
J A A R O M I N  K I R J A

Jaarom, Enoksen poika, jatkaa aikakirjoja. Nefiläiset palvelevat
Herraa ja menestyvät.

1. Nyt, katso, minä, Jaarom, kirjoitan muutaman sanan isäni Enoksen käskyn mukaan,
jotta meidän sukuluettelomme tulisi pidetyksi,

2. Ja koska nämä levyt ovat pienet ja koska tämä, mitä kirjoitetaan, on tarkoitettu hyödyt-
tämään veljiämme laamanilaisia, minun on kirjoitettava vähän, mutta minä en kirjoita
profetioistani enkä ilmestyksistäni. Sillä mitä minä voisin kirjoittaa sen lisäksi, mitä isäni
ovat kirjoittaneet? Sillä eivätkö he ole ilmoittaneet pelastussuunnitelmaa? Minä sanon
teille: Ovat; ja siinä on kyllin.

3. Katso, tämän kansan keskuudessa on paljon tehtävää sen sydämen kovuuden, korvien
kuurouden, mielen paatumuksen ja niskuruuden tähden; siitä huolimatta Jumala on sitä
kohtaan suuresti armollinen, eikä hän ole tähän mennessä pyyhkäissyt sitä maan pääl-
tä.

4. Ja meidän keskuudessamme on monia, jotka ovat saaneet paljon ilmoituksia sillä kaikki
he eivät ole niskureita. Ja kaikilla, jotka eivät ole niskureita, ja joilla on usko, on yhteys
Pyhään Henkeen, joka antaa ilmoituksia ihmislapsille heidän uskonsa mukaan.

5. Ja katso, kaksisataa vuotta oli kulunut, ja Nefin kansa oli tullut vahvaksi maassa. He
pitivät vaarin Mooseksen lain noudattamisesta ja lepopäivän pyhittämisestä Herralle.
Eivätkä he lausuneet turhaan Herran nimeä eivätkä herjanneet. Ja maan lait olivat ylen
ankarat.

6. Ja he olivat levinneet yli melkein koko maan, ja myös laamanilaiset. Ja heidän lukumää-
ränsä oli paljon suurempi kuin nefiläisten, ja he rakastivat murhaa ja joivat eläinten
verta.

7. Ja tapahtui, että he tulivat monta kertaa taistelemaan meitä, nefiläisiä vastaan. Mutta
meidän kuninkaamme ja meidän johtajamme olivat voimallisia miehiä uskossa Herraan;
ja he opettivat kansalle Herran teitä; sen tähden me pidimme puolemme laamanilaisia
vastaan ja lakaisimme heidät pois maistamme, ja me aloimme linnoittaa kaupunkejam-
me ja yleensäkin kaikkia perintömaamme paikkakuntia.

8. Ja me lisäännyimme suuresti ja levittäydyimme yli maan rikastuen suuresti kullasta,
hopeasta ja kalleuksista ja taidokkaasti tehdyistä puutöistä, rakennuksista ja koneista,
sekä raudasta, kuparista, vaskesta ja teräksestä, tehden kaikenkaltaisia erilaatuisia
maanviljelystyökaluja sekä sota-aseita - teräväkärkisiä nuolia, viiniä, heittokeihäitä,
peitsiä ja kaikkinaisia sotavarusteita.

9. Ja meidän valmistauduttuamme täten kohtaamaan laamanilaiset nämä eivät menesty-
neet taistelussa meitä vastaan. Mutta kävi toteen Herran sana, jonka hän puhui isillem-
me, sanoen: Jos te pidätte minun käskyni, te menestytte tässä maassa.

10. Ja tapahtui, että Herran profeetat uhkasivat Nefin kansaa Jumalan sanaan nojaten ja
sanoivat, että ellei se pitäisi käskyjä, vaan lankeaisi syntiin, se hävitettäisiin maan pääl-
tä.

11. Niin profeetat ja papit ja opettajat tekivät ahkerasti työtä, kehoittaen kaikella pitkämie-
lisyydellä kansaa ahkeroitsemaan; opettaen Mooseksen lakia ja selittäen, mitä tarkoitus-
ta varten se oli annettu, käännyttäen kansaa odottamaan Messiasta ja uskomaan hänen
tulemiseensa, ikään kuin hän jo olisi. Ja tällä tavoin he opettivat kansaa.

12. Ja tapahtui, että he näin tekemällä saivat ehkäistyksi heidän hävittämisensä maan pääl-
tä, sillä he kolkuttivat heidän sydämiänsä sanan voimalla kehoittaen heitä parannuk-
seen.

13. Ja tapahtui, että kaksisataa kolmekymmentä kahdeksan vuotta oli kulunut sotien, riitai-
suuksien ja eripuraisuuden vallitessa suuren osan ajasta.

14. Enkä minä, Jaarom, kirjoita enempää, sillä levyt ovat pienet. Mutta katsokaa, veljeni, te
voitte turvautua toisiin Nefin levyihin, sillä katso, niihin ovat muistiin kaiverrettuina
tiedot sodistamme kuninkaiden kirjoitusten mukaisesti eli se, mitä he ovat määränneet
kirjoitettavaksi.

15. Ja minä luovutan nämä levyt poikani Omnin käsiin, jotta niistä huolehdittaisiin minun
isieni käskyjen mukaan.


