate iste appellate, pote haber fin, e nos
parolas, ille diceva a su pote venir tosto a te, in tu regno.
discipulos: entra per le porta
stricte; perque stricte es le porta e 3 Nephi 28:3 e ille diceva a illes:
limitate es le via que conduce al benedicite es vos per haber
vita, e pocos lo trova; ma large es desiderate isto de me; ergo,
le porta e spatiose le via que quando vos habera septanta-duo
conduce al morte, e multos lo annos, vos venira a me, in mi
percurre, usque veni le nocte, in regno; e con me vos trovara
lo qual necuno pote laborar.
reposo.
3 Nephi Capitulo 28

3 Nephi 28:4 E post haber parlate
a illes, Jesus reguardava le tres, e
Novem del dece-duo desidera, e les diceva: Que vole vos que io
les es promittite, un hereditate in face pro vos quando io vadera al
le regno de Christo quando illes Patre?
morira - le tres Nephitas
desidera, e les es date, le poter 3 Nephi 28:5 e illes esseva triste
super le morte, pro poter in lor corde, perque illes non
permaner sur le terra usque le osava dicer lo que illes
venita de Jesus - illes es desiderava.
transfigurate e vide cosas que
non es licite declarar, e illes es 3 Nephi 28:6 e Jesus les diceva:
ora a exercer lor ministerio inter io cognosce vostre pensamentos;
le homines. Circa 34-35 d.C.
vos desidera lo que Johannes, mi
amate, que esseva con me in mi
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ministerio, ante que io esseva gaudio; e vos essera mesmo
altiate per le Judeos, desiderava como io es, e io es mesmo como
de me.
le Patre; e le Patre e io es uno.
3 Nephi 28:7 ergo, majormente
benedicite es vos, perque vos non
suffrera jammais le morte; ma
vos vivera pro vider tote le actos
del Patre verso le filios del
homines, usque tote le cosas
essera complite secundo le
voluntate del Patre, quando io
venira in mi gloria, con le poteres
del celo.
3 Nephi 28:8 E vos non suffrera
le penas del morte; e quando io
venira in mi gloria, vos essera
cambiate in un batter de oculos
del mortalitate al immortalitate; e
alora vos essera benedicite in le
regno de mi Patre.

3 Nephi 28:11 E le Spirito Sancte
da testimonio del Patre e de me; e
le Patre da le Spirito Sancte al
filios del homines per causa mie.
3 Nephi 28:12 E adveniva que
quando Jesus habeva dicite iste
parolas, toccava cata un de illes
con su digito, excepte le tres qui
debeva permaner, e postea Jesus
se retirava.
3 Nephi 28:13 e le celos se
aperiva, e illes esseva rapite in
celo, e illes videva e audiva cosas
ineffabile.

3 Nephi 28:14 E les esseva
prohibite exprimer los; non les
3 Nephi 28:9 E ancora, vos non esseva dunque date, le poter de
habera penas dum vos demorara exprimer lo que illes videva e
in le carne, ni dolor, salvo per le audiva.
peccatos del mundo; e io facera
toto isto a motivo de lo que vos 3 Nephi 28:15 E illes non sapeva
ha desiderate de me, perque vos dicer si isto adveniva in le
ha desiderate de poter portar me corpore o foras del corpore;
le animas del homines, usque perque les semblava de haber se
durara le mundo.
transfigurate, como si lor corpore
de carne esseva cambiate in un
3 Nephi 28:10 E per iste motivo stato immortal, pro poter vider le
vos habera un plenitude de cosas de Deo.
gaudio; e vos sedera in le regno
de mi Patre; si, vostre gaudio 3 Nephi 28:16 Ma adveniva que
essera complete, mesmo como le illes exerceva de nove lor
Patre ha date a me le plenitude de ministerio super le facie del terra;
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nonobstante illes non revelava le
cosas que illes habeva vidite e
audite,
a
motivo
del
commandamento que les habeva
essite date in celo.

3 Nephi 28:22 duo vices illes
esseva jectate in un fossa de
animales feroce; e illes jocava
con le bestias como un puero
joca con un agno de lacte, e illes
3 Nephi 28:17 e ora, si illes non suffreva alcun mal.
esseva mortal o immortal, desde
le die de lor transfiguration, io 3 Nephi 28:23 E adveniva que
non lo sape;
assi illes vadeva inter tote le
populo de Nephi, e illes
3 Nephi 28:18 Ma isto io sape, predicava le Evangelio de
secundo le historia que ha essite Christo a tote le populo sur le
date - illes vadeva per tote le pais facie del pais; e le populo se
e instrueva tote le populo, converteva al Senior e se univa al
addente al ecclesia tote illes qui ecclesia de Christo; e assi le
credeva in lor predication, populo de celle generation esseva
baptisante les; e tote illes qui se benedicite, secundo le parolas de
baptisava recipeva le Spirito Jesus.
Sancte.
3 Nephi 28:24 e io, Mormon,
3 Nephi 28:19 E illes esseva termina per qualque tempore de
incarcerate per les qui non parlar de iste cosas.
pertineva al ecclesia. E le
prisiones non les poteva continer, 3 Nephi 28:25 io esseva sur
perque illos se rumpeva in duo.
puncto de scriber le nomines de
illes qui non haberea jammais
3 Nephi 28:20 E illes esseva suffrite le morte, ma le Senior lo
interrate; ma illes colpava le terra ha prohibite; io dunque non lo
con le parola de Deo, de modo scribe, perque isto es celate al
que, per medio de su poter, illes mundo.
esseva liberate del profunditate
del terra; on non poteva dunque 3 Nephi 28:26 Ma io les ha vidite
excavar fossas sufficientemente e illes me ha instruite.
profunde pro continer les.
3 Nephi 28:27 e illes essera inter
3 Nephi 28:21 E tres vices illes le Gentiles, e le Gentiles non les
esseva jectate in un fornace e recognoscera.
illes non suffreva alcun damno.
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3 Nephi 28:28 illes essera tamben Christo, que iste cosas debe
inter le Judeos, e le Judeos non securmente venir.
les recognoscera.
3 Nephi 28:34 E guai a qui non
3 Nephi 28:29 E advenira, ascoltara le parolas de Jesus, e
quando le Senior in su sagessa lo tamben a qui ille ha seligite e
considerara
opportun,
illes mandate inter illes; perque
exercera lor ministerio juxta tote quicunque non recipe le parolas
le tribos dispersate de Israel, e de Jesus e le parolas de qui ille
tote le nationes, tribos, linguas e ha mandate, non recipe Jesus; e
populos, pro portar multe animas ille dunque non le recipera al
a Jesus, a fin que sia complite lor ultime die;
desiderio, e anque a motivo del
poter de convincimento de Deo 3 Nephi 28:35 E esserea melio
que es in illes.
pro illes non haber nascite. Esque
suppone vos de poter vos liberar
3 Nephi 28:30 E illes es como le del justicia de un Deo offendite,
angelos de Deo, e si illes precara que ha essite calcate sub le pedes
al Patre in nomine de Jesus illes del homines, pro poter in tal
potera monstrar se a qualcunque modo venir le salvation?
persona illes credera opportun.
3 Nephi 28:36 e ora como io
3 Nephi 28:31 ergo, operas diceva circa illes qui le Senior ha
grande e meraviliose essera seligite, si, le tres qui esseva
operate per illes, ante del grande rapite in celo, que on non sapeva
die futur quando totos debera si illes habeva essite purificate
securmente presentar se ante le del mortalitate al immortalitate -sede del judicio de Christo.
3 Nephi 28:37 Ma post haber
3 Nephi 28:32 E anque inter le scribite, io ha demandate al
Gentiles, un opera grande e Senior, e ille me ha revelate que
meraviliose essera operate per in
lor corpores se habeva
illes, ante del die del judicio.
necessarimente
operate
un
transformation,
alteremente
3 Nephi 28:33 E si vos habeva esseva necessari que illes
tote le Scripturas que da un suffreva le morte;
narration de tote le operas
meraviliose de Christo, vos 3 Nephi 28:38 ergo adveniva iste
saperea, secundo le parolas de transformation in lor corpore, a
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fin que illes non suffreva le
morte, ni suffreva penas o
dolores, excepte per le peccatos
del mundo.

sagessa, judicara opportun que
iste cosas arriva al Gentiles
secundo su parola, alora vos
sapera que le alliantia que le
Patre ha facite con le filios de
3 Nephi 28:39 Ora, iste Israel, circa lor restauration in le
transformation non esseva equal terras de lor hereditate, ha ja
a lo que advenira al ultime die; comenciate a complir se.
ma un transformation adveniva in
illes, de modo que Satan non 3 Nephi 29:2 E vos potera saper
poterea haber alcun poter super que le parolas del Senior, que vos
illes, in modo que ille non les esseva declarate per le sancte
poterea tentar; e illes esseva prophetas, essera tote complite; e
sanctificate in le carne, assi que vos non debera dicer que le
illes esseva sancte, in modo que Senior retarda su venita inter le
le poteres del terra non poterea filios de Israel.
haber poter super illes.
3 Nephi 29:3 E vos non debe
3 Nephi 28:40 E in iste condition imaginar in vostre corde que le
illes debe restar usque al die del parolas que esseva declarate es
judicio de Christo; e in celle die van, perque, le Senior recordara
illes debera reciper un plus su alliantia, que ille ha facite con
grande transformation e esser su populo del casa de Israel.
recipite in le regno del Patre pro
non exir plus, pro habitar 3 Nephi 29:4 E quando vos
eternemente con Deo in celo.
videra venir al luce iste parolas
inter vos, alora vos non debera
3 Nephi Capitulo 29
plus minuspreciar le actos del
Senior; perque le spada de su
Le venita al luce del Libro de justicia es in su mano dextra; e in
Mormon es un signo que le celle die, si vos minuspreciara su
Senior ha comenciate a reunir actos, ille facera in modo que
Israel e a expler su alliantias - qui illos
vos
surprendera
repelle le revelationes e le donos rapidemente.
del ultime dies essera maledicite.
Circa 34-35 d.C.
3 Nephi 29:5 Guai a qui
minuspreciara le operas del
3 Nephi 29:1 e ora io vos dice Senior; si, guai a ille qui negara
que quando le Senior, in su le Christo e su operas!
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3 Nephi 29:6 Si, guai a ille qui
negara le revelationes del Senior
e dicera que le Senior non opera
plus per revelation, o per
prophetia, o per donos spiritual, o
per linguas, o per curas o per le
poter del Spirito Sancte!
3 Nephi 29:7 Si, e guai a ille qui
in celle die, pro obtener lucro,
dicera que non pote haber alcun
miraculo operate per Jesus
Christo; perque ille qui face isto
devenira como le filio de
perdition, per le qual, secundo le
parola de Christo, non habera
misericordia!
3 Nephi 29:8 Si, e vos non debe
plus disdignar ni minuspreciar, ni
burlar vos del Judeos, ni de alcun
resto del casa de Israel; perque le
Senior recorda su alliantia con
illes, e facera a illes secundo lo
que ille ha jurate.
3 Nephi 29:9 Vos non debe
dunque supponer de poter gyrar a
sinistre le mano dextre del
Senior, a fin que ille non exeque
su judicio in complimento del
alliantia que ille ha facite con le
casa de Israel.

Al Gentiles del ultime dies es
commandate de repentir se, de
venir a Christo pro esser includite
con le casa de Israel. Circa 34-35
d.C.
3 Nephi 30:1 ascolta, oh vos
Gentiles, e audi le parolas de
Jesus Christo, le Filio del Deo
vivente, que ille me ha
commandate de dicer in merito a
vos: perque ille me commanda de
scriber, dicente:
3 Nephi 30:2 Retorna vos totos,
Gentiles, de vostre vias perverse;
e repenti vos de vostre prave
actiones, de vostre mendacios e
de vostre fraudes, e de vostre
prostitutiones, e de vostre secrete
abominationes, e de vostre
idolatrias, e de vostre homicidios,
e de vostre fraudes sacerdotal, e
de vostre zelosias, e de vostre
luctas, e de tote vostre
perversitates e abominationes, e
veni a me pro esser baptisate in
mi nomine pro poter reciper le
remission de vostre peccatos e
esser replenate del Spirito Sancte,
a fin que vos pote esser includite
con mi populo que es del casa de
Israel.

3 Nephi Capitulo 30
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QUARTE NEPHI
LE LIBRO DE NEPHI
Qui esseva le filio de Nephi – Un del discipulos de Jesus Christo
Narration del populo de Nephi, secundo su historia.
4 Nephi Capitulo 1

sia le Nephitas que le Lamanitas,
e non habeva contentiones e
Tote le Nephitas e tote le disputas inter illes, e totos se
Lamanitas se converte al Senior – comportava con justicia le unes
Illes ha tote le cosas in commun, verso le alteres.
illes opera miraculos e prospera
in le pais --Post duo seculos 4 Nephi 1:3 E illes habeva tote le
surge divisiones, malignitates, cosas in commun inter illes; e
false ecclesias e persecutiones - non existeva dunque, riccos e
Post tres centos annos sia le povres, liberes e sclavos, ma illes
Nephitas que le Lamanitas esseva tote libere e participe del
deveni inique - Ammaron occulta dono celestial.
le sacre registros. Circa 321 d.C.
4 Nephi 1:4 E adveniva que
4 Nephi 1:1 E adveniva que anque le trentesimo-septime anno
transcurreva le trentesimo-quarte passava, e continuava ancora a
anno, e anque le trentesimo- haber pace in le pais.
quinte; e le discipulos de Jesus
habeva fundate un ecclesia de 4 Nephi 1:5 e operas grande e
Christo in tote le paises meraviliose esseva facite per le
circumstante. E tote les qui discipulos de Jesus, de modo que
veniva a illes e se repentiva illes sanava le malades, e
sincermente de lor peccatos resuscitava le mortos. E illes
esseva baptisate in nomine de faceva camminar le claudicantes,
Jesus; e recipeva anque le Spirito e restitueva le vista al cecos e le
Sancte.
audito al surde; e illes operava
omne sorta de miraculos inter le
4 Nephi 1:2 E adveniva que in le filios del homines; e illes non
trentesimo-sexte anno le populo faceva necun miraculo salvo in le
se habeva toto convertite al nomine de Jesus.
Senior, sur tote le facie del pais,
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4 Nephi 1:6 E assi passava le
trentesimo-octave anno, como
tamben le trentesimo-none, le
quarantesimo-prime
e
le
quarantesimo-secunde;
e
il
passava quaranta-novem annos, e
anque cinquanta-un e cinquantaduo; si, e anque cinquanta-novem
annos habeva passate.

camminava plus secundo le
ceremonias e ordinantias del lege
de Moses; ma illes camminava
secundo le commandamentos que
illes habeva recipite ab le Senior
lor Deo, e illes continuava in
jejun e in oration, e illes se
reuniva subinde sia pro orar que
pro audir le parola del Senior.

4 Nephi 1:7 E le Senior les
faceva prosperar grandemente in
le pais, si, de modo que illes
edificava de nove, citates, in loco
del citates que habeva ardite.

4 Nephi 1:13 E adveniva que non
habeva contentiones inter tote le
populo, in tote le pais; ma
potente miraculos esseva facite
inter le discipulos de Jesus.

4 Nephi 1:8 Si, illes faceva 4 Nephi 1:14 E adveniva que le
reconstruer tamben le grande septantesimo-prime
anno
citate de Zarahemla.
passava, e anque le septantesimosecunde, si, in breve, habeva
4 Nephi 1:9 Ma habeva multe passate le septantesimo-none
citates que habeva submergite e anno; si, anque cento annos
ora le aquas esseva in lor placia; habeva
transcurrite
e
le
ergo iste citates non poteva esser discipulos de Jesus, que ille
restaurate.
habeva seligite, habeva totos
vadite al paradiso de Deo, salvo
4 Nephi 1:10 e adveniva que le le tres qui debeva permaner; e
populo de Nephi cresceva, se altere discipulos habeva essite
multiplicava
con
extreme ordinate in lor vice; e anque
rapiditate e deveniva un populo multos de celle generation
bellissime e deliciose.
habeva morite.
4 Nephi 1:11 E illes se sposava e
se dava in matrimonio, e illes
esseva benedicite secundo le
multitude del promissas que le
Senior les habeva facite.

4 Nephi 1:15 E adveniva que non
habeva plus contentiones in le
pais, a motivo del amor de Deo
que habitava in le cordes del
populo.

4 Nephi 1:12 E illes non 4 Nephi 1:16 E non habeva
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invidias, ni luctas, ni tumultos, ni
prostitutiones, ni mendacios, ni
homicidios, ni alcun sorta de
lascivitate; e certemente non
poteva haber un populo plus
felice inter tote le populos que
habeva essite create per le mano
de Deo.
4 Nephi 1:17 Non habeva
banditos, ni assassinos, ni habeva
Lamanitas, ni alcun sorta de itas; ma il habeva un sol populo,
le filios de Christo e heredes del
regno de Deo.
4 Nephi 1:18 E como esseva illes
benedicite! perque le Senior les
benediceva in tote lor interprisas;
si, illes esseva mesmo benedicite
e illes prosperava, usque centodece annos habeva transcurrite; e
le prime generation post Christo
habeva passate, e non existeva
contentiones in tote le pais.

habeva rebellate contra le
ecclesia e habeva adoptate le
nomine
de
Lamanitas;
comenciava dunque a haber de
nove le Lamanitas in le pais.
4 Nephi 1:21 E adveniva que
anque Amos moriva (e il habeva
transcurrite cento novanta-quatro
annos desde le venita de Christo),
e su filio Amos teneva le registro
in sua vice; e ille scribeva
tamben supra le plattas de Nephi;
e anque ille scribeva anque in le
Libro de Nephi, que es iste libro.
4 Nephi 1:22 E duo centos annos
habeva transcurrite; e tote le
secunde
generation
habeva
passate, salvo pocos.

4 Nephi 1:23 e ora io, Mormon,
volerea que vos sape que le
populo se habeva multiplicate per
tote le superficie del pais e illes
habeva devenite assatis ric, a
4 Nephi 1:19 E adveniva que motivo del prosperitate in
Nephi, qui habeva scribite iste Christo.
ultime registro (e ille lo habeva
scribite supra le plattas de 4 Nephi 1:24 e in iste anno duo
Nephi), moriva, e su filio Amos centos un comenciava a haber
conservava le registro in sua inter illes alcunos que se elevava
vice; e anque ille lo continuava in superbia, usante vestimentos
supra le plattas de Nephi.
luxuose, e omne sorta de belle
perlas e de cosas belle del
4 Nephi 1:20 E ille lo teneva per mundo.
octanta-quatro annos, e habeva
ancora pace in le pais, salvo per 4 Nephi 1:25 E desde celle
un parve parte del populo que se momento in avante illes non
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habeva plus lor substantias e lor 4 Nephi 1:30 ergo illes exerceva
benes in commun inter illes.
poter e autoritate supra le
discipulos
de
Jesus
que
4 Nephi 1:26 E illes comenciava permaneva con illes, e les
a divider se in classes; e illes imprisionava; ma per medio del
comenciava a edificar ecclesias poter del parola de Deo que
pro obtener lucro, e illes esseva in illes, le prisiones se
comenciava a renegar le ver rumpeva in duo, e illes sortiva e
ecclesia de Christo.
compliva potente miraculos inter
le populo.
4 Nephi 1:27 E quando habeva
passate duo centos dece annos 4 Nephi 1:31 Ma nonobstante
habeva multe ecclesias in le pais; tote iste miraculos, le populo
si, habeva multe ecclesias que indurava le corde e cercava de
professava de cognoscer Christo, occider les, mesmo como le
e totevia illos renegava le major Judeos de Jerusalem habeva
parte de su evangelio, de modo cercate de occider Jesus, secundo
que illos tolerava omne sorta de su parola.
perversitate e illos impartiva lo
que esseva sacre a illes al quales 4 Nephi 1:32 E illes les jectava in
habeva essite prohibite a causa de fornace de foco, ma illes sortiva
lor indignitate.
sin reciper alcun damno.
4 Nephi 1:28 E iste ecclesia se
multiplicava grandemente a
causa del iniquitate e a causa del
poter que Satan habeva super lor
cordes.
4 Nephi 1:29 E de nove, habeva
un altere ecclesia que renegava le
Christo; e persequeva le ver
ecclesia de Christo a motivo de
lor humilitate e de lor fide in
Christo;
e
illes
esseva
minuspreciate a motivo del multe
miraculos que on realisava inter
illes.

4 Nephi 1:33 E illes les jectava
tamben in fossas de bestias
feroce, e illes jocava con le
bestias feroce como un puero
joca con un agno; e illes sortiva
sin reciper alcun damno.
4 Nephi 1:34 Nonobstante le
populo indurava le corde, perque
illes esseva inducite per multe
sacerdotes e false prophetas a
edificar multe ecclesias e a
practicar
omne
sorta
de
iniquitates. E illes percuteva le
populo de Jesus, ma le populo de
Jesus non les percuteva a sua
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vice. E assi illes degenerava in
incredulitate e in perversitate, de
anno in anno, usque habeva
transcurrite duo centos trenta
annos.

4 Nephi 1:39 E isto occurreva a
causa del perversitate e del
abominationes de lor patres,
mesmo como esseva al principio.
E les esseva inseniate a odiar le
4 Nephi 1:35 e adveniva que in filios de Deo, mesmo como al
iste anno, si, in le anno duo Lamanitas habeva essite inseniate
centos trenta-un, habeva un a odiar le filios de Nephi desde le
grande division inter le populo.
principio.
4 Nephi 1:36 E adveniva que in
iste anno surgeva un populo que
esseva appellate Nephitas, e illes
esseva ver credentes in Christo; e
inter illes habeva qui le
Lamanitas appellava - Jacobitas,
Josephitas e Zoramitas;
4 Nephi 1:37 ergo le ver
credentes in Christo e le ver
adoratores de Christo (inter le
quales habeva le tres discipulos
de Jesus que debeva permaner)
esseva
appellate
Nephitas,
Jacobitas, Josephitas e Zoramitas.
4 Nephi 1:38 E adveniva que
illes qui habeva rejectate le
Evangelio
esseva
appellate
Lamanitas,
Lemuelitas
e
Ismaelitas; e illes non habeva
degenerate in incredulitate, ma
illes
se
habeva
rebellate
voluntarimente
contra
le
evangelio de Christo; e illes
inseniava lor filios a non creder,
mesmo como habeva facite lor
patres, desde le principio.
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4 Nephi 1:40 E adveniva que duo
centos quaranta-quatro annos
habeva transcurrite, e assi stava
le cosas inter le populo. E le
parte plus perverse del populo
cresceva e deveniva assatis plus
numerose de quanto esseva le
populo de Deo.
4 Nephi 1:41 E on continuava a
edificar ecclesias e a adornar los
con omne sorta de cosas
preciose. E assi transcurreva duo
centos cinquanta annos e anque
duo centos sexanta.
4 Nephi 1:42 E adveniva que le
parte perverse del populo
comenciava de nove a promover
le juramentos secrete e le
combinationes de Gadianton.
4 Nephi 1:43 E anque le populo
que esseva appellate populo de
Nephi
comenciava
devenir
superbe in lor corde, a causa de
lor immense ricchessas, e a
devenir vanitose como lor fratres,

le Lamanitas.

habeva transcurrite (e le populo
remaneva ancora in perversitate),
4 Nephi 1:44 E desde alora le Amos moriva; e su fratre
discipulos comenciava a suffrer Ammaron teneva le historia in
per le peccatos del mundo.
sua vice.
4 Nephi 1:45 E adveniva que
quando habeva passate tres
centos annos, sia le populo de
Nephi que le Lamanitas habeva
devenite extrememente perverse,
sia le unes que le alteres.

4 Nephi 1:48 E adveniva que
quando habeva transcurrite tres
centos vinti annos, Ammaron,
essente pulsate per le Spirito
Sancte, occultava le registros
sacre - si, tote le sacre registros
que habeva essite transmittite de
4 Nephi 1:46 E adveniva que le generation in generation e que
banditos de Gadianton se esseva sacre - usque al anno tres
diffundeva sur tote le facie del centos vinti del venita de Christo.
pais; e non existeva nemo qui
esseva juste, salvo le discipulos 4 Nephi 1:49 E ille los celava pro
de Jesus. Le populo accumulava le Senior, a fin que illos poterea
auro e argento in abundantia e arrivar de nove al resto del casa
trafficava in omne sorta de de Jacob, secundo le prophetias e
trafficos.
le promissas del Senior. E assi
termina le historia de Ammaron.
4 Nephi 1:47 E adveniva post
que tres centos cinque annos
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LE LIBRO DE MORMON
Mormon Capitulo 1

depositate pro le Senior tote le
sacre registros concernente iste
Ammaron instrue Mormon circa populo.
le sacre registros - Initia un
guerra inter le Nephitas e le Mormon 1:4 e tu prendera con te
Lamanitas - le tres Nephitas es le plattas de Nephi, ma tu lassara
portate via - Prevale le le resto ubi illos sta; e tu scribera
perversitate, le incredulitate, le supra le plattas de Nephi tote le
sortilegios e le magias. Circa cosas que tu ha observate
321-326 d.C.
concernente iste populo.
Mormon 1:1 e ora io, Mormon,
face un historia del cosas que io
ha sia vidite que audite, e io lo
appella le Libro de Mormon.

Mormon 1:5 E io, Mormon, que
es un descendente de Nephi (e le
nomine de mi patre esseva
Mormon), io recordava le cosas
que Ammaron me habeva
Mormon 1:2 Circa in le tempore commandate.
quando Ammaron occultava le
registros pro le Senior, ille Mormon 1:6 E adveniva que al
veniva a me (io habeva circa etate de dece-un annos io esseva
dece annos e io comenciava a portate per mi patre in le pais del
esser un poc instruite, al maniera sud, le pais de Zarahemla.
del cultura de mi populo), e
Ammaron me diceva: Io percipe Mormon 1:7 Tote le facie del
que tu es un infante judiciose e pais esseva coperite de edificios,
de prompte intendimento;
e le populo esseva quasi
numerose quanto le arena del
Mormon 1:3 ergo, quando tu mar.
habera circa vinti-quatro annos, Mormon 1:8 E adveniva que in
io volerea que tu recorda le cosas celle anno comenciava un guerra
que tu ha observate circa iste inter le Nephitas qui consisteva
populo; e quando tu habera celle del Nephitas, del Jacobitas, del
etate vade al pais de Antum, Josephitas e del Zoramitas, e iste
supra un collina que essera guerra esseva inter le Nephitas, e
appellate Shim; ibi io ha le Lamanitas e le Lemuelitas e le
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Ismaelitas.

Mormon 1:14 E non habeva
donos del Senior, e le Spirito
Sancte non veniva supra alcuno a
Mormon 1:9 Ora, le Lamanitas, e causa de lor perversitate e
le Lemuelitas e le Ismaelitas incredulitate.
esseva appellate Lamanitas, e le
duo partes esseva Nephitas e Mormon 1:15 E io, que habeva
Lamanitas.
dece-cinque annos e esseva
dotate de un mente plus tosto
Mormon 1:10 E adveniva que le judiciose, esseva dunque visitate
guerra comenciava inter illes sur per le Senior e io probava e
le confines de Zarahemla, juxta cognosceva le bonitate de Jesus.
le aquas de Sidon.
Mormon 1:16 E io me effortiava
Mormon 1:11 E adveniva que le de predicar a iste populo, ma le
Nephitas habeva reunite un bucca me esseva claudite e me
grande numero de homines, si, esseva prohibite predicar perque
usque a superar le numero de illes se habeva voluntarimente
trenta mille. E adveniva que in le rebellate contra lor Deo; e le
mesmo anno habeva numerose amate discipulos habeva essite
battalias, in lo quales le Nephitas retirate del pais a causa de lor
batteva le Lamanitas e occideva iniquitates.
multos.
Mormon 1:17 Ma io remaneva
Mormon 1:12 E adveniva que le inter illes, ma me esseva
Lamanitas renunciava a lor prohibite predicar les, a causa del
projecto e le pace esseva stabilite duressa de lor cordes; e, per le
in le pais; e le pace remaneva per duressa de lor cordes, le pais
le spatio de circa quatro annos, e esseva maledicite per causa de
non habeva effusion de sanguine. illes.
Mormon 1:13 Ma le perversitate
prevaleva sur tote le facie del
pais, de modo que le Senior
portava via su amate discipulos, e
le operas miraculose e le curas
cessava a causa del iniquitate del
populo.

Mormon 1:18 E celle banditos de
Gadianton que esseva inter le
Lamanitas infestava le pais, de
modo
que
su
habitantes
comenciava a occultar lor
thesauros sub terra; e illos
deveniva imprendibile perque le
Senior habeva maledicite le pais,
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de modo que illes non poteva annos.
plus custodiar los, ni recuperar
los.
Mormon 2:3 E adveniva que in le
anno tres centos vinti-septe le
Mormon 1:19 E adveniva que Lamanitas nos attaccava con
habeva sortilegios, e magias; e le grande poter, de modo que illes
poter del maligno esseva exercite espaventava mi armeas; istes
sur tote le facie del pais, usque al dunque non voleva combatter e
complimento de tote le parolas de comenciava a retirar se verso le
Abinadi e anque de Samuel le regiones del nord.
Lamanita.
Mormon 2:4 E adveniva que nos
Mormon Capitulo 2
arrivava al citate de Angola, e
nos prendeva possession del
Mormon guida le armeas nephite citate, e nos faceva preparativos
- sanguine e carnage in le pais - pro defender nos del Lamanitas.
le Nephitas se lamenta e luge con E adveniva que nos fortificava le
le dolor del condemnatos - lor citate con tote le nostre fortias.
jorno de gratia ha passate - Ma nonobstante tote nostre
Mormon obtene le plattas de fortificationes, le Lamanitas nos
Nephi - le guerras continua. attaccava e nos expelleva del
Circa 327-350 d.C.
citate.
Mormon 2:1 E adveniva que in le
mesme anno comenciava a haber
de nove un guerra inter le
Nephitas e le Lamanitas. E
nonobstante mi juvene etate, io
esseva de alte statura; ergo le
populo de Nephi me nominava
como lor chef, o capite de lor
armeas.
Mormon 2:2 Adveniva dunque
que, in mi decimo-sexte anno, a
capite de un armea de Nephitas,
nos
avantiava
contra
le
Lamanitas; il habeva dunque
passate tres centos vinti-sex
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Mormon 2:5 E nos esseva
expellite anque del pais de
David.
Mormon 2:6 E nos marchava e
arrivava al pais de Josue, que
stava supra le confines occidental
del litoral.
Mormon 2:7 E adveniva que nos
reuniva nostre populo lo plus
rapidemente possibile pro poter
unir les in un sol corpore.
Mormon 2:8 Ma le pais esseva
plen de banditos e de Lamanitas;

e
nonobstante
le
grande
destruction que incumbeva supra
mi populo, illes non se repentiva
de lor delictos; ergo le sanguine e
le carnage esseva diffundite
ubique sur tote le facie del pais,
sia del parte del Nephitas que del
parte del Lamanitas; e il habeva
un complete revolution ubique
sur tote le facie del pais.

populo de Nephi.

Mormon 2:12 e adveniva que
quando io, Mormon, videva lor
planctos e lor lamentationes e lor
dolor ante al Senior, mi corde
comenciava a gauder intra me,
cognoscente le misericordia e le
longanimitate
del
Senior,
supponente dunque que ille
esserea misericordiose verso
Mormon 2:9 e le Lamanitas illes, a fin que illes poterea
habeva un rege, que se appellava devenir de nove un populo recte.
Aaron; e ille veniva contra nos
con un armea de quaranta-quatro Mormon 2:13 Ma iste mi gaudio
mille. E io le resisteva con esseva van, perque lor dolor non
quaranta-duo mille. E adveniva portava al penitentia a motivo del
que io le batteva con mi armea, bonitate de Deo; ma il esseva
de modo que ille fugiva. E toto plus tosto le tristessa del
isto esseva facite quando tres condemantos, perque le Senior
centos trenta annos habeva non haberea sempre permittite a
passate.
illes de esser felice in lor
peccatos.
Mormon 2:10 E adveniva que le
Nephitas comenciava a repentir Mormon 2:14 e illes non veniva a
se de lor iniquitate e comenciava Jesus con corde rumpite e spirito
tamben a plorar, mesmo como contrite, ma illes malediceva Deo
habeva essite prophetisate per e
illes
desiderava
morir.
Samuel, le propheta; perque Nonobstante illes haberea luctate
necuno poteva conservar lo que con le spada pro lor vita.
esseva sue, a causa del robatores,
e del banditos, e del assassinos, e Mormon 2:15 E adveniva que mi
del magias e sortilegios que dolor me tornava ancora, e io
habeva in le pais.
videva que le jorno de lor gratia
habeva passate, sia physicamente
Mormon 2:11 comenciava assi a que spiritualmente; perque io
haber lamentationes e planctos in videva milles de illes abattite in
tote le pais a causa de iste cosas, aperite rebellion contra lor Deo e
e plus particularmente inter le cumulate como stercore supra le
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facie del pais. E assi habeva causa de lor iniquitates; perque
transcurrite tres centos quaranta- mi corde ha essite plen de dolor
quatro annos.
durante tote mi jornos a causa de
lor perversitate; nonobstante io
Mormon 2:16 e adveniva que in sape que io essera elevate al
le tres centesimo quarantesimo- ultime die.
quinte
anno
le
Nephitas
comenciava
a
fugir
del Mormon 2:20 E adveniva que in
Lamanitas; e illes esseva celle anno le populo de Nephi
persequite usque arrivar al pais esseva de nove persequite e
de Jashon, ante que esseva caciate. E adveniva que nos
possibile stoppar lor retraite.
esseva pulsate a fugir usque nos
arrivava al nord, in le pais que
Mormon 2:17 Ora, le citate de esseva appellate Sem.
Jashon esseva proxime al terra
ubi Ammaron habeva depositate Mormon 2:21 E adveniva que
le registros pro le Senior, a fin nos fortificava le citate de Sem, e
que illos non esseva destruite. E nos reuniva nostre populo quante
io vadeva, in accordo con le esseva possibile, pro poter les
parolas de Ammaron, a prender forsan salvar del destruction.
le plattas de Nephi e, secundo le
parolas de Ammaron, io ha Mormon 2:22 E adveniva que in
scribite un registro.
le tres centesimo quarantesimosexte
anno
le
Lamanitas
Mormon 2:18 E supra le plattas comenciava de nove a attaccar
de Nephi io ha scribite un nos.
narration complete de tote le
perversitate e le abominationes; Mormon 2:23 E adveniva que io
ma supra iste plattas io ha evitate parlava a mi populo, e lo invitava
de facer un narration complete de con grande energia a resister
lor perversitate e de lor coragiosemente
ante
le
abominationes; perque un scena Lamanitas e a combatter pro lor
continue de perversitate e de uxores, e lor filios, e lor
abominationes ha essite ante mi habitationes e lor focares.
oculos desde quando io esseva
capace de comprender le vias del Mormon 2:24 E mi parolas
homine.
eveliava in illes un poc de vigor,
de modo que illes non fugiva del
Mormon 2:19 E guai a me a Lamanitas, ma illes resisteva
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coragiosemente
Lamanitas.

contra

le divideva le terras de nostre
hereditate.

Mormon 2:25 E adveniva que
nos les batteva, con un armea de
trenta mille, contra un armea de
cinquanta mille. E adveniva que
nos resisteva al Lamanitas con tal
firmessa que illes fugiva de nos.
Mormon 2:26 E adveniva que
quando illes fugiva nos les
persequeva con nostre armeas, e
les affrontava de nove e les
vinceva; nonobstante le fortia del
Senior non esseva plus con nos;
si, nos esseva abandonate a nos
mesme, e le Spirito del Senior
non habitava in nos; nos habeva
dunque devenite debile como
nostre fratres.
Mormon 2:27 E mi corde esseva
attristate a causa de iste grande
calamitate del mi populo, a causa
de lor perversitate e de lor
abominationes. Ma nos marchava
contra le Lamanitas e le banditos
de Gadianton, usque nos
reprendeva le possession del
terras de nostre hereditate.

Mormon 2:29 E le Lamanitas nos
dava le pais del nord, si, usque al
stricte passage que portava al
pais del sud. E nos dava al
Lamanitas tote le pais del sud.
Mormon Capitulo 3
Mormon clama le Nephitas al
penitentia - illes obtene un
grande victoria e se vanta de lor
fortia - Mormon se refusa de
guidar les, e su orationes pro illes
es sin fide - le Libro de Mormon
invita le dece-duo tribos de Israel
a creder in le Evangelio. Circa
360-362 d.C.
Mormon 3:1 E adveniva que le
Lamanitas non veniva plus a
combatter usque habeva passate
altere dece annos. E io habeva
ingagiate mi populo, le Nephitas,
a preparar lor terras e lor armas
pro le die del battalia.

Mormon 3:2 E adveniva que le
Senior me diceva: clama a iste
populo: repenti vos, e veni a me e
Mormon
2:28
e
habeva baptisa vos, reedifica mi ecclesia,
transcurrite tres centos quaranta- e vos essera sparniate.
novem annos. E in le tres
centesimo cinquantesime anno Mormon 3:3 E io clamava a iste
nos faceva un tractato con le populo, ma toto esseva inutile;
Lamanitas e le banditos de illes non percipeva que esseva le
Gadianton, in base al qual nos Senior que les habeva sparniate e
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les
habeva
accordate
un terras.
possibilitate de penitentia. E illes
indurava lor corde contra le Mormon 3:8 E in le tres
Senior, lor Deo.
centesimo sexantesimo-secunde
anno illes descendeva de nove a
Mormon 3:4 E adveniva post que combatter. E nos les vinceva de
habeva passate iste dece annos, nove e nos occideva un grande
per un total de tres centos sexanta numero de illes; e lor mortos
annos desde le venita de Christo, esseva jectate in le mar.
le rege del Lamanitas me inviava
un epistola, in lo qual ille me Mormon 3:9 e ora, a motivo de
faceva saper que illes se iste grande cosa que mi populo,
preparava pro combatter de nove le Nephitas, habeva facite, illes
contra nos.
comenciava a vantar se de lor
fortia e illes comenciava a jurar
Mormon 3:5 E adveniva que io ante le celos que illes haberea
faceva in modo que mi populo se vengiate le sanguine de lor fratres
reuniva in le pais de Desolation, que habeva essite occidite per lor
in un citate que esseva sur le inimicos.
confines, vicin al stricte passage
que conduceva al pais del sud.
Mormon 3:10 E illes jurava per
le celos, e anque per le throno de
Mormon 3:6 E ibi nos stationava Deo, que illes haberea marchate a
nostre armeas, pro poter detener combatter contra lor inimicos e
le armeas del Lamanitas, a fin les haberea exterminate del facie
que illes non poterea prender del pais.
possession de necun de nostre
terras; nos fortificava dunque Mormon 3:11 E adveniva que io,
contra illes con tote nostre Mormon,
me
refusava
fortias.
absolutemente
desde
celle
momento in avante de esser le
Mormon 3:7 E adveniva que in le commandante e le chef de iste
tres centesimo sexantesimo- populo, a causa de lor
prime anno le Lamanitas perversitate
e
de
lor
marchava verso le citate de abominationes.
Desolation pro combatter contra
nos; e adveniva que in celle anno Mormon 3:12 io les habeva
nos les vinceva, de modo que guidate, malgrado lor perversitate
illes retornava a lor proprie io les habeva guidate multe vices
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in battalia, e les habeva amate,
secundo le amor de Deo que
esseva in me, con toto mi corde,
e mi anima se habeva effundite in
oration a mi Deo per toto le die
in lor favor; nonobstante isto
esseva sin fide, a causa del
duressa de lor corde.

manifestationes del Spirito que
habeva attestate le cosas futur.
Mormon 3:17 ergo io scribe a
vos, Gentiles, e anque a vos, casa
de Israel, quando le opera
comenciara, que vos essera sur
puncto de preparar vos a retornar
al pais de vostre hereditate;

Mormon 3:13 Tres vices io les ha
liberate del manos de lor Mormon 3:18 Si, io scribe a tote
inimicos, e illes non se repentiva le extremitate del terra; si, a vos,
de lor peccatos.
dece-duo tribos de Israel, que vos
essera judicate secundo vostre
Mormon 3:14 E quando illes operas per le dece-duo que Jesus
habeva jurate, per toto lo que seligeva como su discipulos in le
habeva essite prohibite per nostre pais de Jerusalem.
Senior e Salvator Jesus Christo,
que illes haberea marchate a Mormon 3:19 E io scribe anque
combatter contra lor inimicos e al resto de iste populo, que essera
se haberea vengiate del sanguine tamben judicate per le dece-duo
de lor fratres, le voce del Senior que Jesus seligeva in iste pais; e
me perveniva, dicente:
illes essera judicate per le altere
dece-duo que Jesus seligeva in le
Mormon 3:15 le vengiantia es pais de Jerusalem.
mie, e io repagara; pois que iste
populo non se ha repentite post Mormon 3:20 E iste cosas me
que io lo habeva liberate, illo esseva manifestate per le Spirito;
essera exterminate del facie del ergo io scribe a vos totos. E per
terra.
iste motivo io vos scribe: a fin
que vos pote saper que vos
Mormon 3:16 E adveniva que io debera totos esser ante le sede del
me refusava absolutemente a judicio de Christo, si, omne
marchar contra mi inimicos e io anima que appertine al familia
faceva como le Senior me habeva human desde Adam; e vos debera
commandate; e io restava como comparer ibi pro esser judicate
teste inerte pro manifestar al per vostre operas, sia illos bon o
mundo le cosas que io videva e prave;
audiva,
secundo
le
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Mormon 3:21 E anque a fin que
vos pote creder in le Evangelio
de Jesus Christo, que essera inter
vos; e anque a fin que le Judeos,
le populo del alliantia del Senior,
pote haber un altere teste ultra a
lo que illes videva e audiva, que
Jesus, qui illes occideva, es le ver
Christo e le ver Deo.
Mormon 3:22 E io volerea poter
vos persuader, vos tote le
extremitate del terra, a repentir
vos e a preparar vos pro
comparer ante le sede del judicio
de Christo.
Mormon Capitulo 4

Lamanitas les attaccava; e
habeva un violente battalia, de
modo que le Lamanitas prendeva
possession
del
citate
de
Desolation, e illes occideva multe
Nephitas e illes faceva multe
prisioneros.
Mormon 4:3 E le restantes fugiva
e se univa al habitantes del citate
de Teancum. Ora, le citate de
Teancum esseva situate supra le
confines, juxta le costa; e esseva
anque vicin al citate de
Desolation.
Mormon 4:4 E le Nephitas
comenciava a esser battite perque
illes habeva marchate contra le
Lamanitas; perque, si non esseva
per isto, le Lamanitas non
haberea habite necun poter super
illes.

Le guerra e le massacro continua
- le iniques castiga le iniques prevale un perversitate plus
grande que antea in tote Israel –
feminas e infantes es sacrificate
al idolos - le Lamanitas comencia Mormon 4:5 Ma le judicios de
a exterminar le Nephitas. Circa Deo veniva supra le perverses; e
es per medio del iniques que le
363-375 d.C.
iniques es castigate, perque es le
Mormon 4:1 e adveniva in le tres iniques que incita le corde del
centesimo
sexantesimo-tertie filios del homines a disperger
anno que le Nephitas sortiva del sanguine.
pais de Desolation pro vader a
Mormon 4:6 e adveniva que le
combatter contra le Lamanitas.
Lamanitas faceva preparativos
Mormon 4:2 E adveniva que le pro venir contra le citate de
armeas nephite esseva repellite Teancum.
retro verso le pais de Desolation.
E dum illes esseva ancora Mormon 4:7 E adveniva que, in
fatigate, un armea fresc de le tres centesimo sexantesimo-
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quarte anno, le Lamanitas
marchava contra le citate de
Teancum, pro poter prender
possession anque del citate de
Teancum.

esseva indurate, e illes se
delectava
in
disperger
continuemente le sanguine.
Mormon 4:12 E non habeva
jammais habite un perversitate
assi grande inter tote le filios de
Lehi, ni inter tote le casa de
Israel, secundo le parolas del
Senior, como eveniva inter iste
populo.

Mormon 4:8 E adveniva que illes
esseva repellite e expellite per le
Nephitas. E quando le Nephitas
videva de haber expellite le
Lamanitas, illes se vantava de
nove de lor proprie fortia; e con
lor fortias illes avantiava e Mormon 4:13 e adveniva que le
reprendeva possession del citate Lamanitas prendeva possession
de Desolation.
del citate de Desolation, e isto
perque lor numero superava le
Mormon 4:9 e ora tote iste cosas numero del Nephitas.
eveniva, e habeva milles de
mortos de ambe le partes, sia Mormon 4:14 E le Lamanitas
inter le Nephitas que inter le marchava anque contra le citate
Lamanitas.
de Teancum, e illes expelleva le
habitantes, e prendeva multe
Mormon 4:10 E adveniva que prisioneros, sia feminas que
habeva passate le tres centesimo infantes; e les offereva como
sexantesimo-sexte anno, e le sacrificio a lor idolos.
Lamanitas veniva de nove a
combatter contra le Nephitas; e Mormon 4:15 E adveniva que in
totevia le Nephitas non se le tres centesimo sexantesimorepentiva del mal que illes septime anno le Nephitas, essente
habeva facite, ma illes persisteva incholerisate perque le Lamanitas
continuemente in lor perversitate. habeva sacrificate lor feminas e
lor infantes, vadeva contra le
Mormon 4:11 e es impossibile al Lamanitas con immense ira, de
lingua describer, o per le homine modo que illes batteva de nove le
scriber un perfecte description Lamanitas e les expelleva foras
del horribile scena de sanguine e de lor terras.
de carnage que habeva inter le
populo, sia inter le Nephitas que Mormon 4:16 E le Lamanitas non
inter le Lamanitas; e omne corde veniva de nove contra le
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Nephitas usque al tres centesimo
septantesimo-quinte anno.
Mormon 4:22 E adveniva que le
Nephitas fugiva de nove,
Mormon 4:17 E in celle anno prendente con se tote le
illes descendeva contra le habitantes, sia del citate que del
Nephitas con tote lor fortias e burgos.
illes non se poteva contar, a
causa del grande numero.
Mormon 4:23 Alora io, Mormon,
al vider que le Lamanitas stava
Mormon 4:18 E de celle tempore pro subjugar tote le pais, io
in avante le Nephitas non vadeva dunque al collina de Shim
obteneva plus poter supra le e prendeva tote le registros que
Lamanitas, ma illes comenciava a Ammaron habeva occultate pro
esser eliminate per le Lamanitas le Senior.
como le rore ante le sol.
Mormon Capitulo 5
Mormon 4:19 E adveniva que le
Lamanitas descendeva contra le Mormon guida de nove le armeas
citate de Desolation; e un battalia nephite in battalias de sanguine e
violentissime esseva combattite de carnage - le Libro de Mormon
in le pais de Desolation, in lo venira al luce pro convincer tote
qual le Nephitas esseva vincite.
Israel que Jesus es le Christo - A
causa de lor incredulitate le
Mormon 4:20 e le Nephitas Lamanitas essera dispersate e le
fugiva de nove ante le inimico e Spirito cessara de luctar con illes
illes veniva al citate de Boaz; e – le Lamanitas recipera le
ibi illes resisteva contra le Evangelio ab le Gentiles in le
Lamanitas con immense corage, ultime dies. Circa 375-384 d.C.
de modo que le Lamanitas non
les vinceva usque illes veniva Mormon 5:1 E adveniva que io
ancora per le secunde vice.
vadeva de nove inter le Nephitas,
e io me repentiva del juramento
Mormon 4:21 E quando le que io habeva facite de non voler
Lamanitas veniva per le secunde plus adjutar les; e illes me dava
vice le Nephitas esseva expellite de nove le commando de lor
e massacrate con un immense armeas, perque illes confideva
carnage; e lor feminas e lor que io poteva liberar les de lor
infantes
esseva
de
nove afflictiones.
sacrificate al idolos.
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Mormon 5:2 Ma io non habeva
sperantia, perque io cognosceva
le judicios del Senior que haberea
venite supra illes; perque illes
non se repentiva de lor iniquitate,
ma illes luctava per lor vita sin
invocar celle Esser que les
habeva create.

tres centesimo octantesime anno
le Lamanitas veniva de nove a
combatter contra nos, e nos
resisteva coragiosemente; ma
esseva toto van, perque talmente
grande esseva lor numero que
illes calcava le populo de Nephi
sub lor pedes.

Mormon 5:3 E adveniva que le
Lamanitas marchava contra nos
post que nos habeva fugite al
citate de Jordan; ma illes esseva
repellite, de modo que le
Lamanitas non prendeva le citate
in celle tempore.

Mormon 5:7 E adveniva que nos
comenciava de nove a fugir; e
qui fugiva plus veloce del
Lamanitas trovava salvation, ma
qui non esseva plus veloce del
Lamanitas esseva destruite.

Mormon 5:4 E adveniva que illes
veniva de nove contra de nos, e
nos defendeva le citate. E habeva
anque altere citates que esseva
defendite per le Nephitas,
fortificationes que impediva al
Lamanitas de entrar in le pais que
se extendeva ante nos, pro
destruer le habitantes de nostre
pais.

Mormon 5:8 e ora io, Mormon,
non desidera lacerar le animas
del homines describente un assi
terribile scena de sanguine e de
carnage, como illo se presentava
ante mi oculos; ma io, sapente
que iste cosas debera certemente
esser revelate e que tote le cosas
que es occultate debera esser
proclamate del tectos del casas -

Mormon 5:9 E anque un
cognoscimento de iste cosas
debera arrivar al resto de iste
populo, e anque al Gentiles que
le Senior ha declarate que
dispersara iste populo, e iste
populo essera considerate como
nil inter illes – io scribe dunque
un breve summario, non osante
dar un narration complete del
cosas que io ha vidite, a motivo
Mormon 5:6 e adveniva que in le del commandamento que io ha
Mormon 5:5 Ma adveniva que
tote le terras per le quales illes
habeva passate, e cuje habitantes
non habeva essite reunite, esseva
destruite per le Lamanitas, e lor
paises, burgos e citates esseva
comburite con foco; assi passava
tres
centos
septanta-novem
annos.
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recipite e anque pro non dar vos pote esser persuadite que Jesus es
un dolor tro grande a causa del le Christo, le Filio del Deo
perversitate de iste populo.
vivente; a fin que le Patre pote
realisar, per medio de su Delecto,
Mormon 5:10 e ora io dice isto a su grande e eternal proposito de
lor posteritate, e anque al restaurar le Judeos, o tote le casa
Gentiles que se interessa al casa de Israel in le terra de lor
de Israel, a fin que illes sape de hereditate, que le Senior lor Deo
ubi proveni lor benedictiones.
les ha date pro expler su alliantia;
Mormon 5:11 perque io sape que
istes se attristara per le calamitate
del casa de Israel; si, illes se
attristara per le destruction de iste
populo; illes se attristara que iste
populo non se ha repentite, pro
poter esser recipite in le bracios
de Jesus.

Mormon 5:15 e anque a fin que
le posteritate de iste populo pote
creder plus plenmente in su
evangelio que vadera a illes ab le
Gentiles; perque iste populo
essera dispersate, e devenira un
populo
obscur,
impur
e
disgustose,
ultra
omne
description que jammais se ha
Mormon 5:12 Ora, iste cosas es vidite inter nos, si, e anque inter
scribite al resto del casa de le Lamanitas, e isto a causa de lor
Jacob; e illos es scribite in iste incredulitate e idolatria.
modo perque es note a Deo que
le perversitate non los portara al Mormon 5:16 perque le Spirito
luce pro illes; e illos debe esser del Senior ha ja cessate de luctar
occultate pro le Senior, a fin que con lor patres; e illes es sin
illos pote venir al luce in su Christo e sin Deo in le mundo, e
tempore debite.
illes es pulsate hic e ibi como
palea al vento.
Mormon 5:13 E isto es le
commandamento que io ha Mormon 5:17 Olim illes esseva
recipite; e illos venira al luce un populo deliciose, e habeva
secundo le commandamento del Christo como lor pastor; si, illes
Senior, quando ille in su sagessa esseva guidate per Deo Patre.
lo credera opportun.
Mormon 5:18 Ma ora, illes es
Mormon 5:14 e illos vadera al conducite hic e ibi per Satan,
incredules del Judeos; e vadera mesmo como le vannatura es
con iste scopo - a fin que illes pulsate per le vento, o como un
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nave es ballottate hic e ibi sur le
undas, sin vela o sin ancora, o sin
nil pro guidar lo; e como es illo,
assi es illes.

dunque, e humilia vos ante ille,
per timor que ille sorti in judicio
contra vos – e que un resto del
posteritate de Jacob passa inter
vos como un leon, e vos dispecia
Mormon 5:19 e le Senior ha in fragmentos, e nemo vos libera.
reservate lor benedictiones, que
illes haberea potite reciper in le Mormon Capitulo 6
pais, pro donar los al Gentiles
que possedera le pais.
Le Nephitas se reuni in le pais de
Cumorah pro le battalia final Mormon 5:20 E advenira que Mormon occulta le sacre
illes essera expellite e dispersate registros in le collina de
per le Gentiles; e post haber Cumorah - le Lamanitas es
essite expellite e dispersate per le victoriose e le nation nephite es
Gentiles,
alora
le
Senior destruite - Centenas de milles es
recordara le alliantia que ha occidite con le spada. Circa 385
facite con Abraham e con tote le d.C.
casa de Israel.
Mormon 6:1 e ora io termina mi
Mormon 5:21 E le Senior historia circa le destruction de mi
recordara tamben le orationes del populo, le Nephitas. E adveniva
justes, que esseva elevate al que nos fugiva del Lamanitas.
Senior per illes.
Mormon 6:2 E io, Mormon,
Mormon 5:22 E alora, oh vos scribeva un epistola al rege del
Gentiles, como potera vos Lamanitas, e io le demandava
resister ante le poter de Deo, si que nos accordava de poter reunir
non vos repenti e non abandona tote nostre populo in le pais de
vostre prave vias?
Cumorah, juxta un collina que
esseva appellate Cumorah, e ibi
Mormon 5:23 Non sape vos que nos haberea potite affrontar les.
vos es in le manos de Deo? Non
sape vos que ille ha omne poter e Mormon 6:3 e adveniva que le
que a su grande commando le rege del Lamanitas mi accordava
terra se inrolara in se mesme lo que io desiderava.
como un papiro?
Mormon 6:4 E adveniva que nos
Mormon 5:24 repenti vos marchava verso le pais de
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Cumorah e nos installava nostre
tentas circum al collina de
Cumorah; e iste esseva un pais de
grande aquas, fluvios e fontes; e
hic nos habeva sperantia de
obtener avantage super le
Lamanitas.
Mormon 6:5 E quando habeva
passate tres centos octanta-quatro
annos nos habeva reunite tote le
resto de nostre populo in le pais
de Cumorah.
Mormon 6:6 E adveniva que
quando nos habeva reunite
insimul tote nostre populo in le
pais de Cumorah, ecce que io,
Mormon, comenciava a esser
vetulo; e sapente que iste esseva
le ultime lucta de mi populo, e
habente me essite commandate
per le Senior de non permitter
que le registros que habeva essite
transmittite per nostre patres, e
que esseva sacre, cadeva in le
manos del Lamanitas (pois que le
Lamanitas los haberea destruite),
io faceva dunque iste historia
extrahite ex le plattas de Nephi e
io occultava in le collina de
Cumorah tote le registros que me
habeva essite confidite per le
mano del Senior, salvo iste poc
plattas que io ha date a mi filio
Moroni.

videva le armeas del Lamanitas
marchar contra illes; e illes se
preparava a reciper les con le
terribile timor del morte que
replena le pectore de tote le
perverse.
Mormon 6:8 E adveniva que le
Lamanitas veniva a combatter
contra nos, e omne anima esseva
replenate de terror a causa del
grandor de lor numero.
Mormon 6:9 E adveniva que le
Lamanitas cadeva supra mi
populo con le spada, e con le
arco, e con le flechas, e con le
ascis e con omne sorta de armas
de guerra.
Mormon 6:10 e adveniva que mi
homines esseva falcate, si, anque
mi dece mille que esseva con me;
e io cadeva vulnerate in medio a
illes; e le Lamanitas passava ultra
e illes non poneva fin a mi vita.

Mormon 6:11 E quando illes
habeva passate, habente falcate
tote mi populo, excepte vintiquatro de nos (inter le quales
habeva mi filio Moroni), e
habente nos supervivite al morte
de nostre populo, nos videva le
die
sequente,
quando
le
Lamanitas habeva retornate a lor
campamentos, supra al collina de
Mormon 6:7 E adveniva que mi Cumorah, le dece mille de mi
gente, con lor uxores e lor filios, populo que io habeva conducite
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al
combatto
massacrate.

qui

jaceva

Mormon 6:16 E mi anima esseva
lacerate per le angustia, a causa
Mormon 6:12 E nos videva del occision de mi populo, e io
tamben le dece mille de mi clamava:
populo que habeva essite
conducite per mi filio Moroni.
Mormon 6:17 Oh vos, belle
creaturas, como ha potite vos
Mormon 6:13 e le dece mille de abandonar le vias del Senior! Oh
Gidgidona habeva cadite, e ille vos, belle creaturas, como ha
tamben con illes.
potite vos repeller celle Jesus que
habeva le bracios aperte pro
Mormon 6:14 Lamah habeva reciper vos!
cadite con su dece mille; e Gilgal
habeva cadite con su dece mille; Mormon 6:18 si vos non lo
e Limhah habeva cadite con su habeva facite, vos non haberea
dece mille; e Joneam habeva cadite. Ma vos ha cadite, e io
cadite con su dece mille; e plora vostre perdita.
Camenihah,
Moronihah,
Antionum, Shiblom, Shem e Josh Mormon 6:19 Oh vos, belle filios
habeva cadite, cata un con su e belle filias, vos patres e matres,
dece mille.
vos maritos e uxores, vos belle
creaturas, como ha potite vos
Mormon 6:15 E adveniva que cader!
habeva altere dece qui habeva
cadite per le spada, cata un con Mormon 6:20 Ma vos ha partite,
su dece mille; si, mesmo tote mi e mi dolor non pote facer vos
populo habeva cadite, salvo celle retornar.
vinti-quatro que esseva con me e
anque alcunos que habeva Mormon 6:21 E veni tosto le
escapate
in
le
regiones jorno in lo qual vostre mortalitate
meridional, e alcunos que habeva debera
revestir
se
de
desertate al Lamanitas; e lor immortalitate, e iste corpores que
carne, lor ossos e lor sanguine ora marce in corruption debera
jaceva supra le facie del terra, tosto
devenir
corpores
habente essite lassate per illes qui incorruptibile; e alora vos debera
les habeva occidite, a marcer se star ante le sede del judicio de
supra le terra e a disfacer se pro Christo pro esser judicate
retornar al matre terra.
secundo vostre operas; e si
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advenira que vos essera juste,
alora vos essera benedicite con Mormon 7:4 Sape que vos debe
vostre patres que ha partite ante abandonar vostre armas de guerra
de vos.
e non delectar vos plus a sparger
sanguine, e non reprender los
Mormon 6:22 Oh, si vos esseva plus, salvo que Deo vos lo
repentite ante que iste grande ordina.
destruction veniva supra vos. Ma
vos ha partite, e le Patre, si, le Mormon 7:5 Sape que vos debe
Patre Eterne del celo cognosce venir al cognoscimento de vostre
vostre stato; e Ille age con vos patres e repentir vos de tote
secundo su justicia e su vostre peccatos e de vostre
misericordia.
iniquitate e creder in Jesus
Christo, que ille es le filio de
Mormon Capitulo 7
Deo, e que ille esseva occidite
per le Judeos, e que per medio
Mormon invita le Lamanitas del del poter del Patre ille resuscitava
ultime dies a creder in Christo, a de nove e obteneva le victoria
acceptar su evangelio pro esser super le tumba; e con ille anque
salvate - tote illes qui crede in le le aculeo del morte esseva
Biblia credera anque in le Libro inglutite.
de Mormon. Circa 385 d.C.
Mormon 7:6 e ille produce le
Mormon 7:1 e ora, io volerea resurrection del mortos. Per
parlar un poco al remanente de medio del qual le homines debe
iste populo que ha essite esser resuscitate pro star ante le
sparniate, si advenira que Deo les sede del judicio.
dara mi parolas, a fin que illes
pote cognoscer le cosas de lor Mormon 7:7 e ille faceva averar
patres; si, io parla a vos, vos es le redemption del mundo, per
un resto del casa de Israel; e iste medio del qual qui es trovate
es le parolas que io vos dice:
innocente ante ille le die del
judicio essera concedite habitar
Mormon 7:2 Sape que vos es del al presentia de Deo in su regno,
casa de Israel.
pro cantar con le choros celeste,
laudes incessante al Patre, al
Mormon 7:3 Sape que vos debe Filio e al Spirito Sancte, que es
repentir vos alteremente vos non un sol Deo, in un stato de
pote esser salvate.
felicitate sin fin.
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Mormon 7:8 repenti vos dunque,
e sia baptisate in nomine de
Jesus, e attacca vos al evangelio
de Christo, que essera ponite ante
vos, non solmente in iste
registros, ma anque in le registros
que arrivara al Gentiles trans le
Judeos, los quales arrivara a vos
trans le Gentiles.

- le Libro de Mormon venira al
luce per medio del poter de Deo Guai annunciate pro qui lucta
contra le opera del Senior - le
historia nephite venira al luce in
dies
de
perversitate,
de
degeneration e apostasia. Circa
400-421 d.C.

Mormon 8:1 Ecce, io, Moroni,
termina le historia de mi patre
Mormon 7:9 perque iste registro Mormon. Ecce io ha poc cosas
es scribite con le proposito que pro scriber, cosas que me esseva
vos pote creder al altere registro; commandate per mi patre.
e si vos credera al altere registro,
alora vos credera tamben a iste; e Mormon 8:2 e adveniva que,
si vos credera a iste registro, postea le grande e tremende
alora vos sapera lo que occurreva battalia de Cumorah, le Nephitas
a vostre patres, e anque le operas que habeva escapate in le
meraviliose que esseva operate regiones
meridional
esseva
inter illes per le poter de Deo.
persequite per le Lamanitas,
usque esseva tote exterminate.
Mormon 7:10 E vos sapera
tamben que vos es un resto del Mormon 8:3 E anque mi patre
posteritate de Jacob; ergo vos es esseva occidite per illes, e io
includite inter le populo del remane sol pro scriber le triste
prime alliantia; e si evenira que historia del destruction de mi
vos credera in Christo e vos populo. Ma illes ha partite e io
essera baptisate, primo con aqua, compli le commandamento de mi
postea con le foco e con le patre. E io non sape si le
Spirito Sancte, sequente le Lamanitas me occidera.
exemplo de nostre Salvator,
secundo lo que ille nos ha Mormon 8:4 ergo io scribera, e
commandate, toto vadera ben pro occultara le registros sub le terra;
vos in le die del judicio. Amen.
e postea non importa ubi io
vadera.
Mormon Capitulo 8
Mormon 8:5 mi patre ha scribite
Le Lamanitas destrue le Nephitas iste registro, e ille ha anque
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explicate su proposito. E anque
io volerea scriber, si habeva
spatio supra le plattas, ma non ha
spatio; e io non ha metallo,
perque io es solo. Mi patre esseva
occidite in battalia, assi como
tote mi parentes, e io non ha
amicos ni un loco ubi vader; e
quanto tempore le Senior
permittera que io supervive
ancora io lo ignora.

supra le facie del pais.
Mormon 8:10 E non existe nemo
que cognosce le ver Deo, salvo le
discipulos de Jesus, que restava
in le pais usque le perversitate
del populo esseva assi grande que
le Senior non les permitteva de
permaner con le populo; e nemo
sape si illes sia ancora sur le facie
del pais.

Mormon 8:6 Ecce il ha passate Mormon 8:11 Ma io e mi patre
quatro centos annos desde le les ha vidite, e illes nos ha
venita de nostre Senior e instruite.
Salvator.
Mormon 8:12 E quicunque
Mormon 8:7 e le Lamanitas ha recipera iste historia, e non lo
persequite
mi
populo,
le condemnara
a
causa
del
Nephitas, de citate in citate, de imperfectiones que illo contine,
loco in loco, usque non resta plus illes cognoscera cosas plus
necuno; e grande ha essite lor grande de iste. Io es Moroni; e si
cadita, si, grande e prodigiose es esseva possibile, io vos facerea
le destruction de mi populo, le cognoscer omne cosa.
Nephitas.
Mormon 8:13 io cessa de parlar
Mormon 8:8 e es le mano del circa iste populo. Io es filio de
Senior que lo ha facite. E in ultra, Mormon, e mi patre esseva un
le Lamanitas es in guerra inter se descendente de Nephi.
mesme; e tote le facie de iste pais
es un scena continue de Mormon 8:14 E io es qui occulta
homicidios e de effusion de iste historia pro le Senior; le
sanguine; e nemo cognosce le fin plattas non ha alcun valor, a
del guerra.
causa del commandamento del
Senior. Perque in veritate ille
Mormon 8:9 e ora io non vole dice que necuno los habera pro
dicer plus nil circa mi populo, obtener lucro; ma le historia ha
perque illo non existe plus, il ha un grande valor; e quicunque lo
solmente Lamanitas e banditos portara al luce, essera benedicite
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per le Senior.

judicate
inconsideratemente;
perque su salario essera secundo
Mormon 8:15 perque necuno su operas; ergo ille qui colpa
pote haber le poter de portar lo al essera tamben colpate per le
luce, salvo que tal poter le sia Senior.
date per Deo; perque Deo vole
que isto sia facite con le oculos Mormon 8:20 Ecce lo que dice le
directe unicamente a su gloria, o Scriptura - le homine non
al ben del antique e longemente colpara, ni judicara; perque le
dispersate populo del alliantia del judicio es mie, dice le Senior, e
Senior.
anque le vengiantia es mie, e io
recompensara.
Mormon 8:16 E benedicite sia
qui portara iste historia al luce; Mormon 8:21 E qui expira
perque illo essera portate ex le cholera e lucta contra le opera del
tenebras al luce, secundo le Senior e contra le populo del
parola de Deo; si, illo essera alliantia del Senior, que es del
portate foras ex le terra e casa de Israel, e qui dice: nos
splendera foras ex le tenebras, e destruera le opera del Senior, e le
essera revelate al populo; e isto Senior non recordara plus le
essera facite per medio del poter alliantia que ha facite con le casa
de Deo.
de Israel - iste es in periculo de
esser falcate e jectate al foco;
Mormon 8:17 E si ha faltas, illos
es errores human. Ma nos non Mormon 8:22 perque le eternal
sape de alcun error; nonobstante propositos del Senior procedera,
Deo cognosce tote le cosas; ergo, usque tote su promissas essera
attention a qui los condemnar, complite.
per timor de esser in periculo del
foco del inferno!
Mormon
8:23
Scruta
le
prophetias de Isaia. Io non pote
Mormon 8:18 E qui dice: scriber los. Si, io vos dice que si
monstra me le plattas, o io te celle sanctos qui me precedeva,
colpara – que face attention, per qui ha possedite iste pais, critara
timor de commandar lo que ab le pulvere al Senior; e como le
Senior vive, ille recordara le
esseva prohibite per le Senior.
alliantia que faceva con illes.
Mormon 8:19 perque qui judica
imprudentemente essera tamben Mormon 8:24 e ille cognosce lor
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orationes, que esseva in favor de
lor fratres. E ille cognosce lor
fide, perque in su nomine illes
poteva remover le montanias, e
in su nomine illes poteva facer
tremer le terra; e per medio del
poter de su parola illes faceva
collaber le prisiones; si, mesmo
le fornaces ardente non poteva
nocer les, ni le bestias selvage, ni
le serpentes venenose, a motivo
del poter de Su parola.

habera devenite corrupte e illos
se habera elevate in le orgolio, si,
in un jorno quando le dirigentes
del ecclesias e le maestros se
exaltara in le orgolio de lor
corde, usque a invidiar illes qui
pertine a lor ecclesias.
Mormon 8:29 Si, isto advenira in
un jorno quando on audira parlar
de focos, de tempestas e de
vapores de fumo in terras
extranier;

Mormon 8:25 e lor orationes
esseva tamben a favor de ille al Mormon 8:30 E on audira
qual le Senior haberea permittite tamben de guerras, de rumores de
de portar al luce iste cosas.
guerra e de seismos in diverse
locos.
Mormon 8:26 E nemo debe dicer
que illos non venira, perque Mormon 8:31 Si, advenira in un
securmente illos venira al luce, jorno quando habera grande
perque le Senior lo ha declarate; contaminationes sur le facie del
perque illos venira foras del terra, terra, e habera homicidios, e
per mano del Senior, e necuno furtos, e mendacios, e fraudes, e
potera arrestar los; e isto advenira prostitutiones e omne sorta de
in un jorno quando on dicera que abominationes; quando habera
le miraculos es terminate; e multos que dicera: face isto, o
venira mesmo como si alcuno face celle, non importa, perque le
parlava ab le mortos.
Senior nos perdonara al ultime
die. Ma guai a istes, perque illes
Mormon 8:27 E advenira in un es in le bile del amaritude e in le
jorno quando le sanguine del ligamines del iniquitate.
sanctos critara al Senior, a causa
del associationes secrete e del Mormon 8:32 Si, advenira in un
operas tenebrose.
jorno quando illes habera
edificate ecclesias que dicera:
Mormon 8:28 Si, advenira in un Veni a me, e per vostre moneta
jorno quando le poter de Deo vos essera perdonate de vostre
essera negate, e le ecclesias peccatos.
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Mormon 8:33 Oh vos, populo
perverse, perverse e obstinate,
perque ha vos edificate ecclesias
pro obtener lucro? perque ha vos
falsificate le sancte parola de
Deo, pro portar al damnation
vostre anima? Retorna al
revelationes de Deo, perque
venira le tempore, in celle jornos,
quando tote iste cosas debera
complir se.
Mormon 8:34 le Senior me ha
monstrate cosas grande e
meraviliose circa lo que debe
advenir inter poco, in le jornos
quando iste cosas sortira inter
vos.
Mormon 8:35 io vos parla como
si vos es presente, ma vos non lo
es. Ma Jesus Christo vos ha
monstrate a me, e io cognosce
vostre operas.

Mormon 8:37 perque vos ama le
moneta, e vostre substantias, e
vostre belle vestes e le
adornamentos
de
vostre
ecclesias, plus de quanto vos ama
le povres e le necessitoses, le
malades e le affligites.
Mormon 8:38 Oh vos corrumpite,
vos hypocritas, vos maestros, que
vos vende per lo que se
corrumpe, perque ha vos
contaminate le sancte ecclesia de
Deo? perque vos vergonia de
prender supra vos le nomine de
Christo? perque non pensa que le
valor del felicitate sin fin es plus
grande de celle infelicitate que
non mori jammais - a causa del
laudes del mundo?

Mormon 8:39 perque vos orna
con lo que non ha vita e permitte
que
le
affamates,
e le
necessitoses, e le nudes, e le
malades e le affligites passa vicin
Mormon 8:36 E io sape que vos a vos, e vos non les nota?
cammina in le orgolio de vostre
corde; e non ha alcuno, salvo Mormon 8:40 Si, perque edifica
pocos solmente, que non se vostre secrete abominationes pro
exalta in le orgolio del proprie obtener lucro, e face in modo que
corde, usque a usar vestimentos le viduas plora ante le Senior, e
sumptuose, vivente in invidia, anque que le orphanos plora ante
luctas, malicia, persecutiones e le Senior, e anque que le
omne sorta de iniquitate; e vostre sanguine de lor patres e de lor
ecclesias, si, mesmo tote illos, es maritos crita al Senior ex le terra
devenite contaminate a causa del demandante vengiantia supra
orgolio de vostre corde.
vostre capite?
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Mormon 8:41 le spada del
vengiantia pende supra vos; e
veni tosto le tempore quando Deo
vengiara supra vos le sanguine
del sanctos, perque ille non
supportara plus lor critos.
Mormon Capitulo 9
Moroni invita qui non crede in
Christo a repentir se - ille
proclama un Deo de miraculos, e
de revelationes que versa donos e
signos supra le fideles - le
miraculos cessa a causa del
incredulitate - le signos seque
illes qui crede - le homines es
exhortate a esser prudente e a
respectar le commandamentos.
Circa 401-421 d. C.

reguardar le Agno de Deo?
suppone vos de poter demorar
con ille cognoscente vostre
culpa? Suppone vos de poter
esser felice de habitar con celle
sancte Esser, quando vostre
anima es tormentate per le
cognoscentia del culpa de haber
sempre abusate de su leges?
Mormon 9:4 io vos dice que vos
esserea plus infelice a habitar con
un Deo sancte e juste, con le
cognoscentia de vostre impuritate
ante ille, que habitar in inferno
con le animas condemnate.

Mormon 9:5 perque quando vos
essera portate a vider vostre
nuditate ante Deo, e anque le
gloria de Deo e le sanctitate de
Mormon 9:1 e ora io parla anque Jesus Christo, isto accendera in
concernente illes qui non crede in vos un flamma de foco
Christo.
inextinguibile.
Mormon 9:2 credera vos in le die
quando vos essera visitate quando le Senior venira, si, celle
grande jorno in le qual le terra se
inrolara sur se mesme como un
papiro e le elementos se fundera
per le calor ardente, si, in celle
grande jorno in le qual vos essera
portate ante le Agno de Deo –
dicera vos alora que Deo non
existe?

Mormon 9:6 Oh, alora, vos
incredules, retornara vos al
Senior; critara fortemente al
Patre in nomine de Jesus, in
modo que forsan in celle grande
e ultime die vos pote esser
trovate immaculate, pur, belle e
blanc, habente essite purificate
per le sanguine del Agno.

Mormon 9:7 E ancora, io parla a
vos qui nega le revelationes de
Mormon 9:3 Alora negara vos Deo, e dice que illos es abolite e
ancora le Christo, o potera vos que non ha plus revelationes, ni
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prophetias, ni donos, ni curas, ni redemption del homine, que es
le capacitate de parlar in linguas, venita per medio de Jesus
ni le interpretation del linguas;
Christo, le homine es reportate al
presentia del Senior; si, iste es le
Mormon 9:8 io vos dice, qui nega maniera in lo qual tote le
iste cosas non cognosce le homines es redimite, perque le
evangelio de Christo; perque ille morte de Christo realisa le
non ha legite le Scripturas e si los resurrection, lo qual realisa un
legeva, non los comprendeva.
redemption de un somno sin fin,
ab le qual somno tote le homines
Mormon 9:9 Esque non lege nos essera eveliate per medio del
que Deo es le mesmo heri, hodie poter de Deo, quando sonara le
e pro sempre, e que in ille non ha trompa; e illes venira foras, sia le
mutation
ni
umbra
de grandes que le parves, e totos se
cambiamento?
presentara ante su barra, redimite
e disnodate de iste ligamine
Mormon 9:10 e ora, si vos ha eternal de morte, lo qual morte es
imaginate un Deo que muta, e in un morte physic.
le
qual
ha
umbra
de
cambiamento, alora vos ha Mormon 9:14 E alora venira
imaginate un Deo que non es un supra illes le judicio del Sancto; e
Deo de miraculos.
alora venira le tempore quando
qui es impur restara ancora
Mormon 9:11 Ma io vos impur; e qui es juste restara
monstrara un Deo de miraculos, ancora juste; qui es felice restara
le Deo de Abraham, de Isaac e de ancora felice, e qui es infelice
Jacob; e illes es le mesme Deo restara ancora infelice.
que creava le celos e le terra, e
tote le cosas que es in illos.
Mormon 9:15 e ora, oh vos totos
qui ha imaginate un Deo que non
Mormon 9:12 ille creava Adam, pote facer miraculos, io volerea
e per medio de Adam veniva le demandar vos: Esque tote le
cadita del homine. E a causa del cosas de los qual io ha parlate ha
cadita del homine veniva Jesus illos forsan ja passate? Esque ha
Christo, si, le Patre e le Filio; e a venite le fin? io vos dice: No; e
motivo de Jesus Christo veniva le Deo non ha cessate de esser un
redemption del homine.
Deo de miraculos.
Mormon 9:13 E a motivo del Mormon 9:16 Esque le cosas que
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Deo ha realisate, non es illos
meraviliose a nostre oculos? Si, e Mormon 9:21 io vos dice que
qui pote comprender le operas quicunque crede in Christo, sin
meraviliose de Deo?
nil dubitar, qualcunque cosa
demandara al patre in nomine de
Mormon 9:17 qui dicera que non Christo, le essera concedite; e
esseva un miraculo que per iste promissa es pro totos, usque
medio de su parola on creava le al extremitate del terra.
celo e le terra? E que per le poter
de su parola le homine esseva Mormon 9:22 perque assi diceva
create del pulvere del terra; e que Jesus Christo, le Filio de Deo, a
per medio del poter de su parola su discipulos qui debeva
on realisava miraculos?
permaner, si, e anque a tote su
discipulos, como audiva le
Mormon 9:18 E qui dicera que multitude: vade per tote le mundo
Jesus Christo non realisava multe e predica le Evangelio a tote le
potente miraculos? E multe creaturas;
potente
miraculos
esseva
realisate per le mano del Mormon 9:23 E qui credera e
Apostolos.
essera baptisate essera salvate,
ma qui non credera essera
Mormon 9:19 E si on realisava condemnante.
miraculos alora, perque haberea
Deo cessate de esser un Deo de Mormon 9:24 E iste signos
miraculos si ille es totevia un sequera qui crede - in mi nomine
Esser immutabile? e io vos dice illes expellera demonios; illes
que ille non cambia; si no, ille parlara in nove linguas; illes
cessarea de esser Deo; e ille non prendera in mano serpentes; e si
cessa de esser Deo, e ille es un illes bibera qualque cosa
Deo de miraculos.
mortifere, non les nocera; illes
imponera le manos supra le
Mormon 9:20 E le ration per lo malades e les sanara;
qual ille cessa de complir
miraculos inter le filios del Mormon 9:25 E a quicunque
homines es perque illes degenera credera in mi nomine, sin nil
in incredulitate e illes abandona dubitar, al tal io confirmara tote
le recte via, e illes non cognosce mi parolas, mesmo usque al
le Deo in le qual illes deberea extremitate del terra.
confider.
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Mormon 9:26 e ora, qui pote
resister al operas del Senior? qui
pote negar su parolas? qui se
altiara contra le omnipotente
poter
del
Senior?
qui
minuspreciara le operas del
Senior? qui minuspreciara le
filios de Christo? Ecce tote vos
qui minusprecia le operas del
Senior, vos meraviliara e perira.
Mormon 9:27 Oh, alora, non
minuspreciar,
e
non
vos
meravilia, ma ascolta le parolas
del Senior e demanda al Patre in
nomine de Jesus qualcunque cosa
vos necessitara. Non dubitar, ma
sia credente, e comencia como
olim, e veni al Senior con toto
vostre corde; e realisa vostre
salvation con timor e tremor ante
ille.

del Deo vivente; e si vos lo
facera e perseverara usque al fin,
vos non essera in alcun modo
expellite.
Mormon 9:30 io vos parla como
si io vos parlava ab le mortos.
Perque io sape que vos habera mi
parolas.
Mormon 9:31 Non condemnar
me a causa de mi imperfectiones,
ni mi patre a causa de su
imperfectiones, ni qui ha scribite
ante de ille; ma da plus tosto
gratias a Deo que vos ha
manifestate
nostre
imperfectiones, a fin que vos
pote apprender a esser plus sage
de quanto ha essite nos.
Mormon 9:32 e ora, nos ha
scribite iste registro secundo
nostre
cognoscentias,
in
characteres que
inter nos es appellate egyptian
reformate, que nos esseva
transmittite e que nos ha alterate
secundo nostre modo de parlar.

Mormon 9:28 Sia prudente in le
dies de vostre proba; disvesti vos
de tote impuritate; non demandar
pro satisfacer vostre luxuria, ma
demanda
con
firmessa
incracabile pro non ceder a alcun
tentation, pro poter servir le Deo
ver e vivente.
Mormon 9:33 E si nostre plattas
esseva bastante grande, nos
Mormon 9:29 Vide de non esser haberea potite scriber in hebreo,
baptisate indignemente; vide de ma anque le hebreo ha essite
non prender parte indignemente alterate per nos; e si nos habeva
al sacramento de Christo; ma scribite in hebreo, il non haberea
vide de facer tote le cosas con habite alcun imperfection in
dignitate, e de facer los in nostre registros.
nomine de Jesus Christo, le Filio

695

Mormon 9:34 Ma le Senior
cognosce le cosas que nos ha
scribite, e que tamben necun
altere populo cognosce nostre
lingua; ergo ille ha preparate le
medios pro su interpretation.

Mormon 9:36 e iste cosas que
nos ha desiderate concernente
nostre fratres, si, lor restauration
al cognoscimento de Christo, es
secundo le orationes de tote le
sanctos que ha habitate in le pais.

Mormon 9:35 E iste cosas es
scribite a fin que nos pote nettar
nostre vestes del sanguine de
nostre fratres que ha degenerate
in incredulitate.

Mormon 9:37 E que pote le
Senior Jesus Christo conceder
que lor orationes sia exaudite
secundo lor fide; e que pote Deo
patre rememorar le alliantia que
ha facite con le casa de Israel; e
que pote ille benedicer les pro
sempre, per medio del fide in
nomine de Jesus Christo. Amen.
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LE LIBRO DE ETHER
Le historia del Jareditas, extrahite ex le vinti-quatro plattas trovate
per le populo de Limhi al dies del rege Mosiah.
Ether Capitulo 1
Moroni resume le scriptos de
Ether - es exponite le genealogia
de Ether - le lingua del Jareditas
non esseva confundite al turre de
Babel - le Senior promitte de
conducer les a un terra electe e de
facer de illes un grande nation.
Ether 1:1 e ora io, Moroni,
procede con un narration de celle
antique habitantes que esseva
destruite per le mano del Senior
sur le facie de iste region
septentrional.
Ether 1:2 E io prende mi
narration del vinti-quatro plattas
que esseva trovate per le populo
de Limhi, que es appellate Libro
de Ether.
Ether 1:3 E como io suppone que
le prime parte de iste historia,
que parla in merito al creation del
mundo e anque de Adam, e un
narration de celle epocha usque
al grande turre, e toto lo que
adveniva inter le filios del
Ether 1:10 E Ahah esseva filio de

homines usque a celle tempore,
existe ja inter le Judeos Ether 1:4 Ergo io non scribe le
cosas que adveniva al jornos de
Adam usque a celle tempore;
illos es totevia continite in le
plattas, e quicunque los trovara
habera le possibilitate de obtener
le historia complete.
Ether 1:5 Ma io non da un
narration complete, io describe
sol un parte del historia, del turre
usque a lor destruction.
Ether 1:6 E in iste modo io face
le narration. Qui scribeva iste
historia esseva Ether, e ille
esseva un descendente de
Coriantor.
Ether 1:7 Coriantor esseva filio
de Moron.
Ether 1:8 E Moron esseva filio de
Etem.
Ether 1:9 E Ethem esseva filio de
Ahah.
Seth.
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Ether 1:11 E Seth esseva filio de
Shiblon.
Ether 1:24 E Riplakish esseva
filio de Shez.
Ether 1:12 E Shiblon esseva filio
de Com.
Ether 1:25 E Shez esseva filio de
Heth.
Ether 1:13 E Com esseva filio de
Coriantum.
Ether 1:26 E Heth esseva filio de
Com.
Ether 1:14 E Coriantum esseva
filio de Amnigaddah.
Ether 1:27 E Com esseva filio de
Coriantum.
Ether 1:15 E Amnigaddah esseva
filio de Aaron.
Ether 1:28 E Coriantum esseva
filio de Emer.
Ether 1:16 E Aaron esseva un
descendente de Heth, qui esseva Ether 1:29 E Emer esseva filio de
filio de Hearthom.
Omer.
Ether 1:17 E Hearthom esseva Ether 1:30 E Omer esseva filio
filio de Lib.
de Shule.
Ether 1:18 E Lib esseva filio de Ether 1:31 E Shule esseva filio
Kish.
de Kib.
Ether 1:19 E Kish esseva filio de Ether 1:32 E Kib esseva filio de
Corom.
Orihah, qui esseva filio de Jared;
Ether 1:20 E Corom esseva filio Ether 1:33 le qual Jared veniva
de Levi.
con su fratre e lor familias, con
alcun alteres e lor familias, ab le
Ether 1:21 E Levi esseva filio de grande turre, al tempore que le
Kim.
Senior confundeva le lingua del
populo e jurava in su ira que illes
Ether 1:22 E Kim esseva filio de haberea essite dispersate sur tote
Morianton.
le facie del terra; e secundo le
parola del Senior le populo
Ether 1:23 E Morianton esseva esseva dispersate.
un descendente de Riplakish.
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Ether 1:34 e essente le fratre de
Jared un homine grande e potente
e un homine altemente favorite
per le Senior, Jared, su fratre, le
diceva: Implora le Senior, a fin
que non nos confunde, in modo
que nos non comprende plus
nostre parolas.

vamos a esser fidel al Senior, a
fin que nos pote reciper le pais
como nostre hereditate.

Ether 1:35 E adveniva que le
fratre de Jared implorava le
Senior, e le Senior habeva
compassion de Jared; ergo ille
non confundeva le lingua de
Jared; ergo, Jared e su fratre non
esseva confundite.

Ether 1:40 E adveniva que le
Senior audiva le fratre de Jared e
habeva compassion de ille, e le
diceva:

Ether 1:39 E adveniva que le
fratre de Jared implorava le
Senior, in accordo con le parolas
de Jared.

Ether 1:36 Alora Jared diceva su
fratre: Implora de nove le Senior,
e pote esser que ille vole disviar
su ira de nostre amicos, pro non
confunder lor lingua.

Ether 1:41 Vade a reunir tu
greges, sia masculos que feminas
de omne specie; e anque semines
del terra de omne specie; e tu
familias; e anque Jared, tu fratre,
e su familia; e anque tu amicos e
lor familias, e le amicos de Jared
e lor familias.

Ether 1:37 E adveniva que le
fratre de Jared implorava le
Senior, e le Senior habeva
compassion anque de lor amicos
e de lor familias, assi que non les
confundeva.

Ether 1:42 E quando tu habera
facite isto, tu les guidara verso le
valle que sta a nord. E ibi io te
incontrara e io vadera ante te in
un pais que es electe sur tote le
paises del terra.

Ether 1:38 E adveniva que Jared
parlava de nove a su fratre,
dicente: Vade a demandar al
Senior si ille nos conducera foras
del pais, e si nos conducera foras
del pais, demanda le ubi nos
vadera. E forsan le Senior nos
conducera in un pais electe sur
tote le terra? E si assi essera,

Ether 1:43 E ibi io benedicera te
e tu posteritate, e io suscitara de
tu posteritate e del posteritate de
tu fratre e de illes qui venira con
te, un grande nation. E non
habera sur tote le facie del terra
alcun nation plus grande de illo
que io suscitara de tu posteritate.
E isto io facera pro te, perque
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durante tote iste tempore tu me habeva sur le facie del pais,
ha implorate.
semines de omne specie.
Ether Capitulo 2
Le Jareditas se prepara pro
viagiar verso le terra promittite –
Illo es un terra electe in lo qual le
homines debe servir Christo, o
illes essera exterminate - le
Senior parla per tres horas al
fratre de Jared - le Jareditas
construe imbarcationes - le
Senior demanda al fratre de Jared
de proponer un solution pro
illuminar le imbarcationes.

Ether 2:4 E adveniva que quando
illes habeva descendite in le valle
de Nimrod, le Senior descendeva
e parlava con le fratre de Jared; e
le Senior stava in un nube, e le
fratre de Jared non le videva.

Ether 2:5 E adveniva que le
Senior les ordinava de avantiar in
le deserto, si, in le parte ubi le
homine non habeva jammais
vadite. E adveniva que le Senior
vadeva ante illes, e les parlava
dum ille stava intro un nube e les
Ether 2:1 E adveniva que Jared e instrueva sur qual direction illes
su fratre e lor familias, e anque le debeva viagiar.
amicos de Jared e de su fratre e
lor familias, descendeva in le Ether 2:6 E adveniva que illes
valle que stava a nord (e le viagiava in le deserto e illes
nomine del valle esseva Nimrod, construeva imbarcationes in los
illo esseva appellate con le qual illes transversava le grande
nomine del potente caciator) con aquas, essente continuemente
le greges que illes habeva dirigite per le mano del Senior.
reunite, masculos e feminas de
Ether 2:7 E le Senior non
omne specie.
permitteva que illes se arrestava
Ether 2:2 E illes faceva tamben ultra le mar, in le deserto, ma ille
trappas pro capturar aves; e illes voleva que illes arrivava mesmo
preparava anque un vaso, in lo al terra promittite, que esseva
electe supra tote le altere terras
qual illes portava con se pisces.
que le Senior Deo habeva
Ether 2:3 E illes portava con se preservate pro un populo recte.
anque “deseret”, que interpretate
significa: ape mellifere; e assi Ether 2:8 E in su ira ille habeva
illes portava con se exames de jurate al fratre de Jared que
apes, e omne sorta de lo que quicunque, desde celle tempore
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in avante e pro sempre, haberea
possedite iste terra promittite,
debeva servir le sol e ver Deo, o
esserea exterminate, quando le
plenitude de su ira haberea venite
supra illes.

Ether 2:12 iste es un terra electe,
e qualcunque nation lo possedera
essera libere del servitude e del
captivitate e de tote le altere
nationes sub le celo, si illes serve
le Deo del terra, que es Jesus
Christo, qui ha essite manifestate
Ether 2:9 e ora nos pote vider le per le cosas que nos ha scribite.
decretos de Deo circa iste terra,
que es un terra promittite; e Ether 2:13 e ora io continua con
qualcunque nation lo possedera mi historia: perque adveniva que
debera servir Deo, o essera le Senior portava Jared e su
exterminate, quando venira supra fratres usque al grande mar que
illes le plenitude de su ira. E le divide le terras. E quando illes
plenitude de su ira venira supra arrivava al mar, illes installava le
illes quando illes essera matur in tentas; e illes dava al loco le
iniquitate.
nomine de Moriancumer; e illes
habitava in tentas sur le litoral,
Ether 2:10 perque iste es un terra per le spatio de quatro annos.
electe supra tote le altere terras;
ergo qui lo possedera debera Ether 2:14 E adveniva que al fin
servir Deo, o essera exterminate; de quatro annos, le Senior
perque iste es le decreto perpetue visitava de nove le fratre de
de Deo. E illes non essera Jared, e le Senior stava in un
exterminate usque le iniquitate nube dum parlava con ille. E le
arrivara al plenitude inter le filios Senior parlava con le fratre de
del pais.
Jared per le spatio de tres horas e
le reprochava perque ille non se
Ether 2:11 E isto veni a vos, oh habeva recordate de invocar le
Gentiles, a fin que vos pote nomine del Senior.
cognoscer le decretos de Deo - a
fin que vos pote repentir vos e Ether 2:15 E le fratre de Jared se
non continuar in vostre iniquitate repentiva del mal que ille habeva
usque veni le plenitude; a fin que facite e invocava le nomine del
vos non appella supra vos le Senior in favor de su fratres que
plenitude del ira de Deo, como ha esseva con ille. E le Senior le
facite usque ora le habitantes de diceva: io perdona te e tu fratres
iste terra.
de lor peccatos, ma non peccar
plus, perque recorda que mi
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spirito non luctara sempre con le
homine; ergo si vos peccara
usque a esser plenmente matur,
vos essera secate del presentia
del Senior. E iste es mi designos
sur le terra que io vos dara pro
vostre hereditate; perque illo
essera un terra electe supra tote le
altere terras.

fratre de Jared implorava le
Senior, dicente: Oh Senior, io ha
complite le opera que tu me ha
commandate, e io ha construite le
imbarcationes como tu me ha
indicate.

Ether 2:17 e illos esseva
construite in modo de esser
perfectemente stricte, de modo
que illos haberea potite continer
aqua como un vaso; le fundo assi
como
le
lateres
esseva
impermeabile como un vaso; e le
extremitate esseva appunctate; le
summitate esseva impermeabile
como un vaso; le longitude
esseva como un arbore; e le
porta, quando esseva claudite,
esseva stricte como un vaso.

Ether 2:21 E adveniva que le
fratre de Jared faceva como le
Senior le habeva commandate.

Ether 2:19 e oh Senior, in illos
non ha luce; in qual direction
vadera nos? E nos perira perque
Ether 2:16 E le Senior diceva: in illos non se pote respirar, salvo
comencia a laborar e construe le aere que illos contine; ergo nos
imbarcationes secundo los que perira.
vos ha ja construite usque ora. E
adveniva que le fratre de Jared Ether 2:20 E le Senior diceva al
comenciava a laborar e anque su fratre de Jared: face un apertura
fratres, e illes construeva in alto e anque sur fundo; e
imbarcationes como celles que quando tu volera del aere, tu
illes habeva ja construite secundo aperira le apertura e tu recipera
le instructiones del Senior. E illos aere. E si advenira que le aqua
esseva parve, e legier sur le aqua, comenciara a entrar, tu claudera
mesmo como es legier un ave sur le apertura pro non perir in le
le aqua.
inundation.

Ether 2:22 e ille implorava de
nove le Senior dicente: Oh
Senior, io ha facite mesmo como
tu me ha commandate; e io ha
preparate le vascellos pro mi
populo, ma non ha luce in illos.
oh Senior, permittera tu que nos
transversa iste grande aquas in le
obscuritate?

Ether 2:18 E adveniva que le Ether 2:23 E le Senior diceva al
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fratre de Jared: que vole tu que io
face a fin que vos pote haber luce
in vostre vascellos? perque vos
nos pote haber fenestras, perque
illos esserea infringite; ni portara
vos del foco con vos, perque vos
non viagiara al luce del foco.
Ether 2:24 perque vos essera
como un balena in medio al mar;
perque undas como montanias se
abattera supra vos. Nonobstante,
io vos reportara de nove in
superficie; perque le ventos sorti
de mi bucca, e io manda anque le
pluvias e le diluvios.

portar al luce le historia jaredite.
Ether 3:1 E adveniva que le fratre
de Jared (ora, le numero del
vascellos que habeva essite
preparate esseva octo) vadeva
supra le montania, que illes
appellava Monte Shelem, a causa
de su grande altitude, e extraheva
de un rocca dece-sex parve
petras; e illos esseva blanc e clar,
mesmo como vitro transparente;
e ille los portava in su manos
supra le culmine del monte, e ille
implorava de nove le Senior,
dicente:

Ether 2:25 e io vos preparara pro
iste cosas; perque vos non pote
transversar iste grande abysmo,
salvo que io vos prepara contra le
undas del mar, le ventos que
sufflara e le diluvios que venira.
Que desidera tu dunque que io
prepara pro vos a fin que vos
pote haber luce quando vos
essera inglutite in le profunditate
del mar.

Ether 3:2 Oh Senior, tu ha dicite
que nos debe esser circumferite
per le fluctos de omne parte. Ora
reguarda, oh Senior, e non te
incholerisar con tu servo a causa
de su debilitate ante te; perque
nos sape que tu es sancte e que tu
demora in le celos, e que nos es
indigne ante te; a causa del
Cadita nostre natura ha devenite
continuemente
perverse;
nonobstante, oh Senior, tu nos
Ether Capitulo 3
dava le commandamento de
invocar te, a fin que nos pote
Le fratre de Jared videva le digito reciper de te secundo nostre
del Senior dum ille toccava le desiderios.
dece-sex petras - Christo monstra
al fratre de Jared su corpore de Ether 3:3 oh Senior, tu nos ha
spirito
Qui
ha
un castigate a causa de nostre
cognoscimento perfecte non pote iniquitate, e tu nos expelleva, e
esser retenite de ultrapassar le per tote iste annos nos ha vivite
velo - es fornite le interpretes pro in le deserto; nonobstante tu
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esseva misericordiose con nos.
Oh Senior, reguarda me con
compassion e disvia tu ira de iste
populo, e non permitter que nos
transversa iste furiose abysmo in
obscuritate; mira iste petras que
io extraheva ex le rocca.
Ether 3:4 Io sape, oh Senior, que
tu ha omne poter, e que tu pote
facer qualcunque cosa tu vole pro
le ben del homine; tocca dunque,
oh Senior, iste petras con tu
digito e prepara los a fin que illos
pote brillar in le obscuritate; e
illos resplendera pro nos in le
vascellos que nos ha preparate, a
fin que nos pote haber luce dum
nos transversara le mar.

Ether 3:7 E le Senior videva que
le fratre de Jared habeva cadite a
terra; e le Senior le diceva: altia
te; perque ha tu cadite?
Ether 3:8 e ille respondeva al
Senior: Io ha vidite le digito del
Senior e io timeva de esser
colpate; perque io non sapeva
que le Senior habeva carne e
sanguine.

Ether 3:9 E le Senior le diceva: A
motivo de tu fide tu videva que io
prendeva supra me carne e
sanguine; jammais un homine ha
venite ante me con un tal grande
fide como ha facite tu; perque si
non esseva assi tu non haberea
Ether 3:5 oh Senior, tu pote facer potite vider mi digito. Ha tu
lo. Nos sape que tu es capace de vidite plus de isto?
monstrar tu grande poter, que
sembla parve al comprension del Ether 3:10 e ille respondeva: No.
homines.
Senior, monstra te a me.
Ether 3:6 E adveniva que quando
le fratre de Jared habeva dicite
iste parolas, le Senior extendeva
le mano e toccava le petras un a
un con su digito. E le velo esseva
levate del oculos del fratre de
Jared, e ille videva le digito del
Senior; e illo esseva como le
digito de un homine, similar a
carne e sanguine; e le fratre de
Jared cadeva a terra ante le
Senior, perque ille esseva
terrorisate.
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Ether 3:11 E le Senior le diceva:
Credera tu al parolas que io te
dicera?
Ether 3:12 e ille respondeva: Si,
Senior, io sape que tu dice le
veritate, perque tu es un Deo de
veritate e tu non pote mentir.
Ether 3:13 E quando ille habeva
dicite iste parolas, le Senior se
monstrava a ille, e diceva: pois
que tu cognosce iste cosas, tu es

redimite del Cadita; ergo tu es
reconducite a mi presentia; ergo Ether 3:18 E Jesus le inseniava
io me monstra a te.
mesmo como instrueva le
Nephitas; e toto isto a fin que iste
Ether 3:14 io es ille qui esseva homine poteva saper que ille
preparate desde le fundation del esseva Deo, a motivo del multe
mundo pro redimer mi populo. Io grande operas que le Senior le
es Jesus Christo. Io es le patre e habeva monstrate.
le Filio. In me tote le humanitate
habera vita eternemente, qui Ether 3:19 E a motivo del
credera in mi nomine devenira mi cognoscimento de iste homine,
filios e mi filias.
ille non poteva esser impedite de
reguardar ultra le velo; e ille
Ether 3:15 E io non me ha videva le digito de Jesus, e
jammais monstrate al homine que quando lo videva ille cadeva a
io ha create, perque jammais un terra per timor; perque ille sapeva
homine ha credite in me como ha que illo esseva le digito del
facite tu. Vide tu que vos esseva Senior; e ille non necessitava
create secundo mi imagine? Si, haber plus fide, perque ille
tote le homines esseva create al sapeva sin nil dubitar.
principio secundo mi ipse
imagine.
Ether 3:20 Ergo, habente ille iste
perfecte cognoscimento de Deo,
Ether 3:16 iste corpore que ora tu ille non poteva esser impedite de
vide es le corpore de mi spirito; e vider ultra le velo; ille videva
io ha create le homine secundo le dunque Jesus qui le instrueva.
corpore de mi spirito; e mesmo
como io te appare in spirito io Ether 3:21 E adveniva que le
apparera a mi populo in le carne. Senior diceva al fratre de Jared:
non permitter que iste cosas que
Ether 3:17 e ora como diceva io tu ha vidite e audite vade al
Moroni, que io non poteva facer mundo, usque veni le tempore in
un narration complete de iste le qual io glorificara mi nomine
cosas que es scribite, me basta in le carne; ergo, tu facera
dunque dicer que Jesus se thesauro del cosas que tu ha
monstrava a iste homine in vidite e audite, e non los
spirito, in le mesme maniera e monstrara a nemo.
similantia del corpore con le qual
ille se monstrava al Nephitas.
Ether 3:22 e quando tu venira a
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me, tu los scribera e los sigillara,
a fin que nemo pote interpretar
los; perque tu los scribera in un
lingua que non pote esser legite.

Ether 3:28 E adveniva que le
Senior le commandava de sigillar
le duo petras que ille habeva
recipite, e de non monstrar los,
usque le Senior los haberea
Ether 3:23 e io te dara iste duo monstrate al filios del homines.
petras, e tu los sigillara tamben
con le cosas que tu scribera.
Ether Capitulo 4
Ether 3:24 perque io ha
confundite le lingua in lo qual tu
scribera; ergo in mi tempore
debite io facera in modo que iste
petras magnifica al oculos del
homines le cosas que tu scribera.

Es commandate a Moroni de
sigillar le scriptos del fratre de
Jared - illos non essera revelate
usque le homines non habera fide
como le fratre de Jared - Christo
commanda al homines de creder
a su parolas e al parolas de su
discipulos - al homines es
commandate de repentir se, de
creder in le Evangelio pro esser
salvate.

Ether 3:25 E post que le Senior
habeva dicite iste parolas, ille
monstrava al fratre de Jared tote
le habitantes del terra qui habeva
vivite, e anque tote illes qui
haberea existite, usque al Ether
4:1
E
le
Senior
extremitate del terra, e non les commandava al fratre de Jared de
occultava de su vista.
descender del montania del
presentia del Senior, e de scriber
Ether 3:26 perque le Senior le le cosas que ille habeva vidite; e
habeva dicite in precedentia que esseva prohibite que illos
si ille credeva que le Senior le arrivava al filios del homines
poteva monstrar tote le cosas – usque Jesus esseva altiate sur le
illos le esserea monstrate; ergo le cruce; e per iste motivo rege
Senior non poteva occultar le nil, Mosiah los reteneva, a fin que
perque ille sapeva que le Senior illos non arrivava al mundo ante
poteva monstrar le tote le cosas. que Christo se habeva monstrate
a su populo.
Ether 3:27 E le Senior le diceva:
scribe iste cosas e sigilla los; e io Ether 4:2 E post que Christo se
los monstrara al filios del habeva in veritate monstrate a su
populo ille ordinava que iste
homines in mi debite tempore.
cosas esseva revelate.
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Ether 4:3 e ora, post isto, tote le
populo
ha
degenerate
in
incredulitate; e non existe plus
necuno, salvo le Lamanitas, ma
illes ha repellite le evangelio de
Christo;
ergo
mi
esseva
commandate de occultar los de
nove sub le terra.

que videva le fratre de Jared,
usque a disvelar les tote mi
revelationes, dice Jesus Christo,
le Filio de Deo, le patre del celos
e del terra e de tote le cosas que
illos contine.
Ether 4:8 E qui luctara contra le
parola del Senior sia maledicite,
e qui negara iste cosas sia
maledicite; perque a illes io non
monstrara cosas plus grande, dice
Jesus Christo; perque es io qui lo
dice.

Ether 4:4 io ha scribite supra iste
plattas le cosas que videva le
fratre de Jared; e jammais esseva
manifestate cosas plus grande de
celles que esseva manifestate al
fratre de Jared.
Ether 4:9 E a mi commando le
celos se aperi e se claude; e a mi
Ether 4:5 Ergo le Senior me ha parola le terra tremera; e a mi
commandate de scriber los; e io commando su habitantes morira,
los ha scribite. E le Senior me ha si, como per medio del foco.
commandate de sigillar los; e me
ha tamben commandate de Ether 4:10 E qui non crede in mi
sigillar su interpretation; ergo io parolas non crede a mi
ha sigillate le interpretes, discipulos; e si per caso non es io
secundo le commandamento del que parla, judica vos mesme;
Senior.
perque vos sapera, al ultime die,
que esseva io qui parlava.
Ether 4:6 perque le Senior me ha
declarate: illos non vadera al Ether 4:11 Ma qui crede in iste
Gentiles usque al jorno quando cosas que io ha dicite, io le
illes se repentira de lor iniquitate visitara con le manifestationes de
e devenira pur ante le Senior.
mi Spirito, e ille sapera e dara
testimonio. Perque gratias a mi
Ether 4:7 E in le jorno quando Spirito ille sapera que iste cosas
illes exercera le fide in me, dice es ver, perque illos persuade le
le Senior, mesmo como faceva le homines a facer le ben.
fratre de Jared, a fin que illes
pote esser sanctificate in me, Ether 4:12 E qualcunque cosa
alora io les manifestara le cosas persuade le homines a facer le
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ben veni de me; perque le ben
non veni de necun altere, salvo
que de me. Io es qui guida le
homines a omne ben; qui non
credera in mi parolas non credera
in me - que io es; e qui non
credera in me, non credera in le
Patre que me ha mandate. Perque
io es le Patre, io es le luce e le
vita e le veritate del mundo.
Ether 4:13 Veni a me, oh vos
Gentiles, e io vos monstrara
cosas
plus
grande,
le
cognoscimento que es occultate,
a causa del incredulitate.
Ether 4:14 Veni a me, oh vos
casa de Israel, e vos essera
manifestate qual grande cosas le
Patre ha reservate pro vos desde
le fundation del mundo; cosas
que non vos esseva revelate, a
causa del incredulitate.
Ether 4:15 quando vos levara le
velo de incredulitate que vos face
permaner in vostre terribile stato
de perversitate, e de duressa de
corde, e de cecitate de mente,
alora le cosas grande e
meraviliose que es occultate
desde le fundation del mundo si, quando vos invocara le Patre
in mi nomine, con corde rumpite
e spirito contrite, alora vos sapera
que le Patre se ha recordate del
alliantia que ille faceva con
vostre patres, oh casa de Israel.
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Ether 4:16 E alora essera revelate
al oculos de tote le populo mi
revelationes, que io faceva
scriber a mi servo Johannes.
Recorda que quando vos videra
iste cosas, vos sapera que le
tempore es vicin quando illos
essera vermente manifestate.
Ether 4:17 ergo quando vos
recipera iste historia vos potera
saper que le opera del Patre ha ja
comenciate sur tote le facie del
pais.
Ether 4:18 repenti vos dunque,
vos tote le extremitate del terra, e
veni a me, e crede in le mi
Evangelio e sia baptisate in mi
nomine; perque qui crede e es
baptisate, essera salvate; ma qui
non crede essera condemnate; e
le signos sequera qui crede in mi
nomine.
Ether 4:19 E benedicite es qui
essera trovate fidel a mi nomine
al ultime die, perque ille essera
altiate pro habitar in le regno
preparate pro ille desde le
fundation del mundo. E es io que
lo ha declarate. Amen.
Ether Capitulo 5
Tres testes e le opera mesme
essera
un
testimonio
del
veridicitate
del
Libro
de

Mormon.
Ether 5:1 e ora io, Moroni, ha
scribite le parolas que mi esseva
commandate,
secundo
mi
memoria; e io vos parlava del
cosas que io ha sigillato; ergo vos
non debe toccar los con le scopo
de traducer los, perque isto vos es
prohibite, excepte a su tempore
debito, quando il essera in le
sagessa de Deo.

Ether 5:6 ora, si io non ha
autoritate pro iste cosas, judica
vos; perque vos sapera que io ha
autoritate quando vos me videra,
e nos comparera ante Deo al
ultime die. Amen.
Ether Capitulo 6

Le imbarcationes jaredite es
pulsate per le vento verso le terra
promittite - le populo lauda le
Senior per su bonitate - Orihah es
Ether 5:2 e vos potera haber le nominate lor rege - Jared e su
privilegio de poter monstrar le fratre mori.
plattas a qui adjutara a realisar
iste opera;
Ether 6:1 e ora io, Moroni,
procede a narrar le historia de
Ether 5:3 E illos essera monstrate Jared e de su fratre.
a tres testes per medio del poter
de Deo; ergo illes sapera con Ether 6:2 perque adveniva que,
certitude que iste cosas es ver.
post que le Senior habeva
preparate le petras que le fratre
Ether 5:4 E iste cosas essera de Jared habeva portate supra le
stabilite per bucca de tres testes; montania, le fratre de Jared
e le testimonio de tres, e iste descendeva del montania e
opera, in lo qual essera monstrate poneva le petras in le vascellos
le poter de Deo e anque su que habeva essite preparate, un a
parola, de lo qual le Patre, e le cata
extremitate;
e
illos
Filio e le Spirito Sancto dara illuminava le vascellos.
testimonio - e tote iste cosas stara
como testes contra le mundo al Ether 6:3 E assi le Senior faceva
ultime die.
in modo que le petras brillava in
le obscuritate, pro dar luce al
Ether 5:5 E si advenira que illes homines, feminas e al infantes, a
se repentira e venira al Patre in fin que illes non debeva
nomine de Jesus, illes essera transversar le grande aquas in le
recipite in le regno de Deo.
obscuritate.
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Ether 6:4 E adveniva que post
haber preparate omne sorta de
nutrimento, pro poter se sustentar
sur le aquas, e anque nutrimento
pro lor greges e omne genere de
bestias, animales o volatiles que
illes haberea portate con se - e
adveniva que quando illes habeva
facite tote iste cosas, illes entrava
a bordo del vascellos, o
imbarcationes, e illes partiva sur
mar, con fide in le Senior lor
Deo.

portava de nove sur le superficie
del aquas.

Ether 6:7 E adveniva que quando
illes esseva submerse in le
profunditate del mar, le aqua non
poteva nocer les, perque lor
vascellos esseva impermeabile
como un vaso assi como le arca
de Noe; ergo, quando illes esseva
circumferite per grande aquas,
illes implorava le Senior qui les

Ether 6:12 E illes disbarcava
supra le plagia del terra
promittite. E quando illes habeva
posate lor pedes supra le plagia
del terra promittite, illes se
prostrava a terra e se humiliava
ante le Senior, e illes versava
lacrimas de felicitate ante le
Senior, a motivo del multitude de

Ether 6:8 E adveniva que dum
illes esseva sur le aquas, le vento
non cessava jammais de sufflar
verso le terra promittite, e illes
esseva assi pulsate per le vento.

Ether 6:9 e illes cantava laudes al
Senior; si, le fratre de Jared
cantava laudes al Senior, e
regratiava e laudava le Senior
tote le die; e quando veniva le
Ether 6:5 E adveniva que le nocte ille non cessava de laudar
Senior Deo faceva in modo que le Senior.
sufflava un vento furiose sur le
facie del aquas, verso le terra Ether 6:10 E assi illes esseva
promittite; e illes esseva assi pulsate avante; e necun monstro
ballottate sur le undas del mar del mar poteva nocer les, ni alcun
per le vento.
balena poteva causar les damno;
e illes habeva continuemente
Ether 6:6 E adveniva que illes luce, sia supra le aqua que sub le
esseva multe vices submerse in le aqua.
profunditate del mar, a causa del
imponente undas que se abatteva Ether 6:11 E illes esseva assi
supra illes, e anque del grande e pulsate in avante per tres centos
terribile tempestas que esseva quaranta-quatro jornos sur le
causate per le violentia del vento. aqua.
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su tenere actos de misericordia nostre populo, pro poter contar
verso illes.
les, e a fin que nos pote
demandar les que cosa illes
Ether 6:13 E adveniva que illes desidera de nos, ante que nos
avantiava supra le facie del pais e descende in le tumba.
illes comenciava a cultivar le
terra.
Ether 6:20 E alora le populo se
reuniva. Ora, le numero del filios
Ether 6:14 E Jared habeva quatro e del filias del fratre de Jared
filios; qui esseva appellate esseva de vinti-duo animas; e le
Jacom, Gilgah, Mahah e Orihah. numero del filios e del filias de
Jared esseva de dece-duo,
Ether 6:15 E le fratre de Jared habente ille quatro filios.
generava tamben filios e filias.
Ether 6:21 E adveniva que illes
Ether 6:16 E le amicos de Jared e contava le populo; e post haber
de su fratre esseva in numero de les contate illes voleva saper que
circa vinti-duo animas, e illes cosa le populo desiderava que
tamben generava filios e filias, illes faceva ante de descender in
ante de arrivar al terra promittite; le tumba.
illes comenciava dunque a esser
numerose.
Ether 6:22 E adveniva que le
populo desiderava unguer un de
Ether 6:17 E les esseva inseniate lor filios como rege del populo.
a camminar in humilitate ante le
Senior; e illes esseva anque Ether 6:23 e ora isto esseva fonte
instruite ab le alto.
de dolor pro Jared e su fratre. E
le fratre de Jared diceva al
Ether 6:18 E adveniva que illes populo:
securmente
isto
comenciava a diffunder se supra conducera al sclavitude.
le facie del pais, a multiplicar se
e a cultivar le terra; e illes Ether 6:24 Ma Jared diceva a su
deveniva forte in le pais.
fratre: lassa que illes elige un
rege. E Jared diceva dunque al
Ether 6:19 E le fratre de Jared populo: elige vos un rege inter
comenciava a esser vetule, e ille nostre filios, secundo vostre
videva que deberea tosto desiderio.
descender in le tumba; ille diceva
ergo a Jared: Vamos a reunir Ether 6:25 E adveniva que illes

711

eligeva le primogenite del fratre
de Jared; e su nomine esseva
Pagag. E adveniva que Pagag se
refusava, e non voleva esser lor
rege. E le populo voleva que su
patre le obligava, ma su patre non
lo voleva; e ille commandava al
populo de non coager nunquam
alcuno a esser lor rege.

regnos rival de Shule e Cohor - le
prophetas
condemna
le
perversitate e le idolatria del
populo, que alora se repenti.
Ether 7:1 E adveniva que Orihah
exerceva le judicio sur pais in
rectitude per tote su jornos, que
esseva multissime.

Ether 6:26 E adveniva que le Ether 7:2 E ille generava filios e
populo seligeva tote le fratres de filias; si, ille generava trenta-un,
Pagag, ma illes non lo voleva.
inter le quales habeva vinti-tres
filios.
Ether 6:27 E adveniva que ni le
filios de Jared lo voleva, si, totos Ether 7:3 E adveniva que in etate
salvo un; Orihah esseva dunque avantiate ille generava anque
unguite pro esser lor rege.
Kib. E adveniva que Kib regnava
in su vice; e Kib generava
Ether 6:28 E Orihah comenciava Corihor.
a regnar, e le populo comenciava
a prosperar; deveniente multo ric. Ether 7:4 E quando Corihor
habeva trenta-duo annos se
Ether 6:29 E adveniva que Jared rebellava contra su patre e ille
moriva, e anque su fratre moriva. vadeva a habitar in le pais de
Nehor; e ille generava filios e
Ether 6:30 E adveniva que filias, e illes deveniva bellissime;
Orihah camminava in humilitate ergo Corihor attraheva a se multe
ante le Senior, recordante qual personas.
grande cosas le Senior habeva
facite pro su patre, e ille Ether 7:5 E quando ille habeva
inseniava tamben a su populo reunite un armea, ille ascendeva
qual grande cosas le Senior al pais de Moron ubi habitava le
habeva facite pro lor patres.
rege, e le capturava como
prisionero, lo que faceva averar
Ether Capitulo 7
le parolas del fratre de Jared, que
illes esserea portate in captivitate.
Orihah regna in rectitude - Inter
usurpationes e luctas se insidia le Ether 7:6 Ora le terra de Moron,
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ubi habitava le rege, esseva vicin ille diffundeva su regno sur tote
al pais que es appellate le facie del pais, perque le populo
Desolation per le Nephitas.
habeva devenite multo numerose.
Ether 7:7 E adveniva que Kib
demorava in captivitate, e como
su populo sub su filio Corihor,
usque ille deveniva multo vetule;
nonobstante Kib generava Shule
in su vetulessa, dum ille esseva
ancora in captivitate.
Ether 7:8 E adveniva que Shule
esseva incholerisate con su fratre;
e Shule cresceva forte, e ille
deveniva potente quanto al fortia
physic; e ille esseva tamben
potente in judicio.
Ether 7:9 ergo, ille veniva al
collina de Ephraim, e ille
extraheva metallo ex le collina e
fabricava spadas de aciero pro
illes qui esseva con ille; e post
que les habeva armate de spadas
ille tornava al citate de Nehor, e
combatteva contra su fratre
Corihor; e in iste modo ille
obteneva le regno e lo restitueva
a su patre Kib.
Ether 7:10 e ora, a motivo de lo
que Shule habeva facite, su patre
le confereva le regno; ille
comenciava dunque a regnar in
vice de su patre.

Ether 7:12 E adveniva que anque
Shule generava multe filios e
filias.
Ether 7:13 E Corihor se repentiva
del multe males que ille habeva
committite; ergo Shule le dava
poteres in le su regno.
Ether 7:14 E adveniva que
Corihor habeva multe filios e
filias. E inter le filios de Corihor
habeva un cuje nomine esseva
Noe.
Ether 7:15 E adveniva que Noe
se rebellava contra le rege Shule,
e anque contra su patre Corihor, e
ille attraheva con se su fratre
Cohor, e anque tote su fratres e
multes del populo.
Ether 7:16 E ille dava battalia al
rege Shule, e in tal modo ille
obteneva le pais de lor prime
hereditate deveniente rege sur
iste parte del pais.
Ether 7:17 E adveniva que ille
dava de nove battalia al rege
Shule; e ille capturava le rege
Shule e le portava in captivitate a
Moron.

Ether 7:11 E adveniva que ille
exerceva le judicio in rectitude; e Ether 7:18 E adveniva que, dum
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ille esseva sur puncto de mitter le
a morte, le filios de Shule
penetrava de nocte in casa de
Noe e le occideva; e illes
abatteva le porta del prision
portante foras lor patre e le
poneva supra su throno, in su
regno.
Ether 7:19 Ergo, le filio de Noe
edificava su regno in su vice;
nonobstante illes non obteneva
plus alcun poter super le rege
Shule, e le populo que esseva sub
le regno del rege Shule
prosperava
grandemente
e
deveniva grande.
Ether 7:20 E le pais esseva
dividite; e habeva duo regnos: le
regno de Shule e le regno de
Cohor, filio de Noe.
Ether 7:21 E Cohor, filio de Noe,
faceva in modo que su populo
dava battalia a Shule, in lo qual
Shule les batteva e occideva
Cohor.

Ether 7:23 E in le regno de Shule
veniva prophetas inter le populo,
qui esseva mandate per le Senior,
e illes prophetisava que le
perversitate e le idolatria del
populo esseva sur puncto de
portar un malediction sur pais e
que illes haberea essite destruite,
si illes non se haberea repentite.
Ether 7:24 E adveniva que le
populo insultava le prophetas,
burlante se de illes. E adveniva
que le rege Shule sub poneva a
judicio tote illes qui habeva
insultate le prophetas.
Ether 7:25 E ille emanava un
lege in tote le pais, que dava al
prophetas le libertate de vader
ubique illes voleva; e per iste
motivo le populo esseva portate
al penitentia.

Ether 7:26 E perque le populo se
repentiva de su iniquitate e de su
idolatrias, le Senior lo sparniava
e illes recomenciava a prosperar
in le pais. E adveniva que Shule
Ether 7:22 e ora, Cohor habeva generava filios e filias in su
un filio que esseva appellate vetulessa.
Nimrod; e Nimrod cedeva le
regno de Cohor a Shule, e ille Ether 7:27 E non habeva plus
ganiava favor al oculos de Shule; guerras in le jornos de Shule; e
ergo Shule le concedeva grande ille se recordava le grande cosas
favores, e ille poteva ager in le que le Senior habeva facite per su
regno de Shule secundo su patres al portar les trans le grande
desiderios.
abysmo usque al terra promittite;
ergo ille exerceva le judicio in
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rectitude per tote su jornos.
Ether Capitulo 8
Luctas e contentiones in le regno
- Akish funda un association
secrete ligate per juramentos, pro
occider le rege - le associationes
secrete veni del diabolo e
produce le destruction del
nationes - le moderne Gentiles es
advertite contra le associationes
secrete, que cercara de subverter
le libertate de omne terra, nation,
e pais.
Ether 8:1 E adveniva que Shule
generava Omer, e Omer regnava
in su vice. E Omer generava
Jared; e Jared generava filios e
filias.
Ether 8:2 E Jared se rebellava
contra su patre, e vadeva a
demorar in le pais de Het. E
adveniva que con su parolas
astute ille adulava multe
personas, usque habeva ganiate le
medietate del regno.

jornos. E adveniva que ille
generava filios e filias, inter le
quales
esseva
Esrom
e
Coriantumr;
Ether 8:5 e illes esseva assatis
incholerisate per le actiones de
Jared, lor fratre, de modo que
illes aggruppava un armea e illes
dava battalia a Jared. E adveniva
que illes le dava battalia de nocte.
Ether 8:6 E adveniva que quando
illes habeva destruite le armea de
Jared, illes esseva sur puncto de
occider anque Jared; e Jared les
supplicava de non occider le, e
ille haberea cedite le regno a su
patre. E adveniva que illes le
concedeva su vita.
Ether 8:7 e ora, Jared se attristava
multo per le perdita del regno,
perque ille habeva ponite su
corde in le regno e in le gloria del
mundo.

Ether 8:8 Ora, le filia de Jared,
qui esseva multo astute, vidente
le dolor de su patre, ha pensate
Ether 8:3 E quando ille habeva de idear un plano per medio del
ganiate le medietate del regno, qual illa haberea potite recuperar
ille dava battalia a su patre, e le regno pro su patre.
portava in captivitate su patre e le
faceva servir in captivitate;
Ether 8:9 Ora, le filia de Jared
esseva multo belle. E adveniva
Ether 8:4 e ora, al tempore del que illa parlava a su patre e le
regno de Omer, ille esseva in diceva: Per qual motivo mi patre
captivitate per le medietate de su ha assi tanto dolor? Non ha ille
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legite le historia que nostre patres
portava trans le grande abysmo?
Esque non ha nos un narration
circa le antiques, le quales, per
medio de lor planos secrete, illes
obteneva regnos e grande gloria?

anque per le celos e anque per le
terra, e per lor capite, que
quicunque non haberea date le
assistentia que Akish desiderava
haberea perdite le capite; e
quicunque haberea divulgate
qualcunque cosa que Akish les
Ether 8:10 e ora, dunque, oh haberea revelate, haberea perdite
patre mie manda clamar Akish, le vita.
filio de Kimnor; e io que es belle
dansara ante ille, e io le placera, Ether 8:15 E adveniva que assi
assi que ille me desiderara como illes se accordava con Akish. E
uxor; ergo, si ille te demandar de Akish les inseniava le juramentos
dar me in uxor a ille, alora tu que habeva essite date per le
dicera: Io te la dara si tu me antiques, le quales tamben
portara le capite de mi patre, le habeva cercate le poter, e que
rege.
habeva essite transmittite desde
Cain, qui esseva un homicida
Ether 8:11 e ora, Omer esseva desde le principio.
amico de Akish; ergo, quando
Jared habeva mandate appellar Ether 8:16 e illos habeva essite
Akish, le filia de Jared dansava conservate per le poter del
ante ille, e illa le placeva, de diabolo, pro inseniar iste
modo que ille la voleva in uxor. juramentos al populo, pro tener
E adveniva que ille diceva a lo in le tenebras, pro adjutar illes
Jared: Da me la in uxor.
qui cercava le poter a obtener lo,
e a occider, e a sacchear, e a
Ether 8:12 E Jared le diceva: Io mentir e a committer omne sorta
te la dara si tu me portara le de
perversitate
e
de
capite de mi patre, le rege.
prostitutiones.
Ether 8:13 E adveniva que Akish
reuniva in casa de Jared tote su
parentela, e diceva a illes: Jura
me que vos me essera fidel in lo
que io vos demandara?

Ether 8:17 E esseva le filia de
Jared que le mitteva in corde de
cercar iste cosas antique; e Jared
lo mitteva in corde a Akish; ergo,
Akish los inseniava a su parentes
e amicos, inducente les con belle
Ether 8:14 E adveniva que tote promissas a facer qualcunque
illes jurava, per le Deo del celo, e cosa ille desiderava.
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Ether 8:18 E adveniva que illes
formava un association secrete,
mesmo como le antiques; lo qual
association
es
le
plus
abominabile e perverse de totos,
al oculos de Deo;
Ether 8:19 perque le Senior non
opera per medio de associationes
secrete, ni vole que le homine
sparge sanguine, ma ille lo ha
prohibite in tote le cosas, desde le
principio del homine.
Ether 8:20 e ora io, Moroni, non
scribe le modo de lor juramentos
e de lor associationes perque mi
ha essite revelate que illos se
trova inter tote le populos, e
anque inter le Lamanitas.

Ether 8:23 Ergo, oh vos Gentiles,
es in le sagessa de Deo que iste
cosas vos sia monstrate, a fin que
in tal modo vos pote repentir vos
de vostre peccatos e non
permitter que iste associationes
homicidal, que es fundate pro
obtener poter e lucro prende
ascendente super vos - e le opera,
si, mesmo le opera de destruction
vos colpa, si, o que le spada del
justicia del Eternal Deo cade
supra vos, pro vostre ruina e
destruction, si vos permittera iste
cosas.

Ether 8:24 Ergo le Senior vos
commanda, quando vos videra
arrivar inter vos iste cosas, que
vos evelia al senso de vostre
terribile condition, a causa de iste
association secrete que essera
Ether 8:21 e illos ha causate le inter vos; o, guai a illos, a causa
destruction de iste populo del del sanguine de illes qui ha essite
qual io vos parla, e anque le occidite; perque illes crita del
destruction del populo de Nephi. pulvere vengiantia supra illo e
anque supra illes qui lo edificava.
Ether 8:22 E qualcunque nation
sustenera
tal
associationes Ether 8:25 perque advenira que
secrete, pro obtener poter e lucro, quicunque lo fundara cercara de
usque illos se diffundera sur le subverter le libertate de tote le
nation, essera destruite; perque le terras, nationes e paises; e
Senior non permittera que le causara le destruction de tote le
sanguine de su sanctos, que populo, perque illo es fundate per
esseva versate per illes, crita le diabolo, que es le patre de tote
continuemente a ille del terra per le mendacios; si, le mesmo
vengiantia, sin que ille les mentitor que fraudava nostre
vengia.
prime patres, si, le mesme
mentitor que induceva le homine
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a committer homicidios desde le
principio, qui ha indurate le
cordes del homines pro occider le
prophetas, lapidar les, e expeller
les desde le principio.

Ether 9:3 Le Senior advertiva
Omer in sonio de exir del pais;
ergo Omer partiva del pais con su
familia e viagiava per multe
jornos, e ille passava vicin al
collina de Shim e arrivava al loco
ubi le Nephitas ha essite
destruite, e de ibi verso oriente; e
ille arrivava a un loco que esseva
appellate Ablom, sur le costa, e
ibi ille installava su tenta, como
tamben su filios e su filias, e tote
su casa, salvo Jared e su familia.

Ether 8:26 Ergo io, Moroni, ha
recipite le commandamento de
scriber iste cosas a fin que le mal
sia eliminate, e a fin que pote
venir le tempore in lo qual Satan
non habera alcun poter super le
corde del filios del homines, ma
que illes pote esser persuadite a
facer continuemente le ben, pro
poter venir al fonte de omne Ether 9:4 E adveniva que Jared
rectitude e esser salvate.
esseva unguite rege del populo
per mano del iniques; e ille dava
Ether Capitulo 9
a Akish su filia in uxor.
Omer perde e regania su corona
– Le regno prospere de Emer –
Cureloms e cumoms animales de
celle periodo - multe prophetas
clama al penitentia - Fame e
serpentes venenose tormenta le
populo.
Ether 9:1 e ora io, Moroni,
continua con mi historia. E
adveniva que a causa del
associationes secrete de Akish e
de su amicos, illes subverteva le
regno de Omer.

Ether 9:5 E adveniva que Akish
attentava al vita de su patre affin;
e ille se appellava a illes qui
habeva jurate le juramento del
antiques; e illes taliava le capite
de su patre affin, dum ille sedeva
sur throno e dava audientia a su
populo.

Ether 9:6 perque tan grande
esseva le diffusion de iste
societate secrete e perverse que
habeva corrumpite le corde de
tote le populo; ergo Jared esseva
occidite in su throno, e Akish
Ether 9:2 Nonobstante, le Senior regnava in su vice.
esseva misericordiose con Omer,
e anque con su filios e su filias Ether 9:7 E adveniva que Akish
comenciava a esser zelose de su
qui non cercava su destruction.
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filio, ergo le claudeva in prision,
e le dava poc o necun nutrimento, Ether 9:13 Ergo, Omer esseva
e ille moriva.
restaurate de nove al pais de su
hereditate.
Ether 9:8 e ora, le fratre de ille
qui habeva morite (e su nomine Ether 9:14 E adveniva que Omer
esseva Nimrah), se incholerisava comenciava a esser vetule;
con su patre a causa de lo que su nonobstante in su vetulessa ille
patre habeva facite a su fratre.
generava Emer; e ille ungueva
Emer como rege, pro regnar in su
Ether 9:9 E adveniva que Nimrah vice.
reuniva un parve numero de
homines, e ille fugiva del pais e Ether 9:15 E post que ille habeva
vadeva a habitar con Omer.
consacrate Emer pro esser rege,
ille videva le pace in le pais per
Ether 9:10 E adveniva que Akish le spatio de duo annos, e ille
generava altere filios, e illes moriva, post haber vivite multe
conquireva le cordes del populo, jornos plen de dolor. E adveniva
nonobstante illes habeva jurate que Emer regnava in su vice, e
de committer omne sorta de ille sequeva le cammino de su
iniquitate, secundo lo que Akish patre.
desiderava.
Ether 9:16 E le Senior
Ether 9:11 Ora le populo de comenciava de nove a retirar le
Akish desiderava le lucro, malediction del pais, e le casa de
mesmo como Akish desiderava le Emer prosperava grandemente
poter; ergo le filios de Akish sub le regno de Emer; e in le
offereva moneta al populo, e con spatio de sexanta-duo annos illes
iste medio illes attraheva le major deveniva multo forte, de modo
parte del populo.
que illes deveniva immensemente
ric -Ether 9:12 E comenciava a haber
un guerra inter Akish es su filios, Ether 9:17 illes habeva omne
que durava per le spatio de multe sorta de fructos, e de cereales, e
annos, si, usque al destruction de de setas e de texitos fin, e de
quasi tote su populo, si, mesmo auro, e de argento e de cosas
totos, salvo trenta animas, e illes preciose;
qui habeva fugite con le casa de
Omer.
Ether 9:18 e anque omne sorta de
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bestial, de boves, de vaccas, e de
oves, e de porcos, e de capras e
anque multe altere specie de
animales que esseva utile como
nutrimento per le homine.

exultava in su jorno; e postea ille
moriva in pace.
Ether 9:23 E adveniva que
Coriantum sequeva le cammino
de su patre, e construeva multe
potente citates, e ille inseniava a
su populo lo que esseva bon,
durante tote su jornos. E
adveniva que ille non habeva
filios usque esseva multo vetule.

Ether 9:19 e illes habeva tamben
cavallos e asinos; e illes habeva
elephantes, e cureloms e
cumoms; e illos esseva tote utile
al homine, specialmente le
elephantes, e le cureloms e le
cumoms.
Ether 9:24 E adveniva que su
uxor moriva al etate de cento duo
Ether 9:20 E assi le Senior annos.
E
adveniva
que
versava su benedictiones supra Coriantum, in su vetulessa,
iste terra, que esseva electe sur prendeva in uxor un juvene
tote le altere terras; e ille femina e ille generava filios e
commandava que qui possedeva filias; e ille viveva usque al etate
le pais, lo possedeva pro le de cento quaranta-duo annos.
Senior, o esserea destruite
quando illes haberea maturate in Ether 9:25 E adveniva que ille
iniquitate; perque supra istes, generava Com, e Com regnava in
dice le Senior: io versara le su vice; e ille regnava quarantaplenitude de mi ira.
novem annos, e ille generava
Heth; e ille tamben generava
Ether 9:21 e Emer exerceva le altere filios e filias.
judicio in rectitude per tote su
jornos, e ille generava multe Ether 9:26 E le populo se habeva
filios e filias; e generava de nove diffundite sur tote le
Coriantum, e ungueva Coriantum facie del pais; e comenciava de
pro regnar in su vice.
nove a haber un grande
perversitate sur le facie del pais,
Ether 9:22 E post que ille habeva e Heth comenciava a imbraciar
unguite Coriantum pro regnar in de nove le antique planos secrete,
su vice, ille viveva quatro annos pro destruer su patre.
e videva le pace in le pais; si, e
ille videva anque le Filio de Ether 9:27 E adveniva que ille
Rectitude; e ille gaudeva e disthronava su patre, perque le
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occideva con su proprie spada; e multos periva longe le cammino;
ille regnava in su vice.
nonobstante alcunos fugiva verso
le regione del sud.
Ether 9:28 E arrivava de nove in
le pais prophetas que clamava le Ether 9:33 E adveniva que le
populo al penitentia – dicente Senior faceva in modo que le
que illes debeva preparar le via serpentes non les persequeva
del Senior, o haberea venite un plus, ma que illos obstrueva le
malediction sur le facie del pais; strata a fin que le populo non
si, que haberea un grande fame, poteva passar, de modo que
in lo qual illes esserea destruite si quicunque tentava passar periva
victima del serpentes venenose.
illes non se haberea repentite.
Ether 9:34 E adveniva que le
populo sequeva le percurso del
bestias, e devorava le carcassas
de celle que cadeva longe le
strata, usque illes habeva
devorate totos. Ora, quando le
populo videva que debeva perir,
illes comenciava a repentir se de
Ether 9:30 E adveniva que lor iniquitate e a implorar le
comenciava a haber un grande Senior.
siccitate in le pais; le habitantes
comenciava a esser destruite Ether 9:35 E adveniva que
illes
se
habeva
multo rapidemente, a causa del quando
siccitate, perque non pluveva sur sufficientemente humiliate ante
al Senior, le Senior mandava le
le facie del pais.
pluvia sur le facie del terra; e le
Ether 9:31 E tamben veniva populo comenciava a reviver de
serpentes venenose sur le facie nove, e comenciava a haber
in
le
regiones
del pais, e illos invenenava multe fructos
personas. E adveniva que lor septentrional, e in tote le regiones
greges comenciava a fugir del circumstante. E le Senior les
serpentes venenose, verso le terra monstrava su poter preservante
meridional, que esseva appellate les del fame.
Zarahemla per le Nephitas.
Ether Capitulo 10
Ether 9:32 E adveniva que
Ether 9:29 Ma le populo non
credeva al parolas del prophetas,
ma les expelleva, e illes jectava
alcunos in fossas, e les lassava
perir. E adveniva que illes faceva
toto isto secundo le ordine del
rege Heth.
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Un rege succede a un altere alcun reges es juste, altere inique
--Quando prevale le rectitude le
populo es benedicite e le Senior
lo face prosperar.
Ether 10:1 E adveniva que Shez,
que esseva un descendente de
Heth - perque Heth habeva perite
per fame, con tote su casa, salvo
Shez - ergo Shez comenciava a
reconstruer un populo destruite.
Ether 10:2 E adveniva que Shez
recordava le destruction de su
patres, e edificava un regno juste;
perque ille recordava lo que
habeva facite le Senior al portar
Jared e su fratre trans le abysso; e
ille camminava in le vias del
Senior, e ille generava filios e
filias.

Riplakish regnava in su vice.
Ether 10:5 E adveniva que
Riplakish non faceva lo que
esseva juste al oculos del Senior,
perque ille habeva multe feminas
e concubinas, e ille cargava supra
le spatulas del populo lo que
esseva pesante de portar, si, ille
imponeva grave taxas; e con le
taxas ille construeva multe
spatiose edificios.

Ether 10:6 E Riplakish erigeva
pro se mesme un magnific
throno; e ille construeva multe
prisiones ubi ille claudeva
quicunque non voleva subjugar
se a pagar le taxas; e ille jectava
in prision quicunque non esseva
capace de pagar le taxas, facente
les laborar continuemente pro lor
mantenimento; e quicunque se
Ether 10:3 E su filio major, cuje refusava de laborar esseva
nomine esseva Shez, se rebellava condemnate a morte.
contra ille; nonobstante Shez
esseva colpate per mano de un Ether 10:7 Ergo Riplakish
bandite, a causa de su immense obteneva omne opera fin, si,
ricchessas, lo que reportava de anque su auro ille lo faceva
nove le pace a su patre.
raffinar in prision; e ille faceva
laborar in prision omne sorta de
Ether 10:4 E adveniva que su fin confectiones. E adveniva que
patre construeva multe citates sur ille affligeva le populo con su
le facie del pais e le populo prostitutiones
e
su
comenciava a diffunder se de abominationes.
nove sur tote le facie del pais. E
Shez viveva usque a un etate Ether 10:8 E quando Riplakish
assatis avantiate, e ille generava habeva regnate per le spatio de
Riplakish. E ille moriva, e quaranta-duo annos, le populo se
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sublevava in rebellion contra ille;
e comenciava a haber de nove
guerra in le pais, de modo que
Riplakish esseva occidite e su
descendentes esseva expellite del
pais.
Ether 10:9 E adveniva que, post
un spatio de multe annos,
Morianton (qui esseva un
descendente
de
Riplakish)
reuniva un armea con illes qui
habeva essite expellite e veniva a
dar battalia al populo; e ille
obteneva poter super multe
citates; e le guerra deveniva
violentissime e dur per le spatio
de multe annos; e ille obteneva
poter sur tote le pais, e ille se
autoproclamava rege de tote le
pais.

multo ric sub su regno, sia in
edificios que in auro e argento, e
in le cultivation de cereales e
elevamento de greges e in celle
cosas que les esseva restituite.
Ether 10:13 E Morianton viveva
usque a tarde etate; e postea ille
generava Kim; e Kim regnava in
vice de su patre, regnante per
octo annos; e su patre moriva. E
adveniva que Kim non regnava in
rectitude, ergo ille non esseva
favorite per le Senior.

Ether 10:14 E su fratre se
sublevava in rebellion contra ille,
e le portava in captivitate; e Kim
remaneva in captivitate per tote
su jornos; e ille generava filios e
filias in captivitate, e in su
vetulessa ille generava Levi; e
Ether 10:10 E post haber se postea moriva.
stabilite como rege, ille alleviava
le fardello del populo, e con isto Ether 10:15 E adveniva que Levi
ille ganiava favor al oculos del serviva in captivitate, post le
populo, e illes le ungueva pro morte de su patre, per le spatio de
esser lor rege.
quaranta-duo annos. E ille faceva
guerra contra le rege del pais, e
Ether 10:11 e ille operava con assi ille se conquireva le regno.
justicia verso le populo, ma non
verso se mesme a causa de su Ether 10:16 E post que ille se
multe prostitutiones; ergo ille habeva conquirite le regno, ille
esseva secate del presentia del faceva lo que esseva juste al
Senior.
oculos del Senior; e le populo
prosperava in le pais; e ille
Ether 10:12 E adveniva que viveva usque a un etate multo
Morianton construeva multe avantiate, e generava filios e
citates, e le populo deveniva filias; e ille generava anque
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Corom, qui ille ungueva rege in Ether 10:22 e illes esseva multo
su vice.
industriose, e illes comprava,
vendeva e trafficava le unes con
Ether 10:17 E adveniva que le alteres, pro poter obtener lucro.
Corom faceva lo que esseva bon
al oculos del Senior per tote su Ether 10:23 E illes laborava con
jornos; e ille generava multe omne sorta de minerales, e illes
filios e filias; e post haber vivite fabricava auro, e argento, e ferro
multe jornos ille moriva, como e bronzo e omne sorta de
occurre a totos in iste terra. E metallos; e illes los extraheva del
Kish regnava in su vice.
terra; ergo illes altiava enorme
cumulos de terra pro extraher le
Ether 10:18 E adveniva que minerales de auro, e de argento, e
anque Kish moriva e Lib regnava de ferro e de cupro. E illes
in su vice.
laborava omne sorta de operas
fin.
Ether 10:19 E adveniva que
anque Lib faceva lo que esseva Ether 10:24 E habeva setas e
bon al oculos del Senior. E al linos ben texite; e illes laborava
jornos de Lib le serpentes omne genere de texitos, pro poter
venenose esseva destruite. Ergo revestir lor nuditate.
illes vadeva in le terra del sud pro
caciar nutrimento per le populo Ether 10:25 E illes fabricava
del pais; perque le pais esseva omne sorta de instrumentos pro
coperto de animales del foresta. cultivar le terra, sia pro arar que
E Lib deveniva tamben un grande pro seminar, pro sarcular e pro
caciator.
disgranar e anque pro tribular.
Ether 10:20 E ille construeva un Ether 10:26 E illes fabricava
grande citate in le stricte banda omne sorta de instrumentos pro
de terra, in le loco ubi le mar facer laborar lor animales.
divide le terra.
Ether 10:27 E illes fabricava
Ether 10:21 E illes conservava le omne sorta de armas de guerra. E
deserto a sud como territorio de illes laborava omne sorta de
cacia. E tote le facie del pais a opera con extreme habilitate.
nord
esseva
coperite
de
habitantes.
Ether 10:28 E non haberea
jammais potite haber un populo
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plus benedicite ni plus favorite
per le mano del Senior de quanto
lo esseva illes. E illes habitava un
terra electe super tote le terras,
perque le Senior lo habeva dicite.

Amgid, e illes combatteva per le
spatio de multe annos, durante le
quales Com prevaleva sur Amgid
e se appropriava del resto del
regno.

Ether 10:29 E adveniva que Lib Ether 10:33 E al jornos de Com
viveva multe annos, e ille comenciava a haber banditos in
generava filios e filias; e ille le pais; e illes adoptava le antique
generava anque Hearthom.
planos, e illes inseniava le
juramentos al maniera del
Ether 10:30 E adveniva que antiques, e illes cercava de nove
Hearthom regnava in vice de su de destruer le regno.
patre. E quando Hearthom
habeva
regnate vinti-quatro Ether
10:34
Ora,
Com
annos, le regno le esseva retirate. combatteva assatis contra illes;
E ille serviva multe annos in nonobstante Com non prevaleva
captivitate, si, mesmo tote le contra le banditos.
resto de su jornos.
Ether Capitulo 11
Ether 10:31 E ille generava Heth,
e Heth viveva in captivitate per Guerras,
dissensiones
e
tote su jornos. E Heth generava perversitate domina le vita del
Aaron, e Aaron demorava in Jareditas - le prophetas predice le
captivitate per tote su jornos; e complete
destruction
del
ille generava Amnigaddah, e Jareditas si illes non se repenti anque Amnigaddah demorava in le populo repelle le parolas del
captivitate per tote su jornos; e prophetas.
ille generava Coriantum, e
Coriantum
demorava
in Ether 11:1 E anque in le jornos
captivitate per tote su jornos; e de Com veniva multe prophetas
ille generava Com.
qui prophetisava le destruction de
celle grande populo, illes non se
Ether 10:32 E adveniva que Com repentiva, e illes se tornava al
attraheva a se le medietate del Senior
abandonante
lor
regno. E ille regnava per homicidios e lor perversitate.
quaranta-duo annos sur le
medietate del regno; e ille vadeva Ether 11:2 E adveniva que le
a combatter contra le rege, prophetas esseva repulsate per le
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populo, e illes se refugiava
presso Com pro haber protection,
perque le populo cercava de
destruer les.

aures al voce del Senior, a causa
de lor perverse associationes; il
comenciava ergo a haber guerras
e contentiones in tote le pais, e
anque fame e pestilentias, de
Ether 11:3 E illes prophetisava modo que habeva un grande
multe cosas a Com; e Com destruction, que non se habeva
esseva benedicite per tote le resto nunquam vidite sur le facie del
de su jornos.
terra. E toto isto adveniva in le
jornos de Shiblom.
Ether 11:4 e Com viveva usque a
un etate assatis avantiate e ille Ether 11:8 E le populo
generava Shiblom, e Shiblom comenciava a repentir se de su
regnava in su vice. E le fratre de iniquitate; e dum illes lo faceva,
Shiblom se rebellava contra ille, le Senior habeva misericordia de
e comenciava a haber un grande illes.
guerra in tote le pais.
Ether 11:9 E adveniva que
Ether 11:5 E adveniva que le Shiblom esseva occidite, e Seth
fratre de Shiblom faceva in modo esseva portate in captivitate e
que tote le prophetas que demorava in captivitate per tote
prophetisava le destruction del su jornos.
populo esseva condemnate a
morte.
Ether 11:10 E adveniva que
Ahah, su filio, obteneva le regno
Ether 11:6 E habeva un grande e ille regnava sur populo per tote
calamitate in tote le pais, perque su jornos. E in su jornos ille
illes habeva testimoniate que un committeva omne sorta de
grande malediction haberea iniquitate, e ille causava le
colpate le pais e anque le populo, effusion de multe sanguine; e su
e que haberea inter illes un jornos esseva poc.
grande destruction, que non se
habeva vidite nunquam sur le Ether 11:11 e Ethem, essente un
facie del terra, e que lor ossos se descendente de Ahah, obteneva
haberea cumulate sur le facie del le regno; e ille practicava le mal
pais si illes non se repentiva de in su jornos.
lor perversitate.
Ether 11:12 E adveniva que al
Ether 11:7 e illes non prestava jornos de Ethem veniva multe
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prophetas qui prophetisava de
nove al populo; si, illes
prophetisava que le Senior les
haberea destruite completemente
del facie del terra, a minus que
illes se repentiva de lor
iniquitates.

Ether 11:17 E adveniva que
surgeva un altere homine potente,
qui esseva un descendente del
fratre de Jared.

Ether 11:18 E adveniva que ille
affrontava Moron e obteneva le
regno; ergo Moron demorava in
Ether 11:13 E adveniva que le captivitate per tote le resto de su
populo indurava su corde e non jornos; e ille generava Coriantor.
voleva ascoltar lor parolas; e le
prophetas se attristava e se Ether 11:19 E adveniva que
retirava de inter le populo.
Coriantor demorava in captivitate
per tote su jornos.
Ether 11:14 E adveniva que
Ethem exerceva le judicio con Ether 11:20 E anque al jornos de
iniquitate per tote su jornos; e ille Coriantor veniva multe prophetas
generava Moron. E adveniva que qui prophetisava cosas grande e
Moron regnava in su vice; e meraviliose; e illes critava le
Moron faceva lo que esseva mal penitentia al populo, e que, a
ante le Senior.
minus que le populo se repentiva,
le Senior Deo haberea exercite
Ether 11:15 E adveniva que contra illes su judicio, usque a lor
surgeva un rebellion inter le complete destruction;
populo a causa del association
secrete que habeva essite Ether 11:21 E que le Senior Deo
edificate pro obtener poter e haberea mandate o portate, con
lucro. E surgeva inter illes un su poter, un altere populo pro
homine potente in iniquitate, e posseder le pais, in le mesme
ille dava battalia a Moron, in lo modo como ille habeva portate
qual ille subverteva le medietate lor patres.
del regno; e ille manteneva le
medietate del regno per multe Ether 11:22 e illes repelleva tote
annos.
le parolas del prophetas a causa
de lor societate secrete e de lor
Ether 11:16 E adveniva que perverse abominationes.
Moron le se rebellava e
reobteneva le regno.
Ether 11:23 E adveniva que
Coriantor generava Ether, e
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moriva, habente restate
captivitate per tote su jornos.

in

Ether Capitulo 12
Le propheta Ether exhorta le
populo a creder in Deo - Moroni
narra le meravilias e le prodigios
operate per fide - per fide le
fratre de Jared videva Christo - le
Senior da al homines le debilitate
a fin que illes pote esser humile Con le fide le fratre de Jared
removeva le montania Zerin fide, sperantia e caritate es
indispensabile pro le salvation Moroni videva Jesus facie a
facie.
Ether 12:1 E adveniva que Ether
viveva al tempore de Coriantumr,
e Coriantumr esseva rege de tote
le pais.

Ether 12:4 Ergo quicunque crede
in Deo potera con securitate
sperar in un mundo melior, si,
anque un placia al dextra de Deo;
cuje sperantia veni per le fide
essente un ancora per le animas
del homines, que les rendera
secur e perseverante, sempre
abundante in bon operas, essente
conducite a glorificar Deo.
Ether 12:5 e adveniva que Ether
prophetisava al populo cosas
grande e meraviliose, in le quales
le populo non credeva, perque
non los videva.
Ether 12:6 e ora io, Moroni,
volerea parlar un poc, circa iste
cosas; io volerea monstrar al
mundo que le fide consiste in
cosas que se spera e non se vide;
ergo non disputar per le facto de
non vider, perque vos non
recipera alcun testimonio salvo
post haber date proba de vostre
fide.

Ether 12:2 e Ether esseva un
propheta del Senior; ergo Ether
veniva, al jornos de Coriantumr,
e comenciava a prophetisar al
populo, perque ille non poteva
esser retenite a motivo del Spirito Ether 12:7 perque esseva per fide
del Senior que esseva in ille.
que Christo se monstrava a nostre
patres, post haber resuscitate del
Ether 12:3 Ether clamava desde mortos. E ille non se monstrava a
le matino usque al crepusculo, illes salvo post que illes
exhortante le populo a creder in demonstrava de haber fide in ille;
Deo usque a repentir se, per ergo il esseva necessari que
timor de esser destruite, dicente a alcuno habeva fide in ille, a fin
illes que per medio del fide on que ille se monstrava al mundo.
compli tote le cosas --
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Ether 12:8 Ma a motivo del fide
del homines, ille se ha monstrate
al mundo e ille ha glorificate le
nomine del Patre, e ille ha
preparate un via per medio del
qual alteres poteva esser participe
del dono celestial, a fin que illes
poteva sperar in celle cosas que
illes non habeva vidite.
Ether 12:9 Ergo vos tamben pote
haber sperantia e esser participe
del dono, si solmente vos ha fide.

cambiamento in le Lamanitas, de
modo que illes esseva baptisate
con foco e con le Spirito Sancte.
Ether 12:15 esseva le fide de
Ammon e de su fratres que
operava un assi grande miraculo
inter le Lamanitas.
Ether 12:16 Si, e anque tote illes
qui operava miraculos los
operava per medio del fide;
anque illes qui viveva ante de
Christo e anque illes que viveva
postea.

Ether 12:10 esseva per fide que
le antiques esseva appellate
secundo le Sancte Ordine de Ether 12:17 E esseva per medio
Deo.
del fide que le tres discipulos
obteneva le promissa que illes
Ether 12:11 Ergo per fide esseva non haberea probate le morte; e
date le lege de Moses. Ma con le illes non recipeva le promissa si
dono de su Filio Deo ha non depost lor fide.
preparate un via plus excellente,
e es per fide que isto se Ether 12:18 E jammais alcuno ha
compliva.
operate miraculos si non depost
su fide; ergo illes credeva antea
Ether 12:12 perque, si non ha in le Filio de Deo.
fide inter le filios del homines,
Deo non pote facer miraculos Ether 12:19 E habeva multos cuje
inter illes; ergo Deo non se fide esseva extraordinarimente
monstrava a illes salvo post lor grande, anque ante que Christo
fide.
veniva, e illes non poteva esser
impedite de ultrapassar le velo, e
Ether 12:13 esseva le fide de illes videva in veritate con lor
Alma e de Amulek que faceva oculos le cosas que illes habeva
collaber a terra le prision.
vidite con le oculo del fide, e
illes jubilava.
Ether 12:14 esseva le fide de
Nephi e de Lehi que operava un Ether 12:20 e nos ha vidite in iste
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historia que un de istes esseva le
fratre de Jared; perque assi
grande esseva su fide in Deo que
quando Deo extendeva su digito
ille non lo poteva occultar al
vista del fratre de Jared, in virtute
del parola que Deo le habeva
declarate, parola que le fratre de
Jared habeva obtenite per fide.
Ether 12:21 E post que le fratre
de Jared habeva vidite le digito
del Senior, a motivo del promissa
que le fratre de Jared habeva
obtenite per fide, le Senior non
poteva celar plus nil a su vista;
ergo Deo le monstrava tote le
cosas, perque le fratre de Jared
non poteva plus esser retenite
foras del velo.
Ether 12:22 e es per fide que mi
patres ha obtenite le promissa
que iste cosas venirea a lor
fratres per medio del Gentiles;
ergo le Senior, si, mesmo Jesus
Christo, me lo ha commandate.
Ether 12:23 E io le diceva:
Senior, le Gentiles se burlara de
iste cosas, a causa de nostre
debilitate in scriber; perque,
Senior, tu nos faceva potente in
parolas, per medio del fide, ma tu
non nos faceva potente in scriber;
perque tu faceva in modo que
tote iste populo poteva parlava
con poter per medio del Spirito
Sancte que tu les dava;

730

Ether 12:24 Ma tu nos concedeva
de scriber poc, in virtute del
inhabilitate de nostre manos. Tu
non nos faceva potente in scriber
como le fratre de Jared; perque tu
faceva in modo que le cosas que
ille scribeva esseva potente
quanto lo es tu, usque a dominar
qui los lege.
Ether 12:25 Ma tu rendeva
potente e sublime nostre parolas,
al puncto que nos non los pote
scriber; ergo, quando nos scribe,
nos vide nostre debilitate, e nos
impinge al disponer le parolas; e
io time que le Gentiles se burlara
de nostre parolas.
Ether 12:26 E post haber io
declarate iste parolas, le Senior
me parlava, dicente: le insensates
se burlara, ma illes lugera; illes
non profitara de vostre debilitate
perque mi gratia es sufficiente
pro le mansuetes.
Ether 12:27 E si le homines veni
a me, io les monstrara lor
debilitate. Io da al homines le
debilitate a fin que illes pote
esser humile; e mi gratia basta a
tote le homines que se humilia
ante me; perque, si illes se
humilia ante me, e illes ha fide in
me, alora io facera in modo que
le cosas debile deveni forte pro
illes.

Ether 12:28 io monstrara al
Gentiles lor debilitate, e io les
monstrara que le fide, le
sperantia e le caritate porta a me le fonte de tote le rectitude.

Ether 12:33 E in ultra io recorda
que tu diceva de haber amate le
mundo usque a deponer tu vita
pro le mundo, pro poter lo
reprender de nove pro preparar
un placia pro le filios del
Ether 12:29 E io, Moroni, homines.
habente audite iste parolas,
esseva consolate, e io diceva: Oh Ether 12:34 e ora io sape que iste
Senior, sia facite tu juste amor que tu habeva per le filios
voluntate, perque io sape que tu del homines es caritate. Ergo, a
labora a favor del filios del minus que le homines ha caritate
homines secundo lor fide;
illes non pote hereditar celle
placia que tu ha preparate in le
Ether 12:30 perque le fratre de demoras de tu Patre.
Jared diceva al montania Zerin:
Remove te, e illo se removeva. E Ether 12:35 Ergo, per iste cosas
si ille non habeva fide, le que tu diceva io sape que si le
montania non se haberea Gentiles non ha caritate a causa
removite; ergo tu opera post que de nostre debilitate, tu les
le homines ha fide;
probara e les retirara le talento,
si, lo que illes ha recipite, e tu lo
Ether 12:31 perque assi tu te dara a un altere qui habera plus
manifestava a tu discipulos; abundantemente.
depost que illes habeva fide e
parlava in tu nomine, tu te Ether 12:36 E adveniva que io
monstrava a illes con grande orava le Senior de voler dar al
poter.
Gentiles le gratia, a fin que illes
poterea haber caritate.
Ether 12:32 E io memora tamben
que tu diceva de haber preparate Ether 12:37 E adveniva que le
un casa pro le homine, si, inter le Senior me diceva: Si illes non ha
demoras de tu Patre, in lo qual le caritate isto non te interessa, tu
homine pote haber un plus esseva fidel e ergo tu vestes
excellente sperantia; ergo le essera purificate. E perque tu ha
homine debe sperar, o non potera vidite tu debilitate, tu devenira
reciper un hereditate in le placia forte, e te sedera in le placia que
que tu ha preparate.
io ha preparate in le demoras de
mi Patre.
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Ether 12:38 e ora io, Moroni,
dice adeo al Gentiles, si, e anque
a mi fratres que io ama, usque
nos incontrara ante le sede del
judicio de Christo, ubi tote le
homines sapera que mi vestes
non es maculate de vostre
sanguine.
Ether 12:39 E alora vos sapera
que io ha vidite Jesus, e que ille
me ha parlate facie a facie, e que
ille me ha parlate con simplice
humilitate, mesmo como un
homine parla a un altere homine,
in mi proprie lingua, circa iste
cosas;
Ether 12:40 E io ha scribite poc,
a causa de mi debilitate in
scriber.
Ether 12:41 e ora, io volerea
commendar vos de cercar iste
Jesus del qual ha scribite le
prophetas e le apostolos, a fin
que le gratia de Deo Patre, e
anque del Senior Jesus Christo, e
del Spirito Sancte, que da
testimonio de illes, sia e resta in
vos pro sempre. Amen.
Ether Capitulo 13
Ether parla de un Nove Jerusalem
que essera edificate in America
pro le posteritate de Joseph Ether prophetisa, es expellite,
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scribe le historia del Jareditas e
predice lor destruction - le guerra
infuria in tote le pais.
Ether 13:1 e ora io, Moroni,
procede a concluder mi historia
circa le destruction del populo
del qual io sta a scriber.
Ether 13:2 perque illes repelleva
tote le parolas de Ether; perque in
veritate ille les parlava de tote le
cosas, desde le principio del
homine, dicente que, post que le
aquas se habeva retirate del facie
de iste terra, illo deveniva un
terra electe sur tote le altere
terras, un terra electe per le
Senior; ergo le Senior vole que
tote le homines que habita sur le
facie de illo, le serve;
Ether 13:3 E que illo esseva le
loco del Nove Jerusalem, que
haberea descendite del celo, e le
sacre sanctuario del Senior.
Ether 13:4 Ether videva le jornos
de Christo, e ille parlava circa un
Nove Jerusalem in iste pais.
Ether 13:5 E ille parlava tamben
circa le casa de Israel, e le
Jerusalem de ubi haberea venite
Lehi - post haber essite destruite,
illo haberea essite reedificate, un
citate sancte al Senior; ergo illo
non haberea potite esser un nove
Jerusalem, perque illo existeva

desde le antiquitate; ma illo
haberea essite reedificate e illo
haberea devenite un citate sancte
al Senior; e illo haberea essite
edificate per le casa de Israel -Ether 13:6 E que un Nove
Jerusalem haberea essite edificate
in iste pais, per le resto del
posteritate de Joseph, e il ha un
symbolismo de iste cosas.
Ether 13:7 perque, como Joseph
portava su patre al pais de
Egypto, e ibi, ille moriva; assi le
Senior portava un resto del
posteritate de Joseph foras del
terra de Jerusalem, pro poter
esser misericordiose con le
posteritate de Joseph, a fin que
illo non periva, mesmo como ille
habeva essite misericordiose con
le patre de Joseph, a fin que ille
non periva.
Ether 13:8 Ergo le resto del casa
de Joseph essera stabilite in iste
terra; e illo essera le terra de lor
hereditate; e illes edificara un
citate sancte al Senior, similar al
Jerusalem antique; e illes non
essera plus confundite usque
venira le fin, quando le terra
passara.
Ether 13:9 E habera un nove celo
e un nove terra; e illos essera
simile al precedentes, salvo que
le precedentes habera passate e

tote le cosas habera devenite
nove.
Ether 13:10 E alora venira le
Nove Jerusalem; e beate essera
qui ibi demorara, perque lor
vestes habera essite lavate per
medio del sanguine del Agno; e
illes habera essite includite inter
le resto del posteritate de Joseph
qui es del casa de Israel.
Ether 13:11 E alora venira
tamben le Jerusalem antique; e
beate su habitantes, perque illes
habera essite lavate in le
sanguine del Agno; e illes es qui
esseva dispersate e reunite del
quatro cantos del terra e del
regiones septentrional, e illes
participara al complimento del
alliantia que Deo faceva con lor
patre Abraham.
Ether 13:12 E quando advenira
iste cosas, se complira le
Scriptura que dice: qui esseva
prime, essera ultime; e qui esseva
ultime, essera prime.
Ether 13:13 E io esseva sur
puncto de scriber ancora, ma me
esseva prohibite; ma grande e
meraviliose esseva le prophetias
de Ether, ma le populo le
estimava como nil e le expelleva;
e ille se occultava in le cavitate
de un rocca durante le jorno, e de
nocte sortiva a observar le cosas
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que adveniva inter le populo.

habeva multe personas que
esseva occidite per le spada per
Ether 13:14 E dum ille habitava celle associationes secrete que
in le cavitate del rocca ille combatteva contra Coriantumr
concludeva le resto de iste pro obtener le regno.
historia, observante de nocte le
destruction que colpava le Ether 13:19 E adveniva que le
populo.
filios de Coriantumr combatteva
multo e illes perdeva multo
Ether 13:15 E adveniva que in le sanguine.
mesme anno in lo qual ille esseva
expellite de inter le populo, Ether 13:20 E in le secunde anno
comenciava a haber un grande le parola del Senior veniva a
guerra inter le populo, perque Ether, a fin que ille vadeva a
habeva multos que esseva prophetisar a Coriantumr que, si
homines potente qui mirava a ille se repentiva, ille e tote su
destruer Coriantumr, per medio casa, le Senior le haberea date le
de lor inique planos secrete del regno e haberea sparniate su
quales on ha ja parlate.
populo -Ether 13:16 e ora, Coriantumr,
habente ille mesmo studiate tote
le artes de guerra e tote le astutias
del mundo, dava dunque battalia
a qui cercava de destruer le.

Ether 13:21 alteremente illes
esserea destruite, con tote su
casa, salvo ille mesme; e ille
haberea vivite sol pro vider le
complimento del prophetias que
habeva essite pronunciate circa
un altere populo, qui haberea
recipite le pais como hereditate; e
Coriantumr
haberea
essite
sepelite per illes; e omne anima
haberea essite destruite salvo
Coriantumr.

Ether 13:17 Ma ille non se
repentiva, ni su belle filios, ni su
belle filias; ni le belle filios e le
belle filias de Cohor; ni le belle
filios e le belle filias de Corihor;
in breve, non habeva necuno del
belle filios e del belle filias sur le
facie del terra entier qui se Ether 13:22 E adveniva que
repentiva de su peccatos.
Coriantumr non se repentiva, ni
su casa, ni su populo; e le guerras
Ether 13:18 Ergo adveniva que, non cessava; e illes cercava de
in le prime anno in le qual Ether occider Ether, ma Ether fugiva de
demorava in le cavitate del rocca, illes e se occultava de nove in le
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cavitate del rocca.
Ether 13:23 E adveniva que
sorgeva Shared, e ille tamben
dava battalia a Coriantumr; e le
batteva, de modo que in le tertie
anno Coriantumr esseva portate
in captivitate.
Ether 13:24 E le filios de
Coriantumr, in le quarte anno,
batteva Shared e illes restitueva
le regno a lor patre.

batteva e le persequeva usque
arrivar al planas de Heshlon.
Ether 13:29 E adveniva que
Shared le dava de nove battalia in
le planas; e ibi ille vinceva
Coriantumr e le repulsava de
nove retro in le valle de Gilgal.
Ether 13:30 E Coriantumr dava
de nove battalia a Shared in le
valle de Gilgal, durante lo qual
ille batteva Shared e le occideva.

Ether 13:25 Ora, comenciava a
haber un guerra sur tote le facie
del pais, omne homine con su
banda combatteva pro lo que
desiderava.

Ether 13:31 E Shared feriva
Coriantumr al coxa, e ille non
poteva plus combatter per le
spatio de duo annos, durante los
qual tote le populo sur le facie
del pais spargeva sanguine, e
Ether 13:26 E habeva banditos e, nemo les poteva continer.
in breve, habeva omne sorta de
perversitate sur tote le facie del Ether Capitulo 14
pais.
Le iniquitate del populo porta un
Ether 13:27 E adveniva que malediction
sur
pais
-Coriantumr esseva extrememente Coriantumr ingagia un guerra
incholerisate contra Shared, e ille contra Gilead, postea contra Lib
vadeva con su armeas a e postea contra Shiz - sanguine e
combatter contra Shared; e illes carnage in tote le pais.
se affrontava con grande ira, e
illes se affrontava in le valle de Ether 14:1 e ora, comenciava a
Gilgal; e le battalia deveniva haber un grande malediction
violentissime.
super tote le pais a causa del
iniquitate del populo, ergo si uno
Ether 13:28 E adveniva que lassava un utensile o le spada in
Shared combatteva contra ille per un planca o in un loco ubi lo
le spatio de tres jornos. E voleva conservar, le die sequente
adveniva que Coriantumr le ille non lo trovava plus, tan

735

grande esseva le malediction sur
pais.
Ether 14:7 E adveniva que
Coriantumr viveva in le deserto
Ether 14:2 Ergo cata un teneva con su armea per le spatio de duo
stricte a se lo que esseva sue, con annos, durante los qual ille
su manos, e non voleva ni prestar recipeva multe reinfortiamentos
ni facer se prestar nil; e cata un pro su armea.
teneva le impugnatura de su
spada in le mano dextre pro Ether 14:8 Ora, le fratre de
defender su benes, e su vita e su Shared, cuje nomine esseva
uxor e su filios.
Gilead, recipeva tamben grande
reinfortiamentos pro su armea, a
Ether 14:3 e ora, post le spatio de causa del associationes secrete.
duo annos e post le morte de
Shared, surgeva le fratre de Ether 14:9 E adveniva que su
Shared e dava battalia a summe sacerdote le occideva
Coriantumr, durante le qual dum ille stava sedite in su throno.
Coriantumr le batteva e le
persequeva usque al deserto de Ether 14:10 E adveniva que uno
Akish.
del
associationes
secrete
occideva le summe sacerdote in
Ether 14:4 E adveniva que le un passage secrete e ille obteneva
fratre de Shared le dava battalia pro se le regno; e su nomine
in le deserto de Akish; e le esseva Lib, e Lib esseva un
battalia deveniva violentissime, e homine de alte statura, plus de
milles de illes cadeva per le omne altere inter tote le populo.
spada.
Ether 14:11 E adveniva que in le
Ether 14:5 E adveniva que prime anno de Lib, Coriantumr
Coriantumr assediava le deserto; veniva al pais de Moron e dava
e le fratre de Shared marchava battalia a Lib.
foras del deserto de nocte e ille
occideva un parte del armea de Ether 14:12 E adveniva que ille
Coriantumr dum illes esseva combatteva contra Lib, e Lib le
ebrie.
colpava al bracio e le feriva;
nonobstante
le
armea
de
Ether 14:6 E ille veniva al pais de Coriantumr avantiava contra Lib,
Moron e se stabiliva sur throno de modo que ille fugiva verso le
de Coriantumr.
confines, sur le costa.
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si, un crito se spargeva ubique in
Ether 14:13 E adveniva que le pais: Qui pote resister ante le
Coriantumr le persequeva, e Lib armea de Shiz? Shiz scopa le
le dava battalia sur le costa.
terra ante ille!
Ether 14:14 E adveniva que Lib
vinceva le armea de Coriantumr,
e illes fugiva de nove in le
deserto de Akish.

Ether 14:19 E adveniva que le
populo comenciava a aggruppar
se in armeas, ubique sur tote le
facie del pais.

Ether 14:15 E adveniva que Lib
le persequeva usque arrivar al
planas de Agosh. E Coriantumr
habeva portate con se tote le
populo, al fugir de Lib trans celle
parte del pais per ubi ille
escapava.

Ether 14:20 E illes se divideva; e
un parte de illes fugiva presso le
armea de Shiz e le altere parte
fugiva presso le armea de
Coriantumr.

Ether 14:16 E quando ille
arrivava al planas de Agosh ille
dava battalia a Lib e le colpava,
usque a occider le; nonobstante le
fratre de Lib continuava in su
vice le battalia contra Coriantumr
e
le
battalia
deveniva
violentissime, durante lo qual
Coriantumr fugiva de nove ante
le armea del fratre de Lib.
Ether 14:17 Ora, le nomine del
fratre de Lib esseva Shiz. E
adveniva que Shiz persequeva
Coriantumr, e ille destrueva
multe citates, ille occideva sia le
feminas que le infantes e ardeva
le citates.

Ether 14:21 E tan grande e
durabile habeva essite le guerra,
e assi extense habeva essite le
scena de effusion de sanguine e
de carnage, que tote le facie del
pais esseva coperite con le
corpores del mortos.
Ether 14:22 E le guerra esseva
tan rapide e veloce, que non
remaneva necuno de illes pro
sepelir le mortos. Ma illes
procedeva de un effusion de
sanguine a un altere effusion de
sanguine, lassante le corpores sia
del homines que del feminas e
del infantes sparse sur le facie del
pais, pro devenir preda del
vermes del carne.

Ether 14:23 E lor odor se
Ether 14:18 E le terror de Shiz se spargeva sur le facie del pais, si,
spargeva ubique in tote le pais; super tote le facie del pais; ergo
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le populo esseva disturbate jorno Coriantumr installava su tentas in
e nocte, a causa del odor.
le valle de Shurr. Ora, le valle de
Shurr esseva vicin al collina de
Ether 14:24 Nonobstante Shiz Comnor;
ergo
Coriantumr
non cessava de persequer reuniva su armeas sur le collina
Coriantumr; perque ille habeva de Comnor e ille sonava le
jurate de vengiar se super trompa pro invitar le armeas de
Coriantumr del sanguine de su Shiz a venir a combatter.
fratre, que habeva essite occidite,
ma le Senior habeva dicite a Ether 14:29 E adveniva que le
Ether, que Coriantumr non armeas de Shiz veniva, ma illes
haberea cadite per le spada.
esseva de nove repulsate; e illes
veniva un secunde vice e illes
Ether 14:25 E assi nos vide que esseva de nove repellite un
le Senior le visitava in le secunde vice. E adveniva que
plenitude de su ira, e lor illes veniva per le tertie vice, e le
perversitate e lor abominationes battalia deveniva violentissime.
les habeva preparate le via pro
lor eterne destruction.
Ether 14:30 E adveniva que Shiz
colpava Coriantumr, e le
Ether 14:26 E adveniva que Shiz infligeva multe grave vulneres; e
persequeva
Coriantumr
in Coriantumr, habente perdite
direction del oriente, usque al multo sanguine, evanesceva e
litoral, ubi ille dava battalia a esseva portate via como morto.
Shiz per le spatio de tres jornos.
Ether 14:31 Ora, le perdita de
Ether 14:27 E le destruction inter homines, feminas e infantes
le armeas de Shiz esseva assi esseva tan grande de ambe le
terribile
que
le
populo, partes que Shiz commandava a su
comenciava a haber pavor; e illes populo de non persequer plus le
comenciava a fugir ante le armeas de Coriantumr; ergo illes
armeas de Coriantumr; e illes retornava a lor campo.
fugiva in le terra de Corihor,
scopante via le habitantes ante se, Ether Capitulo 15
tote les qui non voleva unir se a
illes.
Milliones de Jareditas es occidite
in battalia - Shiz e Coriantumr
Ether 14:28 E illes installava lor reuni tote le populo pro un
tentas in le valle de Corihor; e combatto final - le Spirito del
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Senior cessa de luctar con illes le
nation
jaredite
es
completemente destruite – resta
sol Coriantumr.

epistola, ille scribeva un epistola
a Coriantumr dicente que si
Coriantumr se consignava a ille a
fin que ille le poterea occider con
su proprie spada, ille haberea
Ether 15:1 E post que Coriantumr sparniate le vita del populo.
habeva curate su vulneres,
comenciava a rememorar le Ether 15:6 E adveniva que le
parolas que Ether le habeva populo non se repentiva de su
iniquitate; e le populo de
dicite.
Coriantumr esseva incitate al ira
Ether 15:2 ille videva que habeva contra le populo de Shiz; e le
ja essite occidite per le spada populo de Shiz esseva incitate al
quasi duo milliones de su populo, ira contra le populo de
e ille comenciava a attristar se in Coriantumr; ergo le populo de
su corde; si, duo milliones de Shiz dava battalia al populo de
homines potente habeva essite Coriantumr.
occidite insimul a lor uxores e a
Ether 15:7 E quando Coriantumr
lor infantes.
videva que esseva sur puncto de
Ether 15:3 ille comenciava a cader, fugiva de nove ante le
repentir se del mal que ille populo de Shiz.
habeva facite; ille comenciava a
rememorar le parolas declarate Ether 15:8 E adveniva que ille
per bucca de tote le prophetas, e arrivava al aquas de Ripliancum,
ille videva que usque a alora illos cuje interpretation significa
se habeva complite in cata 'grande' o 'que excede toto'; ergo,
minime parte; e su anima se quando illes arrivava a iste aquas,
doleva e refusava de esser illes installava le tentas; e Shiz
installava tamben su tentas vicin
consolate.
a illes; e le die sequente illes
Ether 15:4 E adveniva que ille comenciava le combatto.
scribeva un epistola a Shiz,
petente le de sparniar su populo, Ether 15:9 E adveniva que illes
un
battalia
e ille haberea cedite le regno pro combatteva
violentissime, durante le qual
salvar le vita del populo.
Coriantumr esseva vulnerate de
Ether 15:5 E adveniva que nove e ille evanesceva per le
quando Shiz habeva recipite su perdita de sanguine.
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Ether 15:10 E adveniva que le
armeas de Coriantumr avantiava
contra le armeas de Shiz, e les
batteva, facente les fugir; e illes
fugiva verso sud e illes installava
le tentas in un loco que esseva
appellate Ogath.

Ether 15:15 E adveniva que
quando illes se habeva tote
reunite, cata un con le armea que
voleva, con su uxor e su infantes
- e illes esseva armate, sia le
homines que le feminas e le
infantes, con armas de guerra, e
illes habeva cuirasses, e helmos e
scutos e illes esseva vestite e
preparate pro le guerra – illes
marchava le unes contra le alteres
pro combatter; e illes se batteva
per tote le jornata, e necun
prevaleva.

Ether 15:11 E adveniva que le
armea de Coriantumr installava
su tentas presso le collina de
Ramah; e illo esseva le mesme
collina ubi mi patre Mormon
occultava pro le Senior le
registros sacrate.
Ether 15:16 E adveniva que
quando arrivava le nocte illes
Ether 15:12 E adveniva que illes esseva fatigate, e illes se retirava
reuniva tote le populo de tote le in lor campamentos; e post que
facie del pais qui non habeva illes se habeva retirate in lor
essite occidite, salvo Ether.
campamentos illes comenciava a
lamentar se e a planger le perdita
Ether 15:13 E adveniva que Ether del mortos de lor populo; e assi
videva tote le actiones del grande esseva lor critos, lor
populo; e ille videva que le lamentation e lor plancto, que
populo
que
esseva
pro illos lacerava le aere.
Coriantumr se reuniva con le
armea de Coriantumr; e le populo Ether 15:17 E adveniva que le
que esseva pro Shiz se reuniva die sequente illes vadeva de nove
con le armea de Shiz.
a combatter, e grande e terribile
esseva celle jorno; nonobstante
Ether 15:14 Ergo, durante le necun prevaleva, e quando
spatio de quatro annos illes veniva de nove le nocte illes
reuniva le populo pro poter lacerava le aere con lor critos, lor
recolliger tote illes qui esseva sur lamentation e lor gemitos, per le
le facie del pais e pro poter perdita del mortos de lor populo.
reciper tote le reinfortiamento
possibile.
Ether 15:18 E adveniva que
Coriantumr scribeva de nove un
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epistola a Shiz, petente le de non
venir plus a combatter, ma de
prender le regno e sparniar le vita
del populo.
Ether 15:19 Ma le Spirito del
Senior habeva cessate de luctar
con illes e Satan habeva plen
poter super le cordes del populo;
perque illes esseva abandonate al
duressa de lor cordes e al cecitate
de lor mentes, pro lor
destruction; ergo illes vadeva a
combatter de nove.

dormiva supra lor spadas le
nocte, e illes se batteva ancora le
die sequente, e illes luctava con
tote lor fortias per tote le jornata,
con lor spadas e lor scutos.
Ether 15:25 E quando arrivava le
nocte habeva trenta-duo del
populo de Shiz e vinti-septe del
populo de Coriantumr.

Ether 15:26 E adveniva que illes
mangiava e dormiva, e se
preparava a morir le die
sequente. E illes esseva homines
Ether 15:20 E adveniva que illes grande e potente, quanto al fortia
combatteva tote le jornata, e physic.
quando arrivava le nocte illes
dormiva supra lor spadas.
Ether 15:27 E adveniva que illes
combatteva per le spatio de tres
Ether 15:21 E le die sequente horas, e illes evanesceva per le
illes combatteva usque arrivava perdita de sanguine.
le nocte.
Ether 15:28 E adveniva que
Ether 15:22 E quando arrivava le quando
le
homines
de
nocte illes esseva ebrie de Coriantumr habeva recuperate
cholera, mesmo como un homine fortia sufficiente pro poter
es ebrie de vino; e illes dormiva camminar, illes comenciava a
de nove supra lor spadas.
fugir pro salvar le vita; ma Shiz
se altiava e anque su homines, e
Ether 15:23 E le die sequente ille jurava in su ira que ille
illes combatteva de nove; e haberea occidite Coriantumr o
quando arrivava le nocte illes ille haberea perite per spada.
habeva tote cadite per spada,
salvo cinquanta-duo del populo Ether 15:29 Ergo ille les
de Coriantumr e sexanta-novem persequeva, e les attingeva le
del populo de Shiz.
jorno
sequente;
e
illes
combatteva de nove con le spada.
Ether 15:24 E adveniva que illes E adveniva que quando il habeva
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totos cadite per spada, salvo Shiz
e Coriantumr, Shiz evanesceva Ether 15:33 E le Senior parlava a
per le perdita de sanguine.
Ether e le diceva: Vade. E ille
vadeva, e videva que le parolas
Ether 15:30 E adveniva que del Senior se habeva tote
Coriantumr, post haber se complite; e ille terminava su
appoiate a su spada pro reposar historia (e io ha scribite minus
se un poc, ille taliava le capite a que le centesime parte), e ille lo
Shiz.
occultava in modo que le populo
de Limhi lo trovava.
Ether 15:31 E adveniva post que
ille habeva taliate le capite de Ether 15:34 Ora, le ultime
Shiz, Shiz se altiava ancora super parolas scribite per Ether es le
su manos e recadeva; e post sequente: Si le Senior vole que io
haber cercate de respirar, ille sia translatate, o que io face le
moriva.
voluntate del Senior in le carne,
non importa, a pacto que io sia
Ether 15:32 E adveniva que salvate in le regno de Deo.
Coriantumr cadeva a terra, e Amen.
restava como si ille esseva morte.

742

LE LIBRO DE MORONI
Moroni Capitulo 1

futur, secundo le voluntate del
Senior.

Moroni scribe a beNephicio del
Lamanitas - le Nephitas qui non Moroni Capitulo 2
vole
renegar
Christo
es
condemnante a morte. Circa 401 Jesus dava al dece-duo discipulos
- 421 d.C.
nephite le poter de conferer le
dono del Spirito Sancte. Circa
Moroni 1:1 Ora io, Moroni, post 401 - 421 d.C.
haber terminate de resumer le
narration del populo de Jared, io Moroni 2:1 Parolas de Christo,
habeva supponite de non deber que ille pronunciava a su
plus scriber altere cosas, ma io ha discipulos, le dece-duo que ille
supervivite e io non me monstra habeva electe, dum ille poneva le
al Lamanitas per timor que illes manos supra lor capite-me occide.
Moroni 2:2 e Jesus les appellava
Moroni 1:2 perque le guerras per nomine, dicente: Vos
inter illes es multo feroce; e a invocara le Patre in mi nomine,
causa de lor odio illes occide tote in fervente oration; e post haber
le Nephitas que non vole renegar facite isto, vos habera le poter de
Christo.
dar le Spirito Sancte a qui vos
imponera le manos; e isto vos
Moroni 1:3 E io, Moroni, non facera in mi nomine, perque assi
vole renegar Christo; ergo io erra lo face mi Apostolos.
ubique pro poter haber salve le
vita.
Moroni 2:3 Ora, Christo les
diceva iste parolas al tempore de
Moroni 1:4 Ergo io scribe alcun su prime apparition; e le
altere cosas, contrarimente a multitude non los audiva, ma le
quanto habeva supponite; perque discipulos los audiva; e le Spirito
io habeva credite de non deber Sancte descendeva super tote
scriber plus nil, ma io scribe illes al quales le discipulos
alcun altere cosas, perque forsan imponeva le manos.
illos pote haber valor pro mi
fratres, le Lamanitas, in un jorno Moroni Capitulo 3

743

Moroni 4:1 Maniera in lo qual le
ancianos
e
le
sacerdotes
administrava le carne e le
sanguine de Christo al ecclesia; e
illes los administrava secundo le
commandamentos de Christo;
Moroni 3:1 Maniera in lo qual le ergo nos sape que iste maniera es
discipulos, que esseva appellate juste; e le ancianos e le
ancianos del ecclesia, ordinava le sacerdotes los administrava.
sacerdotes e le maestros -Moroni 4:2 illes se geniculava
Moroni 3:2 Post haber orate al con le ecclesia, e illes orava al
Patre in nomine de Christo, illes Patre in nomine de Christo,
les imponeva le manos dicente:
dicente:
Le ancianos ordina sacerdotes e
maestros
per
medio
del
imposition del manos. Circa 401
- 421 d.C.

Moroni 3:3 In nomine de Jesus
Christo io te ordina pro esser
sacerdote, (o si esseva maestro)
io te ordina pro esser maestro,
pro predicar le penitentia e le
remission del peccatos per medio
de Jesus Christo, per medio del
perseverantia in le fide in su
nomine, usque al fin. Amen.
Moroni 3:4 E in iste maniera illes
ordinava sacerdotes e maestros,
secundo le donos e le vocationes
de Deo al homines; e illes les
ordinava per medio del poter del
Spirito Sancte que esseva in illes.
Moroni Capitulo 4

Moroni 4:3 Oh Deo, Eternal
Patre, nos te demanda in nomine
de tu Filio, Jesus Christo, de
benedicer e de sanctificar iste pan
pro le animas de tote illes qui lo
mangia, a fin que illes lo pote
mangiar in memoria del corpore
de tu Filio, e assi testimoniar a te,
oh Deo, Eternal Patre, que illes
desidera prender super se le
nomine de tu Filio, e recordar se
sempre de ille, e obedir a su
commandamentos que ille les ha
date, pro poter haber sempre con
se su Spirito. Amen.
Moroni Capitulo 5

Es explicate le modo de
Explication de como le ancianos administrar le vino sacramental.
e le sacerdotes administrava le Circa 401 - 421 d.C.
pan sacramental. Circa 401 - 421
d.C.
Moroni
5:1
Maniera
de
administrar le vino - illes
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prendeva le cupa e diceva:

repentite de tote su peccatos.

Moroni 5:2 Oh Deo, Eternal
Patre, nos te demanda, in nomine
de tu Filio Jesus Christo, de
benedicer e de sanctificar iste
vino pro le animas de tote illes
qui lo bibe, a fin que illes lo pote
biber in memoria del sanguine de
tu Filio, que esseva versate pro
illes; a fin que illes pote
testimoniar a te, oh Deo, Eternal
Patre, que illes se recorda sempre
de ille, pro poter haber con se su
Spirito. Amen.

Moroni 6:3 E nemo esseva
admittite al baptismo, si non
prendeva supra se le nomine de
Christo, habente le determination
de servir le usque al fin.

Moroni Capitulo 6

Moroni 6:4 E post haber essite
admittite al baptismo, e haber
essite transformate e purificate
per le poter del Spirito Sancte,
illes esseva includite inter le
populo del ecclesia de Christo; e
lor nomines esseva scribite, a fin
de poter esser recordate e nutrite
per medio del bon parola de Deo,
pro mantener les sur le recte via,
pro mantener les continuemente
vigilante in oration, confidente
unicamente in le meritos de
Christo, que esseva le autor e le
perfectionator de lor fide.

Le penitentes es baptisate e
recipite in le ecclesia - le
membros del ecclesia que se
repenti es perdonate - le
reuniones es dirigite per medio
del poter del Spirito Sancte.
Circa 401 - 421 d.C.
Moroni 6:5 E le ecclesia se
reuniva subinde pro jejunar, e pro
Moroni 6:1 e ora io vos parla orar, e pro parlar le unes con le
circa le baptismo. Le ancianos, le alteres circa le benesser de lor
sacerdotes e le maestros esseva anima.
baptisate; e illes non esseva
baptisate, ante de producer Moroni 6:6 E illes se reuniva
fructos que demonstrava que illes subinde pro prender le pan e le
esseva digne.
vino, in memoria del Senior
Jesus.
Moroni 6:2 Nemo esseva
admittite al baptismo, salvo qui Moroni 6:7 e illes esseva rigorose
veniva con corde rumpite e in observar que non habeva inter
spirito contrite, e testimoniava al illes necun iniquitate; e qui
ecclesia que se habeva vermente esseva trovate a committer
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iniquitate, e esseva accusate ante
le ancianos per tres testes del
ecclesia, si illes non se repentiva
e non confessava, lor nomines
esseva cancellate e illes non
esseva plus includite inter le
populo de Christo.

Moroni 7:1 e ora io, Moroni,
scribe alcun parolas de mi patre
Mormon, que ille diceva circa le
fide, le sperantia e le caritate.
Perque in tal modo ille parlava al
populo, dum ille inseniava in le
synagoga que illes habeva
construite como loco de culto.

Moroni 6:8 Ma cata vice que illes
se repentiva e demandava Moroni 7:2 e ora io, Mormon,
perdono, con intention real, illes parla a vos, mi amate fratres; e es
esseva perdonate.
per le gratia de Deo Patre e de
nostre Senior Jesus Christo e per
Moroni 6:9 E lor reuniones su sancte voluntate, a motivo del
esseva dirigite per le ecclesia, dono de su vocation a me, que
secundo le manifestationes del me es permittite de parlar vos in
Spirito, e per medio del poter del iste momento.
Spirito Sancte; perque, como le
poter del Spirito Sancte les Moroni 7:3 Ergo io volerea parlar
conduceva a predicar, o a a vos qui es del ecclesia, vos qui
exhortar, o a orar, o a supplicar, o es le pacific discipulos de Christo
a cantar, assi illes faceva.
qui ha obtenite sufficiente
sperantia, per medio de lo qual
Moroni Capitulo 7
vos pote entrar in le reposo del
Senior, desde ora in avante usque
Invitation a entrar in le reposo vos reposara con ille in celo.
del Senior - orar con intention
real - le Spirito de Christo rende Moroni 7:4 e ora, fratres mie, io
le homines capace de distinguer judica iste cosas de vos a motivo
le ben del mal - Satan persuade le del vostre pacific conducta verso
homines a renegar Christo e a le filios del homines.
practicar le mal - le prophetas
proclama le venita de Christo - Moroni 7:5 perque io memora le
Per fide on compli miraculos e le parola de Deo que dice: vos les
angelos exerce lor ministerio - le recognoscera per lor operas;
homines debe sperar in le vita perque, si lor operas es bon, alora
eternal e recercar le caritate. anque illes es bon.
Circa 401 - 421 d.C.
Moroni 7:6 perque Deo diceva
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que un homine que es perverse
non pote facer lo que es bon;
perque, si ille offere un dono o
ora a Deo, salvo que ille lo face
con intention real, isto non le es
de alcun profito.

que es bon veni de Deo; e lo que
es perverse veni del diabolo;
perque le diabolo es inimico de
Deo,
e
ille
combatte
continuemente contra Deo, e ille
continuemente invita e instiga a
peccar, e a facer continuemente
Moroni 7:7 perque isto non le es lo que es mal.
contate como rectitude.
Moroni 7:13 Ma qui es de Deo
Moroni 7:8 perque si un homine invita e incita continuemente a
que es perverse face un dono, ille facer le ben; ergo omne cosa que
lo face de mal grado; ergo isto es invita e incita a facer le ben, e a
considerate como si ille habeva amar Deo e a servir le, es
retenite le dono; ergo ille es inspirate per Deo.
considerate perverse ante Deo.
Moroni 7:14 Ergo, face vos
Moroni 7:9 E del mesmo modo attention, mi amate fratres, a non
es considerate perverse si un judicar que lo que es mal sia de
homine ora ma non con real Deo, e lo que es ben e de Deo sia
intention de corde; si, e isto non del diabolo.
le es de alcun profito, perque Deo
non accepta un tal homine.
Moroni 7:15 perque fratres mie,
vos ha recipite le capacitate de
Moroni 7:10 Ergo, un homine judicar, a fin de poter distinguer
que es perverse non pote facer lo le ben del mal; e le maniera pro
que es bon; ni dara ille un bon judicar
es
multo
clar,
dono.
similemente como lo es le luce
del jorno in contrasto con le
Moroni 7:11 perque un fonte nocte obscur, e isto a fin que vos
amar non pote producer aqua pote saper con cognoscimento
bon; ni pote un bon fonte perfecte.
producer aqua amar; ergo un
homine qui es servo del diabolo Moroni 7:16 perque le Spirito de
non pote sequer Christo; e si ille Christo es date a cata homine, a
seque Christo ille non pote esser fin que ille pote distinguer le ben
un servitor del diabolo.
del mal; ergo io vos monstra le
maniera de judicar; perque omne
Moroni 7:12 Ergo, tote le cosas cosa que invita a facer le ben, e
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persuade a creder in Christo, es
inviate per medio del poter e
dono de Christo; ergo vos pote
saper,
con
cognoscimento
perfecte, que illo es de Deo.

adherer a tote le cosas bon?

Moroni 7:21 ora io vos parlara
del fide de lo qual io vos diceva
que io vos haberea parlate; e io
vos dicera le maniera in lo qual
Moroni 7:17 Ma omne cosa que vos pote adherer a omne cosa
persuade le homines a facer le bon.
mal, a non creder in Christo, a
renegar le e a non servir Deo, vos Moroni 7:22 perque Deo,
pote
alora
saper
con cognoscente tote le cosas, essente
cognoscimento perfecte que illo ille de eternitate in eternitate, ille
es del diabolo; perque in iste ha mandate su angelos a inseniar
maniera opera le diabolo, perque al filios del homines pro
ille non persuade necun homine a manifestar lo que concerne le
facer le ben, no, nemo; e ni su venita de Christo; e in Christo
angelos, ni illes qui le es venira tote le cosas bon.
subjectate.
Moroni 7:23 E Deo declarava
Moroni 7:18 e ora, fratres mie, tamben a su prophetas, con su
vidite que vos cognosce le luce ipse bucca, que Christo haberea
per medio de lo qual vos pote venite.
judicar, que es le luce de Christo,
cerca de non judicar in modo Moroni 7:24 e in diverse
errate; perque con le mesme manieras ille manifestava bon
judicio con le qual vos judicara cosas al filios del homines; e toto
vos essera judicate.
lo que es bon veni de Christo;
alteremente le homines se
Moroni 7:19 Ergo io vos trovarea in un stato decadite e nil
supplica, fratres, de investigar de bon poterea arrivar a illes.
diligentemente in le luce de
Christo pro poter distinguer le Moroni 7:25 Ergo, per medio del
ben del mal; e si vos adherera a ministerio del angelos, e per
omne cosa bon e vos non lo medio de omne parola que
condemnara, certemente vos procede del bucca de Deo, le
essera filios de Christo.
homines comenciava a exercer le
fide in Christo; e assi, per medio
Moroni 7:20 e ora, fratres mie, del fide, illes adhereva a omne
como essera possibile pro vos cosa bon; e assi esseva usque al
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venita de Christo.
Moroni 7:26 E post que Christo
veniva, le homines esseva
tamben salvate per medio del fide
in su nomine; e con le fide illes
deveniva filios de Deo. E tan
securmente quanto Christo vive,
ille diceva iste parolas a nostre
patres: Qualcunque cosa que sia
bon e vos lo demandara al Patre
in mi nomine, credente con fide,
vos lo recipera.

Moroni 7:30 perque le angelos le
es subjectate, pro exercer lor
ministerio secundo le parola de
su commando, e illes se
manifesta a qui ha un fide
robuste e un mente solide in
omne forma de benignitate.
Moroni 7:31 E le officio de lor
ministerio es lo de appellar le
homines al penitentia, e de expler
e de complir le labor del
alliantias del Patre que ille faceva
con le filios del homines, pro
preparar le via inter le filios del
homines, proclamante le parola
de Christo al vasos electe del
Senior, a fin que illes pote portar
testimonio de Christo.

Moroni 7:27 Ergo, mi amate
fratres, esque ha cessate le
miraculos perque Christo ha
ascendite al celo e se ha sedite al
dextra de Deo, pro reclamar del
Patre le derectos de misericordia
que ille ha super le filios del Moroni 7:32 E assi facente le
homines?
Senior Deo prepara le via a fin
que le residuo del homines pote
Moroni
7:28
perque
ille haber fide in Christo, a fin que le
satisfaceva le requisitos del lege Spirito Sancte pote haber placia
e ille reclama tote illes qui ha in lor corde secundo su poter; e
fide in su nomine; e qui ha fide in in iste maniera le Patre face
ille adherera a omne cosa bon; averar le alliantias que ille ha
ergo ille perora le causa del filios facite con le filios del homines.
del homines; e ille habita
eternemente in celo.
Moroni 7:33 E Christo diceva: Si
vos habera fide in me, vos habera
Moroni 7:29 E pois que ille ha le poter de facer qualcunque cosa
facite isto, mi amate fratres, ha mi sia opportun.
forsan cessate le miraculos? io
vos dice: No; ni le angelos ha Moroni 7:34 e ille diceva: repenti
cessate de exercer lor ministerio vos, vos tote extremitate del
presso le filios del homines.
terra, e veni a me pro esser
baptisate in mi nomine, e ha fide
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in me, pro poter esser salvate.
Moroni 7:35 e ora, mi amate
fratres, si le cosas de los qual io
vos parlava es ver, e Deo vos
monstrara con poter e grande
gloria al ultime die que illos es
ver, e essente illos ver, esque ha
cessate le tempore del miraculos?
Moroni 7:36 Ha forsan cessate le
angelos de apparer al filios del
homines? Ha forsan le Senior
retirate de illes le poter del
Spirito Sancte? O lo facera ille
dum durara le tempore, o existera
le terra o habera un sol homine
super su superficie pro esser
salvate?

Moroni 7:39 Ma mi amate
fratres, io ha de vos un melior
judicio, perque io judica que vos
ha fide in Christo in virtute de
vostre humilitate; perque, si vos
non ha fide in ille, alora vos non
essera digne de esser includite
inter le populo de su ecclesia.
Moroni 7:40 E ancora, mi amate
fratres, io volerea parlar vos circa
le sperantia. Como pote vos
haber fide sin ante haber
sperantia?

Moroni 7:41 E que cosa vos debe
sperar? io vos dice que vos debe
haber sperantia que per medio del
expiation de Christo e del poter
de su resurrection, vos essera
Moroni 7:37 io vos responde: resuscitate al vita eternal, in
No. Perque es per fide que eveni virtute de vostre fide in ille,
le miraculos; e es per fide que le secundo le promissas.
angelos appare e insenia al
homines; ergo, si iste cosas cessa, Moroni 7:42 Ergo, si uno ha fide,
guai al filios del homines, perque debe
necessarimente
haber
isto es a causa del incredulitate, e sperantia; perque sin fide non
toto essera van.
pote haber necun sperantia.
Moroni 7:38 perque, secundo le
parolas de Christo, nemo pote
esser salvate a minus que ha fide
in su nomine. Ergo, si iste cosas
cessa, alora anque le fide cessa; e
terribile es le condition del
homine, perque isto esserea como
si non habeva essite realisate le
redemption.
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Moroni 7:43 E ancora, io vos
dice que le homine non pote
haber fide e sperantia salvo que
illes sia mansuete e humile de
corde.
Moroni 7:44 Alteremente su fide
e su sperantia es van, perque
nemo es acceptate al presentia de
Deo salvo le mansuetes e le

humiles de corde; e si uno es
mansuete e humile de corde, e
confessa per medio del poter del
Spirito Sancte que Jesus es le
Christo, debe necessarimente
haber caritate. Perque, si ille non
ha caritate ille non es nil; ergo
ille debe necessarimente haber
caritate.
Moroni 7:45 E le caritate es
tolerante, benigne, non es
invidiose, non es superbe, non es
egoistic,
non
se
irrita
facilemente, non pensa mal, non
gaude del iniquitate, ma jubila
del veritate, resiste a tote le
suffrentias, crede a tote le cosas,
spera tote le cosas, supporta tote
le cosas.

ille ha concedite a tote le ver
discipulos de su Filio Jesus
Christo, a fin que illes pote
devenir filios de Deo; assi que,
quando ille apparera, nos essera
simile a ille, perque nos le videra
como ille es; a fin que nos pote
haber iste sperantia: de poter
esser purificate assi como ille es
pur. Amen.
Moroni Capitulo 8

Le baptismo del neonatos es un
perverse abomination - le
infantes es vive in Christo a
motivo del expiation - le fide, le
penitentia, le mansuetude e le
humilitate de corde, reciper le
Spirito Sancte e perseverar usque
al fin conduce al salvation. Circa
Moroni 7:46 ergo, mi amate 401 - 421 d.C.
fratres, si vos non ha caritate vos
non es nil, perque le caritate non Moroni 8:1 Epistola que mi patre
falle jammais. Ergo, adhere vos Mormon, scribeva a me, Moroni;
al caritate, que es le plus grande ille me scribeva immediatemente
dono de totos, perque tote le post mi vocation al ministerio. E
cosas debera perir -ille me scribeva in iste terminos,
dicente:
Moroni 7:47 Ma le caritate es le
pur amor de Christo, e illo Moroni 8:2 mi amate filio
subsistera in eterne; e qui lo Moroni, io gaude grandemente
habera al ultime die, toto vadera que tu Senior Jesus Christo se ha
ben pro ille.
recordate de te e te ha appellate a
su ministerio e su sancte opera.
Moroni 7:48 Ergo, mi amate
fratres, ora al Patre con tote le Moroni 8:3 Io me recorda sempre
fortia de vostre corde, pro poter de te in mi orationes e io preca
esser replenate de iste amor, que continuemente Deo Patre, in
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nomine de su sancte Filio Jesus, a
fin que ille, per medio de su
infinite bonitate e gratia, te
protege usque al fin per medio
del perseverantia del fide in su
nomine.

medico, ma le malades si; ergo le
infantes es san, perque illes non
pote peccar; ergo le malediction
de Adam es removite de illes in
me, assi que illo non ha alcun
poter super illes; e le lege del
circumcision es abolite in me.

Moroni 8:4 e ora, mi filio, io te
parla circa lo que me afflige Moroni 8:9 E in iste maniera le
grandemente; perque me afflige Spirito Sancte me ha manifestate
que inter vos surge disputas.
le parola de Deo; ergo io sape, mi
amate filio, que es un solemne
Moroni 8:5 perque, si lo que io burla ante Deo baptisar le
ha sapite es ver, ha inter vos infantes.
disputas circa al baptismo de
vostre infantes.
Moroni 8:10 io te dice que vos
debe inseniar isto: le penitentia e
Moroni 8:6 e ora, filio mie, io le baptismo pro qui es
desidera
que
tu
labora responsabile e capace de
diligentemente a fin que iste committer peccato; si, insenia al
grossier error sia removite de patres que illes debe repentir se e
vostre medio; perque con iste esser baptisate, e humiliar se
intention io te ha scribite iste como lor infantes, e assi illes
epistola.
essera tote salvate con lor
infantes.
Moroni
8:7
perque,
immediatemente post haber Moroni 8:11 E lor infantes non
sapite iste cosas de vos, io ha ha necessitate del penitentia, ni
demandate al Senior circa le del baptismo. Le baptismo es pro
question. E le parola del Senior le penitentia, pro observar le
me arrivava per medio del poter commandamentos
pro
le
del Spirito Sancte, dicente:
remission del peccatos.
Moroni 8:8 Ascolta le parolas de
Christo, tu redemptor, tu Senior e
tu Deo. Io veniva al mundo non
pro appellar le justes al
penitentia, ma le peccatores; le
sanes non ha necessitate del
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Moroni 8:12 Ma le infantes vive
in Christo desde le fundation del
mundo; si non esseva assi, Deo
esserea un Deo partial e anque un
Deo mutabile, e que face
distinction de personas; perque,

quante infantes ha morte sin
baptismo!
Moroni 8:18 perque io sape que
Deo non es un Deo partial, ni un
Moroni 8:13 Ergo, si le infantes esser mutabile; ma ille es
non poterea esser salvate sin le immutabile, de eternitate in
baptismo, illes deberea vader in eternitate.
un inferno sin fin.
Moroni 8:19 le infantes non pote
Moroni 8:14 io te dice que qui repentir se; ergo es terribile
suppone que le infantes ha perversitate negar les le pur
necessitate del baptismo sta in le misericordia de Deo, perque illes
bile del amaritude e in le catenas es tote vive in ille a motivo de su
del iniquitate; perque le tal non misericordia.
ha ni fide, ni sperantia, ni
caritate. Ergo, si ille debeva perir Moroni 8:20 E qui dice que le
con iste pensamento, ille deberea infantes ha necessitate del
vader al inferno.
baptismo nega le misericordia de
Christo, e annulla su expiation e
Moroni 8:15 perque il es un le poter de su redemption.
terribile perversitate de supponer
que Deo salva un puero a motivo Moroni 8:21 Guai a illes, perque
del baptismo e un altere debe illes es in periculo de morte del
perir perque non esseva baptisate. inferno e de un tormento infinite.
Io lo dice harditemente: Deo me
Moroni 8:16 Guai a qui perverte lo ha commandate. Ascolta iste
in iste maniera le vias del Senior, parolas e presta attention, o illos
perque ille perira, salvo que se testificara contra vos al tribunal
repenti. Io parla con hardir, de Christo.
habente autoritate de Deo; e io
non ha timor de lo que le homine Moroni 8:22 perque tote le
pote facer, perque le amor infantes es vive in Christo, e
perfecte expelle omne timor.
anque tote illes qui es sin lege.
Perque le poter del redemption
Moroni 8:17 E io es plen de veni super tote illes qui non ha
caritate que es amor eternal; ergo lege;
ergo
qui
non
es
tote le infantes es equal pro me; condemnate, o qui non es sub
ergo io ama le infantes de un condemnation, non pote repentir
amor perfecte; e illes es tote se; e al tal le baptismo non serve.
equal, e participe del salvation.
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Moroni 8:23 Ma il es un burla
ante Deo negar le misericordia de
Christo e le poter de su Sancte
Spirito e poner fiducia in operas
morte.

non se repenti.

Moroni 8:24 filio mie, isto non
deberea esser assi; perque le
penitentia es pro illes qui es sub
condemnation
e
sub
le
malediction de un lege violate.

Moroni 8:28 ora pro illes, filio
mie, a fin que le penitentia pote
venir a illes. Ma io time que le
Spirito ha cessate de contender
con illes; e anque in iste parte del
pais illes sta a cercar de abatter
omne poter e omne autoritate que
veni de Deo; e illes renega le
Spirito Sancte.

Moroni 8:25 E le prime fructo
del penitentia es le baptismo; e le
baptismo veni per medio del fide,
in
complimento
al
commandamentos;
e
le
complimento
del
commandamentos
porta
le
remission del peccatos;

Moroni 8:29 E post haber
refusate un cognoscimento assi
grande, mi filio, illes debera tosto
perir,
in
complimento
al
prophetias
que
esseva
pronunciate per le prophetas,
como tamben al parolas de nostre
Salvator.

Moroni 8:26 E le remission del
peccatos porta le mansuetude e le
humilitate de corde; e a motivo
del mansuetude e del humilitate
de corde veni le visitation del
Spirito Sancte, le Consolator qui
replena de sperantia e de amor
perfecte, amor que permane per
medio del diligentia in le oration,
usque venira le fin, quando tote
le sanctos vivera con Deo.

Moroni 8:30 Adeo, mi filio,
usque io te scribera o te
incontrara de nove. Amen.
Moroni Capitulo 9

Secunde epistola de Mormon a su
filio.
Sia le Nephitas que le Lamanitas
es depravate e degenerate - illes
se
tortura
e
se
occide
mutualmente - Mormon ora pro
Moroni 8:27 filio mie, io te su filio Moroni. Circa 401 - 421
scribera de nove, si io non sortira d.C.
tosto contra le Lamanitas. Le
superbia de iste nation, o del Moroni 9:1 Mi amate filio, io te
populo del Nephitas, essera le scribe de nove a fin que tu sape
causa de lor destruction, si illes que io es ancora vive; ma
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dolorose es le notitias que io te nos cessa de laborar, nos essera
scribe.
sub condemnation; perque nos ha
un opera a complir dum nos resta
Moroni 9:2 perque io habeva un in iste tabernaculo de creta, a fin
violente
battalia
con
le que nos pote vincer le inimico de
Lamanitas, in lo qual illes nos omne rectitude e dar reposo a
vinceva; e Archeantus ha cadite nostre animas in le regno de Deo.
per le spada, e anque Luram e
Emron; si, e nos ha perdite un Moroni 9:7 e ora io scribe un poc
grande numero de nostre circa le suffrentias de iste populo.
homines melior.
Perque, secundo le informationes
que io ha recipite de Amoron, le
Moroni 9:3 e ora mi filio, io time Lamanitas ha multe prisioneros
que le Lamanitas destruera iste qui capturava al turre de
populo, perque illo non se Sherrizah; si, homines, feminas e
repenti; e Satan lo incita infantes.
continuemente al ira le unes
contra le alteres.
Moroni 9:8 E le Lamanitas
occideva le maritos e le patres de
Moroni
9:4
io
labora celle feminas e de celle infantes;
continuemente pro illes; e e illes da a mangiar al uxores le
quando io les proclama le parola carne de lor maritos, e al infantes
de Deo con severitate illes treme le carne de lor patres; e illes les
e se incholerisa contra me; e da poc aqua.
quando io non usa severitate,
illes indura le corde; ergo, io time Moroni 9:9 E nonobstante iste
que le Spirito del Senior ha grande abomination de parte del
cessate de luctar con illes.
Lamanitas, illo non supera lo de
nostre populo a Moriantum.
Moroni 9:5 e pare tan furiose lor Perque illes capturava multe
ira que sembla non haber timor filias del Lamanitas; e post haber
del morte; e illes ha perdite le les private de lo que es plus car e
amor del unes verso le alteres; e plus preciose super omne cosa,
illes es continuemente assetate de que es le castitate e le virtute -sanguine e de vengiantia.
Moroni 9:10 E post haber facite
Moroni 9:6 e ora, mi amate filio, isto, illes les occideva in maniera
nonobstante lor duressa, nos debe cruel, torturante lor corpores
laborar diligentemente; perque si usque al morte; e post haber

755

facite isto illes devorava lor carne
como bestias selvage, a causa del
duressa de lor cordes; e isto illes
faceva como signo de bravada.

Moroni 9:17 E le armea que es
con me es debile; e le armeas del
Lamanitas es stationate inter me
e Sherrizah; e tote illes qui fugiva
al armea de Aaron cadeva
Moroni 9:11 Oh mi amate filio, victima de lor terribile brutalitate.
como pote un populo como iste,
que sta sin civilitate -Moroni 9:18 Oh, le depravation
de mi populo! illes non ha ni
Moroni 9:12 (E no ha passate ordine ni misericordia. Io es
multe annos que illes esseva un solmente un homine, e io non ha
populo civil e placente)
que le fortia de un homine, e io
non pote plus facer respectar mi
Moroni 9:13 Oh mi filio, como ordines.
pote un populo como iste,
delectar se in tante abomination - Moroni 9:19 illes deveni sempre
plus perverse e brutal, illes non
sparnia necuno, ni vetulos, ni
Moroni 9:14 como pote nos juvenes; e illes se delecta in toto
expectar que Deo arresta su mano lo que es perverse; e le suffrentia
in judicio contra nos?
de nostre feminas e de nostre
infantes sur le facie de iste pais
Moroni 9:15 mi corde crita: Guai ultrapassa omne cosa; si, le
a iste populo. Veni a judicar lo, lingua non lo pote narrar, ni pote
oh Deo, e occulta lor peccatos, isto esser scribite.
perversitate e abominationes de
tu presentia!
Moroni 9:20 e ora, mi filio, io
non parlara plus re iste horribile
Moroni 9:16 E ancora, mi filio, il scena.
Tu
cognosce
le
ha multe viduas e lor filias que perversitate de iste populo; tu
resta a Sherrizah; e le parte de sape que illes sta sin principios e
provisiones que le Lamanitas non es insensibile; e lor perversitate
portava via, lo ha portate le ultrapassa lo del Lamanitas.
armea de Zenephi, e ha lassate
illas a vagar ubique in cerca de Moroni 9:21 mi filio, io non osa
nutrimento; e multe feminas commendar les a Deo, per timor
ancian evanesceva longe le strata que ille mi castiga.
moriva.
Moroni 9:22 Ma mi filio, io te
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commenda a Deo, e io confide in
Christo que tu essera salvate; e io
ora a Deo que sparnia tu vita pro
esser un teste del repententia de
iste populo o de su total
destruction; perque io sape que
illes debe perir, a minus que illes
se repenti e retorna a Deo.

Deo Patre, cuje throno es alte in
celo, e de nostre Senior Jesus
Christo, que sede al dextra de su
poter usque tote le cosas essera
subjecte a ille, sia e resta con te
pro sempre. Amen.

Moroni 9:23 E si illes perira,
essera como le Jareditas, a causa
del obstination de lor cordes,
avide de sanguine e le vengiantia.

Le testimonio del Libro de
Mormon veni per medio del poter
del Spirito Sancte - le donos del
Spirito es dispensate al fideles le donos spiritual accompania
sempre le fide - le parolas de
Moroni parla del pulvere - Veni a
Christo, e perfectiona vos in ille e
sanctifica vostre anima. Circa
421 d.C.

Moroni 9:24 E se advenira que
illes perira, pois que nos sape que
multe de nostre fratres ha
desertate e ha passate al
Lamanitas e anque multe altere
desertara e passara a illes; ergo io
scribe alco ancora, si tu essera
sparniate e io morira sin vider te;
ma io confide de poter te vider
tosto, perque io vole consigna te
alcun sacre registros.

Mormon Capitulo 10

Moroni 10:1 Ora io, Moroni,
scribe alco que me pare bon; e io
scribe a mi fratres, le Lamanitas;
e io vole que illes sape que ha
passate plus de quatro centos
vinti annos desde quando esseva
Moroni 9:25 Mi filio, sia fidel in date le signo del venita de
Christo; io spera que le cosas que Christo.
io te ha scribite non te afflige, ni
te opprime usque al morte; ma io Moroni 10:2 E io sigillara iste
spera que Christo te eleva, e que registros, post
haber vos
su suffrentias e su morte, e le declarate qualque parola como
manifestation de su corpore a exhortation.
nostre patres, e su misericordia e
longanimitate, e le sperantia de Moroni 10:3 Ecce, Io volerea
su gloria e del vita eternal pote exhortar vos, quando vos legera
restar pro sempre in tu mente.
iste cosas, si essera in le sagessa
de Deo que vos los legera, que
Moroni 9:26 E que le gratia de vos
recorda
quanto
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misericordiose le Senior esseva
con le filios del homines, desde
le creation de Adam usque al
tempore quando vos recipera iste
cosas, e que vos los pondera in
vostre corde.
Moroni 10:4 E quando vos
recipera iste cosas, Io volerea
exhortar vos a demandar a Deo,
le Eternal Patre, in nomine de
Christo, si iste cosas non es ver; e
si vos demandara con un corde
sincer, con real intention, habente
fide in Christo, ille vos
manifestara le veritate de illo, per
le poter del Spirito Sancte.
Moroni 10:5 E per le poter del
Spirito Sancte vos potera
cognoscer le veritate de tote le
cosas.
Moroni 10:6 E omne cosa bon, es
juste e ver; ergo nil que sia bon
nega le Christo, ma recognosce
que ille es.
Moroni 10:7 E per medio del
poter del Spirito Sancte vos pote
saper que ille existe; ergo io
volerea exhortar vos a non negar
le poter de Deo; perque ille opera
con poter, secundo le fide del
filios del homines, e in le mesmo
modo ille face hodie, deman e
pro sempre.

mesme Deo. E ha differente
modos in le qual iste donos es
administrate; ma es le mesme
Deo qui opera toto in totos; e
illos es date per medio del
manifestationes del Spirito de
Deo al homines, pro lor profito.
Moroni 10:9 perque a uno es date
per medio del Spirito de Deo de
poter inseniar parolas de sagessa;
Moroni 10:10 E a un altere, per
medio del mesmo Spirito, le
poter de inseniar parolas de
cognoscimento;
Moroni 10:11 E a un altere un
extraordinari fide; e a un altere,
per medio del mesmo Spirito,
donos de cura;
Moroni 10:12 E ancora, a un
altere, de poter operar grande
miraculos;
Moroni 10:13 E ancora, a un
altere, de poter prophetisar
concernente tote le cosas;
Moroni 10:14 E ancora, a un
altere, de vider le angelos e le
spiritos ministrante;

Moroni 10:15 E ancora, a un
Moroni 10:8 E ancora io vos altere, tote specie de linguas;
exhorta, fratres mie, a non negar
le donos de Deo, perque illos es Moroni 10:16 E ancora, a un
numerose e illos proveni del altere, le interpretation del
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linguages e del diverse specie de sperantia
vos
debe
linguas.
necessarimente
esser
in
desperation; e le desperation veni
Moroni 10:17 E tote iste donos a causa del iniquitate.
veni per medio del Spirito de
Christo; e illos es date a cata Moroni 10:23 E Christo diceva in
homine individualmente, secundo veritate a nostre patres: Si vos ha
le voluntate de Deo.
fide, vos pote facer tote le cosas
que me pare opportun.
Moroni 10:18 E io volerea
exhortar vos, mi amate fratres, a Moroni 10:24 e ora io parla a tote
rememorar que omne bon dono le extremitate del terra - si venira
veni de Christo.
le jorno in lo qual le poter e le
donos de Deo essera abolite inter
Moroni 10:19 E io volerea vos, isto essera a causa del
exhortar vos, mi amate fratres, a incredulitate.
rememorar que ille es le mesmo,
heri, hodie e pro sempre e que Moroni 10:25 E guai al filios del
tote iste donos de los qual io ha homines si essera assi! perque
parlate, que son spiritual, non non habera nemo que face le ben
essera jammais abolite usque inter vos, no, ni uno. Perque, si
existera le mundo, excepte per le habeva inter vos un sol que face
incredulitate del filios del le ben, ille operarea per medio
homines.
del poter e dono de Deo.
Moroni 10:20 Ergo debe haber
fide; e si debe haber fide debe
tamben haber sperantia; e si debe
haber sperantia debe haber anque
caritate.

Moroni 10:26 E guai a qui
abolira iste cosas e morira,
perque illes morira in lor
peccatos, e illes non potera esser
salvate in le regno de Deo; e isto
io lo dice secundo le parolas de
Moroni 10:21 E si vos non ha Christo; e io non mente.
caritate, vos non pote in alcun
modo esser salvate in le regno de Moroni 10:27 E io vos exhorta a
Deo; ni vos pote esser salvate in rememorar iste cosas; perque
le regno de Deo si vos non ha venira tosto le tempore quando
fide; ni si vos non ha sperantia.
vos sapera que io non mente,
perque vos me videra al tribunal
Moroni 10:22 E si vos non ha de Deo; e le Senior Deo vos
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dicera: Non vos habeva forsan io
proclamate mi parolas, que
esseva scribite per iste homine,
como uno que crita del mortos.
Si, como uno que parla del
pulvere?
Moroni 10:28 Io proclama iste
cosas in complimento del
prophetias. E illos procedera del
bucca del Eternal Deo; e su
parola resonara de generation in
generation.

alora su gratia vos essera
sufficiente, e per medio de su
gratia vos pote esser perfecte in
Christo; e si per medio del gratia
de Deo vos es perfecte in Christo,
vos non potera in alcun modo
negar le poter de Deo.

Moroni 10:33 E ancora, si per
medio del gratia de Deo vos es
perfecte in Christo e non nega su
poter,
alora
vos
essera
sanctificate in Christo per medio
del gratia de Deo, per medio del
Moroni 10:29 e Deo vos effusion del sanguine de Christo,
monstrara que lo que io ha que es le alliantia del patre pro le
scribite es ver.
remission de vostre peccatos, a
fin que vos deveni sancte e sin
Moroni 10:30 E io volerea ancora macula.
exhortar vos a venir a Christo, a
tener vos stricte a omne bon Moroni 10:34 e ora io dice adeo a
dono, e a non toccar le donos totos. Io vadera tosto a reposar al
perverse, ni le cosas impur.
paradiso de Deo, usque mi spirito
e mi corpore se reunira de nove,
Moroni 10:31 Evelia te, e altia te e io venira portate triumphante
del pulvere, oh Jerusalem; si, trans le aere, pro incontrar vos
veste tu belle vestimentos; oh ante le placente tribunal del
filia de Sion; e reinfortia tu palos, grande Jehovah, le Judice Eternal
allarga tu confines pro sempre, tanto del viventes como del
pro non esser jammais plus mortos.
confundite; a fin que se compli le
alliantias que le Eternal Patre
faceva con te, oh casa de Israel.
Moroni 10:32 Si, veni a Christo,
e sia perfecte in ille, e evita omne
impietate; e si vos evita omne
impietate e ama Deo con tote
vostre fortia, mente e facultate,
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