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Pambungad

Si Pangulong Joseph F. Smith ay nanungkulan sa loob ng 52
taon bilang Pangkalahatang Awtoridad ng Simbahan—bilang
isang miyembro ng Korum ng Labindalawang Apostol, bilang
isang Tagapayo sa apat na Pangulo ng Simbahan, at bilang
Pangulo ng Simbahan sa loob ng 17 taon. Itinuro niya ang
ebanghelyo ni Jesucristo nang may kaliwanagan, pagmamahal, at
lubos na paniniwala, na nanawagan sa mga tao na “mamuhay
nang naaayon sa mga layunin ng ating Ama sa Langit.”1 Ang kan-
yang ministeryo ay kinakitaan ng kanyang matibay na patotoo
kay Jesucristo: “Tinanggap ko ang patotoo ng Espiritu sa sarili
kong puso, at nagpapatotoo ako sa harapan ng Diyos, mga ang-
hel at mga tao . . . na batid kong buhay ang aking Manunubos.”2

Sa ngayon, ang kanyang mga mensahe at mga sermon ay patu-
loy na nagbibigay ng banal na paggabay sa ating landas ng wa-
lang hanggang pag-unlad. Ang ating gawain sa mundong ito,
wika ni Pangulong Smith, “ay gumawa ng mabuti, wakasan ang
kasamaan, dakilain ang katuwiran, kadalisayan, at kabanalan sa
mga puso ng tao, at itanim sa isipan ng ating mga anak, higit sa
lahat ng bagay, ang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang salita.”3

Kanyang ipinahayag na “ang maging isang Banal sa mga Huling
Araw ay nangangailangan ng pagsasakripisyo ng mga makamun-
dong pagnanasa at aliw; nangangailangan ito ng katapatan, tatag
ng pagkatao, pag-ibig sa katotohanan, integridad sa prinsipyo, at
masigasig na hangaring makita ang matagumpay at patuloy na
pagsulong ng katotohahan.”4

Ang Unang Panguluhan at ang Korum ng Labindalawang
Apostol ay nagpasimula sa seryeng Mga Turo ng mga Pangulo ng
Simbahan upang tulungan ang mga miyembro ng Simbahan na
mapalalim ang kanilang pagkakaunawa sa mga doktrina ng
ebanghelyo at lalong mapalapit kay Jesucristo sa pamamagitan
ng mga turo ng mga propeta sa dispensasyong ito. Ang aklat na
ito ay kakikitaan ng mga turo ni Pangulong Joseph F. Smith na
nagsabing: “Upang maging mga Banal sa mga Huling Araw, ang
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kalalakihan at kababaihan ay dapat na nag-iisip at gumagawa; da-
pat silang maging kalalakihan at kababaihang maingat na pinag-
iisipan ang mga bagay-bagay, kalalakihan at kababaihang maingat
na pinag-aaralan ang takbo ng kanilang buhay at ang mga alitun-
tuning kanilang tinatanggap. . . .  Kapag nauunawaan ng mga tao
ang ebanghelyo ni Jesucristo, makikita ninyo silang naglalakad
nang matapat, alinsunod sa salita ng Panginoon, at sa batas ng
Diyos, nang mahigpit alinsunod sa yaong matatag, makataru-
ngan, matwid, at sa bawat diwa ay katanggap-tanggap sa
Panginoon.”5

Ang bawat kabanata sa aklat na ito ay kinabibilangan ng apat
na bahagi: (1) isang pahayag na ibinubuod nang maikli ang pak-
sa ng kabanata; (2) “Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith,” na nag-
lalarawan sa mga turo ng kabanata sa pamamagitan ng isang
halimbawa mula sa buhay o karunungan ni Joseph F. Smith; (3)
“Mga Turo ni Joseph F. Smith,” na naglalahad ng mahahalagang
doktrina mula sa marami niyang mensahe at sermon; at (4) “Mga
Mungkahi Para sa Pag-aaral,” na, sa pamamagitan ng mga tanong,
ay naghihikayat ng personal na pagbabalik-aral at pag-aaral, ka-
ragdagang talakayan, at paggamit ng mga ito sa ating buhay.

Paano Gamitin ang Aklat na Ito

Para sa Pansariling Pag-aaral. Ang aklat na ito ay nilayon na
makaragdag sa pagkakaunawa ng bawat miyembro sa mga alitun-
tunin ng ebanghelyo na mahusay na itinuro ni Pangulong Joseph
F. Smith. Sa pamamagitan ng pagbabasa nang may panalangin at
ng mapag-isip na pag-aaral, ang bawat miyembro ay maaaring
makatanggap ng pansariling patotoo sa mga katotohanang ito.
Makadaragdag din ang aklat na ito sa aklatang pang-ebanghelyo
ng bawat miyembro at magsisilbing isang mahalagang sangguni-
an sa pagtuturo sa pamilya at pag-aaral sa tahanan.

Para sa talakayan sa mga Panlinggong pagpupulong. Ang ak-
lat na ito ang teksto para sa pagpupulong ng korum ng
Pagkasaserdoteng Melquisedek at Samahang Damayan. Dapat na
pagtuunan ng mga guro ang nilalaman ng teksto at kaugnay na
mga kasulatan, na gumagamit ng mga tanong sa katapusan ng ka-
banata upang mahikayat ang talakayan sa klase. Ang pagbabalik-
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aral sa mga tanong bago pag-aralan ang mga salita ni Pangulong
Smith ay maaaring makapagbigay ng karagdagang ideya tungkol
sa kanyang mga turo.

Ang mga Panlinggong pagpupulong ay dapat na nakatuon sa
mga alituntunin ng ebanghelyo, pansariling karanasan na nagtu-
turo sa mga alituntuning ito, at patotoo sa katotohanan. Kung
mapagpakumbabang hahangarin ng mga guro ang Espiritu sa
paghahanda at pangangasiwa sa aralin, ang lahat ng makikibaha-
gi ay mapalalakas sa kanilang kaalaman sa katotohahan. Dapat na
paalalahanan ng mga guro ang mga miyembro ng klase na dalhin
ang kanilang mga aklat sa mga pagpupulong at dapat na kilalanin
ang paghahanda ng mga miyembro sa pamamagitan ng pagtutu-
ro mula sa mga salita ni Pangulong Joseph F. Smith. Kapag naba-
sa nila ang kabanata bago magklase, magiging handa ang mga
miyembro ng klase na maturuan at mapatibay ang bawat isa.

Hindi kinakailangan o iminumungkahi na bumili ang mga mi-
yembro ng klase ng karagdagang mga teksto ng komentaryo o
sanggunian upang suportahan ang mga materyal sa tekstong ito.
Hinihikayat ang mga miyembro na magbasa ng mga banal na kasu-
latan na iminungkahi para sa karagdagang pag-aaral ng doktrina.

Dahil ang tekstong ito ay nilayon para sa pansariling pag-aaral
at sangguniang pang-ebanghelyo, maraming kabanata ang napa-
kahaba upang mailahad nang buo sa klase. Samakatuwid, kina-
kailangan ang pag-aaral sa bahay upang matamo ang kabuuan ng
mga turo ni Joseph F. Smith.

Sa inyong pag-aaral, nawa ay makilala ninyo ang mapagpa-
kumbaba, matapat, at magiting na propetang ito ng Diyos, si
Pangulong Joseph F. Smith. Nawa ay tanggapin ninyo ang kan-
yang payo “na piliin ang tama dahil ito ang tama, at dahil iniibig
ng inyong mga puso ang tama, at dahil ito ang mapipiling higit
sa anumang bagay.”6 Nawa ay samahan ninyo si Pangulong Smith
sa kanyang pagpapatotoo sa kapangyarihan ng ebanghelyo ni
Jesucristo: “Ang ating pananampalataya sa mga doktrinang pina-
numbalik . . . ay nagpapatibay at nagpapalakas sa atin at itinata-
tag nang lagpas sa anumang katanungan o pag-aalinlangan, ang
ating pananampalataya at paniniwala sa banal na misyon ng Anak
ng Diyos.”7

PA M B U N G A D
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Buod Pangkasaysayan

Hindi pangkasaysayan ang aklat na ito, kundi isang kalipunan ng mga alituntu-

ning pang-ebanghelyo na naituro ni Pangulong Joseph F. Smith. Gayunpaman,

upang mailagay ang mga turo sa angkop na mga pangyayaring pangkasaysayan, ang

sumusunod na talaan ay inihanda upang makita ang buod ng mahahalagang pang-

yayari sa kanyang buhay na may pinakamalapit na kaugnayan sa kanyang mga turo.

Ang buod na ito ay hindi kinabibilangan ng ilang mahahalagang pangyayari sa kan-

yang personal na buhay, kabilang ang kanyang mga pag-aasawa (ang pag-aasawa

nang higit sa isa ay ginagawa sa Simbahan nang panahong iyon) at ang pagsilang at

pagkamatay ng kanyang mga anak, na kung kanino ay mapagmahal siya.

1800, ika-9 ng Isinilang si Hyrum Smith, ang ama ni Joseph F. Smith,

Pebrero: sa Tunbridge, Vermont.

1801, ika-21 ng Isinilang si Mary Fielding, ang kanyang ina, sa 

Hulyo: Honeydon, Inglatera.

1837, ika-24 ng Kasal nina Hyrum Smith at Mary Fielding  

Disyembre: sa Kirtland, Ohio.

1838, ika-13 ng Isinilang si Joseph F. Smith sa Far West, Missouri.

Nobyembre:

1844, ika-27 ng Pinaslang sina Joseph at Hyrum Smith sa Piitan ng 

Hunyo: Cathage (5; ang bilang sa loob ng mga panaklong ay 

nagpapakita ng gulang ni Joseph F. Smith).

1846, Setyembre– Naglakbay ang pamilya ni Mary Fielding Smith 

Setyembre 1848: mula sa Nauvoo, Illinois, patungo sa Lambak ng 

Salt Lake (7–9).

1852, ika-21 ng Bininyagan si Joseph F. Smith ni 

Mayo: Pangulong Heber C. Kimball (13).

1852, ika-21 ng Namatay si Mary Fielding Smith sa Lungsod ng 

Setyembre: Salt Lake (13).

1854–1857: Naglingkod ng misyon sa Sandwich Islands (Hawaii)

(15–19).

1860–1863: Naglingkod ng misyon sa Great Britain (21–24).



BUOD PANGKASAYSAYAN

1864: Natatanging misyon sa Hawaii kasama sina Elder Ezra

T. Benson at Elder Lorenzo Snow (25–26).

1865–66: Naging miyembro ng lehislatura teritoryal; gayundin

noong 1867–70; 1872; 1874; 1880; 1882.

1866, ika-1 ng Inordenan bilang Apostol at Tagapayo sa 

Hulyo: Unang Panguluhan (27).

1867, ika-8 ng Itinalaga bilang miyembro ng Korum ng 

Oktubre: Labindalawang Apostol (28).

1874–1875, 1877: Dalawang panahon ng panunungkulan bilang

Pangulo ng Misyon sa Europa (35–36, 38).

1877, ika-29 ng Kamatayan ni Pangulong Brigham Young, 

Agosto: Lungsod ng Salt Lake (38).

1880, ika-10 ng Sinang-ayunan bilang Pangalawang 

Oktubre: Tagapayo kay Pangulong John Taylor (41).

1887, ika-25 ng Kamatayan ni Pangulong John Taylor, 

Hulyo: Kaysville, Utah (48).

1889, ika-7 ng Abril: Sinang-ayunan bilang Pangalawang Tagapayo kay

Pangulong Wilford Woodruff (50).

1890, ika-24 ng Tinanggap ang Manipesto; tinanggap ng Simbahan 

Setyembre; ika-6 ng ang Opisyal na Pahayag 1 (51).

Oktubre:

1893, ika-6 ng Abril: Paglalaan ni Pangulong Wilford Woodruff sa Templo

ng Salt Lake (54).

1898, ika-2 ng Namatay si Pangulong Wilford Woodruff 

Setyembre: sa San Francisco, California (59).

1898, ika-13 ng Sinang-ayunan bilang Pangalawang 

Setyembre: Tagapayo kay Lorenzo Snow (59).

1901, ika-10 ng Kamatayan ni Pangulong Lorenzo Snow, Lungsod ng 

Oktubre: Salt Lake (62).

1901, ika-17 ng Inordenan at itinalaga bilang Pangulo ng 

Oktubre: Simbahan (62).

1901, ika-10 ng Sinang-ayunan bilang Pangulo ng 

Nobyembre: Simbahan sa isang natatanging komperensiya (62).

x
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1906, Hulyo– Unang Pangulo ng Simbahan na naglakbay sa 

Setyembre: Europa sa panahon ng kanyang panunungkulan (67).

1909, Nobyembre: Ipinalabas ng Unang Panguluhan ang paghahayag

pang-doktrina, ang “Ang Pinagmulan ng Tao” (70).

1911: Sinunod ng YMMIA [Samahan ng Kabataang Lalaki

Para sa Sama-samang Pag-unlad] ang palatuntunang

Panlalaking Iskawt, na tinawag na Mga Iskawt MIA

[Samahan Para sa Sama-samang Pag-unlad] (72).

1912: Ginanap sa seminaryo ng Granite ang unang mga kla-

seng pang-seminaryo kung saan pinaliliban mula sa

paaralan ang mga mag-aaral upang dumalo dito.

1913: Pinagtibay ng YWMIA [Samahan ng Kabataang Babae

Para sa Sama-samang Pag-unlad] ang palatuntunang -

pang-tag-araw ng Campfire Girls; 1914, pinalitan ng

pang-buong taong palatuntunan ng Mga Batang

Pukyutan [Beehive Girls] (74).

1913, ika-27 ng Itinalaga ang lugar para sa Templo ng 

Hulyo: Alberta (74).

1915, ika-27 ng Hinikayat ng Unang Panguluhan ang mga 

Abril: miyembro na palagiang magdaos ng gabing pantaha-

nan ng mag-anak (76).

1915, ika-1 ng Itinalaga ang lugar para sa Templo ng 

Hunyo: Hawaii (76).

1916, ika-30 ng Ipinalabas ng Unang Panguluhan at ng 

Hunyo: Labindalawa ang pagpapahayag pang-doktrina,“Ang

Ama at ang Anak” (77).

1918, ika-3 ng Tinanggap ang pangitain ng pagtubos sa 

Oktubre: mga patay, na naging Doktrina at mga Tipan 138 (79).

1918, ika-19 ng Namatay sa Beehive House, Lungsod ng 

Nobyembre: Salt Lake (80).

1918: Estadistika sa pagtatapos ng taon: 495,962 miyembro; 

75 istaka; 839 purok; 22 misyon.
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A N G  M I N I S T E R Y O  N I  J O S E P H  F.  S M I T H

Joseph F. Smith, ang ikaanim na Pangulo ng Simbahan ni Jerucristo 
ng mga Banal sa mga Huling Araw. Dibuho ni A. Salzbrenner.



xiii

Ang Ministeryo ni 
Joseph F. Smith

Si Joseph F. Smith ang ikaanim na Pangulo ng Simbahan at ang
huling Pangulo na personal na nakakikilala sa Propetang Joseph
Smith. “Ang aking kamusmusan at kabataan ay nagugol sa paga-
la-gala na kasama ang mga tao ng Diyos, sa kahirapan at kagala-
kan ay kasama nila ako. Ang buong buhay ko ay kilala sa
pakikisama sa mga taong ito,” wika niya.1 Mataimtim niyang hi-
nangad na makilala ang Diyos Ama at ang Kanyang Anak, na si
Jesucristo, at mapaglingkuran sila nang buong katapatan ng kan-
yang kaluluwa. Nabiyayaan ng malalim na pagkakaunawa sa
ebanghelyo, nagawa niyang gabayan ang kanyang mga tao sa
mga alituntunin ng walang hanggang katotohanan at patatagin
ang Simbahan laban sa mga panunuligsa mula sa mga kalaban
noong unang mga taon ng ika-20 siglo. Naghangad siyang ma-
ging “tagapamayapa, isang mangangaral ng katwiran,”2 at itinu-
ro niya nang may kasiglahan ang pagsunod, na nagbigay patotoo
mula sa sarili niyang karanasan na ang “lahat ng magiging masu-
nurin sa mga panghihikayat ng Espiritu. . . . ay makatatamo ng
mas malinaw, mas malawak, at mas tuwiran at tiyak na kaalaman
ng mga katotohanan ng Diyos kaysa sa iba pang bagay na mata-
tamo ninuman.”3

Isang Pagkabataang Inalagaan ng Pananampalataya.

Ang panganay na anak nina Mary Fielding at Hyrum Smith, isi-
nilang si Joseph F. Smith noong ika-13 ng Nobyembre 1838 sa
Far West, Bayan ng Caldwell, Missouri, sa kapanahunan ng pag-
uusig at pagdarahop. Dalawang linggo bago ang kanyang pagsi-
lang, ang kanyang ama ay dinukot ng mga mandurumog at
walang katwirang ikinulong. Sa loob ng apat na mahahabang bu-
wan, si Hyrum Smith, ang kanyang kapatid na si Propetang
Joseph Smith, at iba pa ay dumanas ng pagdurusa sa Piitan ng
Liberty. Nadama ni Mary na ang kanyang kabiyak ay walang
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awang kinuha mula sa kanya “sa panahong kinakailangan ko . . .
ang pinakamagiliw na pangangalaga at pagtingin ng ganoong ka-
ibigan, at sa halip nito, biglaan at hindi inaasahang naiatang sa
akin ang pag-aaruga sa isang malaking pamilya.” Isang nabinya-
gan sa Simbahan galing sa Canada, ikinasal siya kay Hyrum Smith
makaraang mamatay ang una nitong asawa, si Jerusha, at inaala-
gaan niya ang limang batang Smith ng panahong iyon nang “ang
mahal kong si Joseph F. ay maidagdag sa mga ito.”4

Nang itaboy ang mga Banal mula sa Missouri noong taglamig
ng 1838–39, si Joseph F. Smith ay sanggol pa lamang. Nasa pii-
tan pa rin ang kanyang ama, at ang kanyang ina ay malubha ang
sakit at “kailangang dalhin nang higit sa dalawang daang milya
habang nakahiga sa [kanyang] kama.”5 Ang kapatid ni Mary, si
Mercy Fielding Thompson, ang nagpasuso at nangalaga kay
Joseph F. kasabay ng sarili nitong sanggol na babae. Nakatagpo
ng kanlungan ang mga Banal sa Illinois, at ang batang si Joseph
F. ay pinalipas ang karamihan sa unang walong taon niya sa
Nauvoo, ang lungsod na itinayo ng mga Banal sa mga pampang
ng Ilog Missouri. Doon, sa piling ng magkakamag-anak na mga
Smith at ng mga kasamang Banal, napangalagaan siya sa kaala-
man ng ebanghelyo ni Jesucristo. “Tinuruan akong maniwala sa
kabanalan ng misyon ni Jesucristo,” naaalaala niya kinalaunan.
“Tinuruan ako nito mula sa aking ama, mula sa Propetang
Joseph Smith, hanggang sa aking ina . . . at sa lahat ng araw ng
aking kabataan at sa lahat ng taong inilagi ko sa mundo ay yuma-
kap ako sa paniwalang iyon.”6

Tumulong ang ama ni Joseph F., na si Hyrum, sa Propetang
Joseph Smith na isulong ang gawain ng Pagpapanumbalik mula
sa pagkakatatag ng Simbahan, at kahit na noong una pa mang isi-
nasalin ni Joseph ang Aklat ni Mormon. Ang Propeta ay umasang
lubha sa kanyang nakatatandang kapatid na si Hyrum, lalo na
nang tinawag si Hyrum sa pamamagitan ng paghahayag na ma-
ging Patriyarka at Katulong na Pangulo. Si Hyrum, wika ng
Propeta, ay may “kabaitan ng tupa, integridad ni Job, at sa mada-
ling sabi ay may kaamuan at pagpapakumbaba ni Cristo.”7

Katulad ng kanyang ama, si Joseph F. ay nagkaroon ng mala-
king pagmamahal at katapatan sa Propetang Si Joseph Smith. Sa
sumunod na mga taon, madalas siyang magbahagi ng mga pinag-
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yamang alaala noong bata pa siya tungkol sa kanyang tiyuhin at
madalas na magpatotoo sa pagkakatawag nito bilang Propeta ng
Pagpapanumbalik: “O, punung-puno siya ng kagalakan; punung-
puno siya ng kasayahan; punung-puno siya ng pag-ibig. . . . At ba-
gama’t nakikipaglaro siya sa mga bata at inaaliw ang sarili sa mga
simple at inosenteng laro ng kalalakihan, nakikipagtalastasan din
siya sa Ama at sa Anak at nakikipag-usap sa mga anghel, at dina-
law nila siya, at ginawaran siya ng mga pagpapala at mga kaloob
at mga susi ng kapangyarihan.”8

Wala pang anim na taong gulang si Joseph F. nang ialay ng
kanyang tiyuhing si Joseph at ng kanyang amang si Hyrum ang
kanilang buhay para sa kaharian ng Diyos. Pinaslang sila noong
ika-27 ng Hunyo 1844 ng mararahas na mandurumog. Palaging
naghahatid ang Nauvoo sa kanya ng “sagradong alaala ng naka-
raan, na lalong sumisidhi at minamahal din naman at nakapang-
hihilakbot, dahil sa Sagradong libingan ng Katawan ng aking
Ama, at ng mga Kakila-kilabot na Pangyayari noon (na kasing
Linaw ng araw sa aking alaala) na nagdulot ng kapanglawan at
pagkatakot sa matapat na daigdig at pumuspos sa sampung li-
bong Puso ng kapighatian at kalungkutan!”9

Nang mamatay si Hyrum, si Mary at ang kanyang kapatid, si
Mercy, na isa ring biyuda, ay magkatulong na gumawa upang pa-
ngalagaan ang isang malaking pamilya at maghanda upang suma-
ma sa mga banal sa paglikas patungo sa Kanluran. Naaalaala ni
Joseph F. Smith na ang kanilang mga paghahanda ay naudlot no-
ong taglagas ng 1846 nang pilitin sila ng mga nananakot na man-
durumog na sumakay “sa isang barkong walang bubong patawid
sa Ilog Mississippi patungo sa Iowa, kung saan nagkampo kami
sa lilim ng mga puno at pinakinggan ang panganganyon sa lung-
sod. Iniwan namin ang maginhawa naming tahanan kasama ang
lahat ng natirang kasangkapan, pati ang lahat ng aming mga ari-
arian, nang hindi umaasa o nag-iisip na muli naming makikita
ang mga ito.”10 Paulit-ulit na tiniyak ng kanyang ina sa mga anak
nito, “Gagawa ng paraan ang Panginoon,”11 at ang katatagan ng
kanyang paniniwala ang nagpatibay sa sarili nilang pananampa-
lataya. “Hindi pa kami nakalalayo nang marinig namin ang mga
pagpapaputok ng kanyon sa kabilang pampang ng ilog,” naaala-
ala ni Pangulong Smith, “ngunit nakadama ako ng katiyakan sa
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aking isipan noon—kagaya ng katiyakang nadarama ng isang
bata—na maayos ang lahat, at naroon ang kamay ng Panginoon,
katulad ng nadarama ko ngayon.”12

Habang naglalakbay si Joseph F. Smith patungong Kanluran
kasama ang kanyang pamilya, napuna niyang naharap ang kan-
yang ina sa magkakasunod na hamon. Nang walang pakunda-
ngang iginiit ng kapitan ng pulutong na ang biyuda ay isang
pabigat sa buong pulutong, maliwanag na sinabi niya sa kapitan
na gagawin niya ang kanyang bahagi, at pangangalagaan ang kan-
yang sarili, at mauuna pang darating sa lambak kaysa sa kapitan.
At sa wakas ay nagawa niya ito! Bilang tagapag-alaga ng mga baka
ng kanyang pamilya, batid na batid ni Joseph ang kahalagahan
ng mga baka ng pamilya, kung kaya’t hindi niya makalimutan na
minsan, sa pamamagitan ng taimtim na panalangin, natagpuan
ng kanyang ina ang nawawala nilang isang paris na baka.
Naaalaala niyang kinalaunan, idinadalangin ng kanyang ina ang
mga baka na “nalugmok sa ilalim ng pamatok na tila nalason” na
nawa’y magsitayo ang mga ito at magsilakad, at sa “pagkamang-
ha ng lahat ng nakakita,” ang mga ito “ay tumayo at patuloy ka-
ming naglakbay.”13

Si Joseph F. ang nagpatakbo sa isa sa mga paris ng baka ng
kanyang pamilya papasok sa Lambak ng Salt Lake noong ika-23
ng Setyembre 1848. Siyam na taong gulang siya. Nanirahan ang
mga Smith sa isang lupain sa timog ng Lungsod ng Salt Lake, sa
Millcreek, at doon, ang batang si Joseph F. ay nagtrabaho, naaala-
ala niya, “bilang tagapagpatakbo ng mga paris ng baka, tagapas-
tol, tagaararo, tagapagpatubig, tagagapas na gamit ang lingkaw o
panlatag, tagahakot ng kahoy, tagagiik, tagatahip . . . [at] naging
manggagawa ng kahit na ano.”14 Namuhay nang simple ang pa-
milya sa isang maliit na bahay na yari sa troso, ngunit sinabi ni
Pangulong Smith kinalaunan, “Hindi kami kasing hikahos ng
libu-libo pang iba, at hindi kasing hirap ng marami.”15 Natuto si-
yang magtrabaho nang husto at gumanap sa kanyang mga tung-
kulin, mamuhay nang walang mga layaw, pumuri sa Diyos, at
magbayad ng ikapu sa lahat ng kinikita ng pamilya.

Habambuhay na pinagyaman ni Joseph F. Smith ang paggawa
at pagsakripisyo ng kanyang ina, ang walang kapantay na pagma-
mahal at pananampalataya nito. Ganap siyang nasaktan nang ma-
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matay ito sa gulang na 51 taon makaraan ang dalawang buwang
pagkakasakit. “Nang mamatay ang aking ina, ang sumunod na 18
buwan—mula ika-21 ng Setyembre 1852 hanggang Abril 1854 ng
mapanganib na panahon para sa akin,” isinulat niya kinalaunan
sa isang kababatang kaibigan. “Halos tila isa akong kometa o nag-
liliyab na bulalakaw, na walang lakas na magpapatatag o gagabay
sa akin sa loob ng naaangkop na saklaw.” “Walang ama at ina” sa
gulang na 13 taon, naaalala niya, siya naman ay “hindi nawalan
ng kaibigan.”16 Ang kanyang “laging minamahal at naaalaalang
Tiya Mercy R. Thompson”17 ay patuloy na nangalaga sa kanya at
hindi niya kailanman nakalimutan ang pagmamalasakit nina
Brigham Young, Heber C. Kimball, at George A. Smith, ang pin-
san ng kanyang ama. Ito ang kalalakihan, pahayag ni Joseph F.,
“na natutuhan kong mahalin katulad ng pagmamahal ko sa aking
ama, dahil sa kanilang integridad at pag-ibig sa Katotohanan.”18

Tinawag upang maglingkod sa Hawaii.

Nang ipahayag ng Unang Panguluhan noong pangkalahatang
kumperensiya ng Abril 1854 na si Joseph F. Smith ay tinawag
upang sumama sa isang pangkat ng mga misyonero na paalis na,
ginamit niya ang kanyang pananampalatayang nabuo sa kanyang
pagkabata at “masayang tumugon” sa panawagan. Kinalaunan ay
mapagpasalamat niyang naaalaala, “Ang apat na taon ng aking
misyon sa Sandwich Islands ang nagpanumbalik ng aking katata-
gan, at nagtakda sa mga batas at hangganan na siyang sumaklaw
sa aking buhay mula noon.”19

Dumating si Elder Joseph F. Smith sa Honolulu sa Sandwich
Islands (Hawaii) noong ika-27 ng Setyembre 1854, mga anim na
linggo bago ang kanyang ika-16 na kaarawan. Natalaga sa pulo
ng Maui, hindi naglaon iniwan siyang mag-isa sa Kula upang ma-
nirahan kasama ng mga tao at matuto ng kanilang salita at kultu-
ra. Ang batang elder ay “masidhing naghangad sa kaloob na mga
wika,” naaalaala niya, “at dahil sa kaloob na ito at sa pag-aaral, sa
loob ng isang daang araw mula nang dumating ako sa mga pu-
long iyon, nakapagsasalita na ako sa mga tao sa kanilang wika ka-
gaya ng pagsasalita ko sa inyo ngayon sa sarili kong wika.”20 Ang
pambihirang kahusayan sa wika ang nagbigay-daan sa kanya
upang personal na mapaglingkuran ang mga tao sa Hawaii.
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Bagama’t bata pa siya, naitalaga si Elder Smith upang mamu-
no sa pulo ng Maui, pagkatapos ay sa Hilo sa pulo ng Hawaii, at
di-naglaon sa pulo ng Molokai. Sa Molokai, nang dapuan siya ng
lagnat at malubhang nagkasakit sa loob ng tatlong buwan, isang
minamahal na kapatid, si Ma Mahuhii, ang mapagmahal na na-
ngalaga sa kanya na tila ba sarili siya nitong anak. Hindi niya ka-
ilanman nakalimutan si Elder Smith, at ganoon din ito, at
nagbabatian sila nang may pagmamahal kapag nagkikita sila sa
mga sumunod na taon. “Ang kabaitan na ipinakita sa akin ng ma-
rami sa mabubuting tao ng Hawaii”21 ay isang alaalang biyaya
para sa kanya.

Lumisan si Elder Joseph F. Smith sa Hawaii noong Oktubre
1857 at tinanggap ang dumaraming pananagutan na iniatang sa
kanya ni Pangulong Brigham Young. Naglingkod siya ng misyon
sa Inglatera (1860–63) at ikalawang misyon sa Hawaii (1864).
Makaraang bumalik siya sa Lungsod ng Salt Lake noong katapu-
san ng 1864, namasukan siya sa Tanggapan ng Mananalaysay ng
Simbahan, at nagtrabaho sa ilalim ng pangangasiwa ni Elder
George A. Smith ng Korum ng Labindalawa.

Paglilingkod sa Korum ng Labindalawa 
at sa Unang Panguluhan.

At noong 1866, sa pangangasiwa ni Pangulong Young, ang 28 
taong gulang na si Joseph F. Smith ay inordenan bilang Apostol at
tinawag na Tagapayo sa Unang Panguluhan. Iginalang niya si
Pangulong Young bilang lalaki na “itinaas at sinang-ayunan ng 
kapangyarihan ng Makapangyarihang Diyos upang ipagpatuloy
ang misyon ni [Propeta] Joseph at upang tuparin ang gawain na
pinasimulan noong nabubuhay siya.”22 Hinangad ni Joseph F.
Smith nang buo niyang kaluluwa na makatulong sa pagsusulong
ng yaong “dakila at maluwalhating gawain.”23 Itinuro niya,
“Tinanggap ninyo ang ebanghelyo para sa inyong sarili, samakatu-
wid ay humayo at gampanan ang buo ninyong tungkulin, hindi pa-
hati-hati, o baha-bahagi, ngunit ang buo ninyong tungkulin.”24 Ito
ang paraan upang isulong ang “mga interes ng Sion at ang pagta-
tatag ng kanyang layunin sa lupa.”25 Bilang karagdagan sa kanyang
mga tungkulin bilang miyembro ng Korum ng Labindalawa, nag-
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lingkod siya ng dalawang panahon ng panunungkulan bilang
Pangulo ng Misyon sa Europa (1874–75; 1877).

Bagama’t kakaunting panahon lamang ang ipinasok sa paara-
lan ni Joseph F. Smith, nagkaroon siya ng malawak na bokabular-
yo at natutong magsalita nang may kapangyarihan at
panghihikayat. Noong ika-24 ng Hunyo 1866, nagsalita siya sa
Tabernakulo ng Salt Lake at, ayon sa pagkakatala ni Elder Wilford
Woodruff ng Korum ng Labindalawa ay “nagsalita sa hapon sa
loob ng isang oras at labinlimang minuto at napasakanya ang ka-
pangyarihan ng Diyos at ipinahayag niya ang gayon ding espiritu
na nasa kanyang tiyo na si Joseph Smith, ang Propeta, at sa kan-
yang ama na si Hyrum Smith noon.”26 Ganap na nakilala si Elder
Joseph Smith dahil sa lawak at lakas ng kanyang mga sermon;
naghangad siyang magturo nang ayon sa Espiritu Santo “upang
maunawaan ng mga yaong makaririnig nito.”27 Hindi ang “wa-
lang maling pangungusap kundi ang espiritung sumasapi sa nag-
sasalita ang gumigising sa buhay at liwanag sa kaluluwa,”
pagtuturo niya.28 “Palagi kong tinatangka na madama ng aking
mga tagapakinig na ako at ang aking mga kasama ay mga tagapa-
yapa, at umiibig sa kapayapaan at kabutihan ng kalooban, na ang
aming misyon ay magligtas, at hindi mangwasak, magtayo at hin-
di manggiba,” minsan ay isinulat niya sa isa niyang anak na lala-
king misyonero.29

Mula sa pagkamatay ni Pangulong Brigham Young noong 1877
hanggang sa panahong si Joseph F. Smith ay sang-ayunan bilang
Pangulo ng Simbahan noong 1901, nagpatuloy siyang gumawa
upang gisingin ang buhay at liwanag sa kaluluwa ng mga Banal
at bumuo ng kapayapaan at kabutihan ng kalooban. Sa loob ng
24 taong ito, sina John Taylor, Wilford Woodruff, at Lorenzo
Snow ay natawag lahat bilang Pangulo ng Simbahan, at si Joseph
F. Smith ay natawag na Tagapayo sa lahat ng magkakasunod na
Unang Panguluhan. Ito ang kapanahunang hindi nauunawaan
ang paniniwala at gawain ng mga Banal sa mga Huling Araw, at
noong dekada ng 1880, nagsampa ang mga kaaway ng mga paki-
kipaglabang legal sa Simbahan at sa mga miyembro nito. “Hindi
nila nais na tayo, sa relihiyon o sa anupaman, ay maging mga ta-
ong hiwalay mula sa mundo. Nais nilang ihalo tayo at makilala
bilang kasama ng mundo, na maging gaya nila, nang sa gayon ay
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madaig ang mga layunin ng Diyos,” ang paliwanag ni Pangulong
Smith.30

Gayunpaman, nagsumamo si Pangulong Smith sa mga miyem-
bro ng Simbahan na mahalin at patawarin ang kanilang mga ka-
away. “Kapag nalilingat tayo sa layunin ng ating tungkulin at
lumilihis sa landas ng katungkulan upang gumanti ng kamao sa
kamao, kasamaan sa kasamaan, upang mang-usig dahil inuusig
tayo, nakalilimutan natin ang mga pag-aatas ng Panginoon at ang
mga tipan na ating ginawa sa Diyos na tutuparin ang Kanyang
mga kautusan,” ang pagtuturo niya.31 Pinaalalahanan niya ang
mga Banal na pinanghihinaan ng loob tungkol sa paniniyak ng
Diyos na ang patutunguhan ng Simbahan ay “pasulong at pataas
hanggang sa ang mga layunin ng Diyos hinggil sa dakilang gawa-
ing ito sa mga huling araw ay maisakatuparan.”32

Naging lubos na malapit si Joseph F. Smith sa mga yaong pi-
naglilingkuran niya. “Kapag nararanasan ko ang mga pagpapaha-
yag ng pagtitiwala at pag-ibig mula sa mga minamahal kong
kapatid na lalaki at babae, madali itong tumitimo sa aking puso,”
ang sabi niya.33 Sa lahat ng kanyang mga pinakikisamahan, higit
niyang pinahalagahan ang kanyang kaugnayan sa minamahal ni-
yang pamilya. Ang pagiging asawa at ama, para sa kanya, ang pi-
nakadakilang tungkulin. Inibig niya ang mamalagi sa bahay,
turuan ang kanyang mga anak, kuwentuhan sila, at umawit at
maglaro at tumawa kasama nila. Kapag malayo siya dahil sa kan-
yang tungkulin, palagi niyang pinanabikan ang kanyang mga ma-
hal sa buhay. Sa Hawaii, noong ika-1 ng Abril 1885, sumulat siya
sa kanyang talaarawan: “May isang hanging galing sa silangan
ang umiihip, na, sa isang lugar na maginaw, ay magiging lubos na
malamig at malupit. Ito ba ay umiihip nang mahinay o malakas
sa aking mga mahal sa buhay? Sila ba ay nakadarama ng init o la-
mig?. . . . Nagugutom ba sila o busog? Kapiling ba nila ang mga
kaibigan o kaaway, nababalisa ba o payapa? Ang kapayapaan ay
sumakanila!”34 Naalaala ng kanyang anak, na si Joseph Fielding
Smith, ang mahahalagang panahon na kanyang ginugol sa piling
ng kanyang ama sa “pagtatalakay ng mga alituntunin ng ebang-
helyo at pagtanggap ng mga tagubilin sa paraang siya lamang ang
makagagawa. Sa ganitong paraan, ang saligan ng sarili kong kaa-
laman ay nailatag sa katotohanan, kung kaya’t masasabi ko ring
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batid ko na ang aking Manunubos ay buhay, at na si Joseph Smith
ngayon, noon, at kailanman ay palaging magiging propeta ng bu-
hay na Diyos.”35

Palagi niyang pinangangalagaan ang mga pangangailangang
temporal at espirituwal ng kanyang pamilya at ipinadadama ang
kanyang pagtingin maging siya ay nasa bahay o nasa malayo man.
Sa kanyang mga kalatas, liham, o tula, ipinahahayag niya ang
kanyang malalim na pagpapahalaga sa kanyang mga mahal sa bu-
hay. “Mahal kong Kabiyak,” ang isinulat niya sa kanyang asawa
noong ika-39 na kaarawan nito, “higit kitang iniisip, higit kitang
pinahahalagahan, higit kang malapit sa akin at higit kitang mahal
ngayon kaysa noon . . . dalawampung taon na ang nakalilipas.
Ang bawat oras, araw, buwan at taon ay nagpapalakas sa buklod
ng ating pagsasama at ang bawat supling ay nagdaragdag dito ng
isang walang hanggang pagpapatibay.”36

Si Pangulong Smith ay may malaking pag-ibig sa templo at sa
mga ordenansa nito na nagbibigay daan sa walang hanggang
pagsasama ng mga pamilya. “Sino pa maliban sa mga Banal sa
mga Huling Araw ang nag-iisip na ipagpapatuloy natin ang mga
samahang pampamilya nang lagpas sa libingan?” 37 Noong ika-6
ng Abril 1853, sa gulang na 14, nasaksihan niya ang paglalatag ng
mga saligang bato para sa Templo ng Salt Lake, at noong ika-6 ng
Abril 1892, sa gulang na 53, siya ang nag-alay ng panalangin para
sa paglalatag ng pang-ibabaw na bato ng templo.38 Nang sumu-
nod na taon, noong ika-6 ng Abril 1893, itinalaga ni Pangulong
Wilford Woodruff ang napakagandang gusali, ang ika-apat na
templo sa Utah. Sa kanyang pagsasalita sa serbisyo ng pagtatala-
ga, ipinahayag ni Pangulong Smith: “Ito ang ikaanim na templo
[kabilang ang mga Templo ng Kirtland at Nauvoo], ngunit hindi
ito ang huli.”39 Bilang Pangulo ng Simbahan, kanyang itinalaga
ang mga pook para sa templo sa Cardston, Canada (ika-27 ng
Hulyo 1913) at templo sa Hawaii (ika-1 ng Hunyo 1915).

Ministeryo bilang Pangulo ng Simbahan.

Noong ika-17 ng Oktubre 1901, isang linggo makaraang pu-
manaw si Pangulong Lorenzo Snow, inordenan at itinalaga ng
Korum ng Labindalawang Apostol si Joseph F. Smith bilang ika-
anim na Pangulo ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
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Huling Araw. Naglingkod siya bilang Pangulo sa loob ng 17 taon,
mula 1901 hanggang 1918. Sa kanyang unang talumpati sa mga
Banal bilang Pangulo ng Simbahan, kanyang ipinahayag: “Isa na-
ting pribilehiyo na mabuhay malapit sa Panginoon, kung nanai-
sin natin, kaysa sa anumang bagay na nagawa natin noon, upang
matamo natin ang higit pang pagpupuspos ng Kanyang Espiritu
kaysa sa natamasa na natin, at upang mabilis tayong sumulong,
higit na mabilis na umunlad sa kaalaman ng katotohanan, at hi-
git na maging matatag sa pananampalataya. Ang lahat ng ito, ga-
yunman, ay nakasalalay sa tumitibay na katapatan ng mga tao.”40

Ang kanyang personal na pagdalaw sa mga Banal, ang kanyang
mga pagsusumigasig upang mapalakas ang samahan at pagtutu-
ro sa mga lokal na purok, ang kanyang walang kapagurang pa-
ngangaral ng “mga alituntunin ng walang hanggang
katotohanan” ay mga paraan lahat para sa pagpapadakila ng “kat-
wiran, kadalisayan at kabanalan sa puso ng mga tao.”41 Batid
niya na tanging ang matwid, dalisay at banal na mga tao ang ma-
katutulong sa Panginoon upang maisakatuparan “ang pagpapa-
banal sa mundo at pagliligtas sa sangkatauhan.”42

Ang dami ng mga miyembro ng Simbahan ay halos nadoble sa
panahon ng pamamahala ni Pangulong Smith, mula sa 278,645
noong 1901 hanggang sa 495,962 noong 1918. Bagamat ang ka-
ramihan sa mga miyembro ay naninirahan pa rin sa kanlurang
Estados Unidos, nagkaroon si Pangulong Smith ng matibay na
pakikipag-ugnayan sa mga miyembro sa maraming bansa.
Dumalaw siya sa Europa noong 1906, ang pinakaunang Pangulo
ng Simbahan na gumawa nito habang nanunungkulan, bumalik
doon noong 1910, at dumalaw sa mga Banal sa Canada at sa mga
Pulo ng Hawaii. Pinayuhan niya at ng kanyang mga Tagapayo sa
Unang Panguluhan ang mga miyembro na “maging totoo at tu-
nay sa kanilang katapatan sa kanilang mga pamahalaan, at ma-
ging mabubuting mamamayan,”43 at “manatili sa kanilang mga
lupang tinubuan at magtatag ng permanenteng mga kongregas-
yon.”44 Hindi na hinihikayat pang lumipat ang mga miyembro ng
Simbahan sa Utah upang makipagtipon sa mga Banal.

Ang unang salinlahi ng mga Banal ay natipon sa Sion sa pama-
magitan ng paglipat mula sa kanilang mga bansa upang makabuo
ng pagkakaisa at kalakasang espirituwal. Binigyang-diin ni
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Pangulong Smith sa mga sumunod na salinlahi ang kahalagahan
ng pamumuhay nang payapa sa mundo habang pinananatili ang
pamana ng pagkakaisa at kalakasang espirituwal na binibigyang-
daan sa pamamagitan ng orden at mga ordenansa ng pagkasaser-
dote.

Nagsasalita at sumusulat nang madalas si Pangulong Smith
tungkol sa di-mapantayang kapangyarihan ng pagkasaserdote at
nagsusumikap na matulungan ang mga miyembro na maunawa-
an ang kahalagahan nito. Sa panahon ng pagsang-ayon kay
Joseph F. Smith bilang Pangulo ng Simbahan, ang mga oras ng
pagpupulong, aralin, at kahusayan ng mga korum ng pagkasaser-
dote ay magkakaiba sa iba’t ibang purok. Ngunit inaasam ni
Pangulong Smith ang araw kung saan “mauunawaan ng bawat
kapulungan ng Pagkasaserdote sa Simbahan ni Jesucristo ng mga
Banal sa mga Huling Araw ang kanilang tungkulin; paninindigan
ang sarili nilang pananagutan, at gagampanang mabuti ang kani-
lang pagkakatawag, at pupunan ang kanilang lugar sa
Simbahan”45 Sa pangkalahatang pagpupulong noong Abril 1908,
ipinahayag ni Pangulong Smith na may mga ginagawang mga
hakbang “para sa kapakinabangan at ikauunlad ng mga yaong
may kinalaman sa iba’t ibang korum ng Pagkasaserdote.”46

Partikular na inaalala niya ang mga korum ng
Pagkasaserdoteng Aaron. “Dapat nating pangalagaan ang kabata-
ang lalaki na inordenan bilang mga Diyakono, Guro, at
Saserdote sa Simbahan,” ang payo niya.47 Sa loob ng sumunod
na ilang taon, binigyan ng mga obispo ang mga kabataang nagta-
taglay ng pagkasaserdote ng mahahalagang tungkulin, na ang ka-
ramihan ay karaniwang ginagawa ngayon. Pinalakas ang mga
korum sa Pagkasaserdoteng Aaron at Melquisedec habang ang
lingguhang mga pulong sa pagkasaserdote sa loob ng buong
taon ay matatag na binubuo at ang sentrong komite ng
Simbahan ay nagbibigay ng mga magkakatulad na kurso sa pag-
aaral para sa mga korum.

Binigyang-diin ni Pangulong Smith ang pagtuturo sa tahanan.
“Wala akong alam na anupamang tungkulin na higit na banal, o
higit na kinakailangan, kung ginagawa ito nang wasto, maliban
sa mga tungkulin ng mga guro na dumadalaw sa mga tahanan ng
mga tao, na nananalangin na kasama nila, na nangangaral sa ka-
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nila na magpakabuti at maging marangal, na magkaisa, at mag-
mahalan, at magkaroon ng pananampalataya at katapatan sa la-
yunin ng Sion,” ang sabi niya.48 Upang lalong mapalakas ang mga
pamilya sa Simbahan, naglabas siya at ang kanyang mga tagapa-
yo sa Unang Panguluhan sa Simbahan noong 1915 ng isang ling-
guhang programa ng gabing pantahanan, na hinihikayat ang mga
magulang na gugulin ang oras na ito upang turuan ang kanilang
mga anak ng salita ng Diyos.

Panahon din ito ng mahahalagang pagsulong sa mga sama-
hang pantulong. Ang mga pangkalahatang lupon ng Panlinggong
Paaralan, ang mga samahan para sa kabataang lalaki at kabataang
babae, at ang Primarya ay nagsimulang maglathala ng magkaka-
tulad na kurso ng pag-aaral. Ang mga aralin, sa pagmamasid ni
Pangulong Smith, ay ginagabayan ang mga batang miyembro “tu-
ngo sa higit na malalaking karanasan at mas mabuting pag-una-
wa sa mga alituntunin ng ebanghelyo ni Jesucristo.”49 Upang
matugunan ang hamon ng lumalaking panahon ng pagliliwaliw
para sa kabataan, ang programa ng mga Lalaking Iskawt ay ipina-
tupad para sa kabataang lalaki at isang bagong programang
Beehive ang inilunsad para sa kabataang babae. Ang Samahang
Damayan, na mula pa noong 1902 ay humihikayat sa mga istaka
na maghanda ng mga aralin para sa mga kapatid na babae, ay
nagsimulang maglathala ng magkakatulad na aralin noong 1914
at mga espesyal na mensahe para sa mga dumadalaw na tagapag-
turo noong 1916. Ang mga pagbabagong ito ay naging bahagi ng
bagong Relief Society Magazine at lalong nakatulong sa mga mi-
yembro ng Samahang Damayan na makapaghanda “para sa pa-
ngangalaga ng kapakanan sa espirituwal, pag-iisip at moral ng
mga ina at mga anak na babae sa Sion.”50 Para kay Pangulong
Smith, mahalagang gumagawa ang mga samahang pantulong na
kaakibat ng mga awtoridad sa pagkasaserdote upang ituro ang
ebanghelyo at palakasin ang pagsasama-sama ng mga miyembro.
“Sa gayon magkakasama tayong gumagawa sa isang matibay at
pamalagiang paraan para pagtatatag ng Simbahan.”51

Ang isa sa mga pinakamalaking hamon na kinaharap ni
Pangulong Smith ay ang pakikitungo sa maling pagkaunawa at
mga pag-uusig patungkol sa Simbahan. Gayunman, ipinahayag
niya na ang mga ginagawa ng mga kaaway ang siyang naging
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daan, hindi man tahasan, upang maisulong ang gawain sa daig-
dig. Tinawag ng mga ito ang pansin ng sanlibutan tungo sa atin,
at iyan ang talagang nais natin. . . .  Nais nating makilala tayo ng
daigdig. Nais nating matutuhan nila ang ating doktrina, mauna-
waan ang ating pananampalataya, ang ating mga layunin, at ang
kabuuan ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling
Araw.”52

Nagsimulang matupad unti-unti ang mga inaasam ni
Pangulong Smith at ang Simbahan ay tumanggap ng lalong ma-
laking paggalang sa Estados Unidos at sa ibayong dagat. Upang
mabigyan ang mga turista sa Lungsod ng Salt Lake ng tumpak na
impormasyon tungkol sa mga pinaniniwalaan at kasaysayan ng
Simbahan, itinatag ng Simbahan ang unang sentro para sa mga
bisita sa Temple Square noong 1902. Sa unang taon ng pagpapa-
takbo nito, ang 25 boluntaryong manggagawa sa Bureau of
Information and Church Literature (Kawanihan ng
Impormasyon at Panitikan ng Simbahan) ay dinagsa ng mahigit
sa 150,000 bisita. Pagsapit ng 1904, ang pangasiwaan ay nangai-
langan ng higit na maraming manggagawa at higit na malaking
gusali. Noong 1911, ang Koro ng Tabernakulo ay nagpalabas ng
isang lubos na hinangaang konsiyerto sa 25 lungsod sa silangan
at gitnang-kanlurang Estados Unidos, kabilang ang isang natata-
nging konsiyerto sa White House para sa Pangulo ng Estados
Unidos at sa mga bisita.

“Gagawin tayo ng Panginoon na lalong dakila at malakas sa pa-
ningin ng sanlibutan at ilalagay tayo sa tunay nating katayuan sa
daigdig,” ang pangako ni Pangulong Smith, alinsunod sa “pinag-
iibayong katapatan” ng mga miyembro at sa kanilang kahanda-
ang maging “higit na matatag sa pananampalataya.”53 Dahil dito
ay patuloy niyang hinikayat ang mga Banal sa mga Huling Araw
na maging lalong marunong sa kanilang kasaysayan at doktrina.
Pinasimulan ni Pangulong Smith ang muling paglathala ng
History of the Church ni Joseph Smith at sinuportahan ang pag-
titipon ng mga talaarawan at manuskrito ng mga tagabunsod
para sa Pangkasaysayang Artsibo ng Simbahan. Pinahintulutan
niya ang mga opisyal ng Simbahan na bilhin ang mga makasaysa-
yang pook na sagrado para sa mga Banal sa mga Huling Araw, ka-
bilang ang Piitan ng Carthage sa Illinois, kung saan ang
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Propetang Joseph Smith at ang kapatid na si Hyrum ay pinaslang
noong 1844 (1903); ang bahagi ng lupang tinayuan ng templo sa
Independence, Missouri (1904); ang sakahan sa Vermont kung
saan isinilang si Joseph Smith noong 1805 (1905); at ang saka-
han ni Joseph Smith Sr. sa Manchester, New York, ang kinalalag-
yan ng kakahuyan kung saan unang nakita ng Propeta ang Ama
at ang Anak (1907). Nagpatotoo siya, “May kung anong banal sa
mga lugar na ito, para sa akin at sa lahat, palagay ko, na tumang-
gap sa banal na misyon ni Joseph Smith, ang Propeta.”54

Tinuruan ni Pangulong Smith ang mga Banal sa mga Huling
Araw na igalang ang Propeta dahil sa kanyang “pag-angat sa ta-
bing ng kawalang-hanggan, na maaaring sabihing, mula sa ating
mga mata.”55 Gayundin, sinikap ni Pangulong Smith sa kanyang
sarili na maunawaan at maituro ang malalawak na katotohanan
ng ebanghelyo ni Jesucristo. Ang kanyang mga liham sa mga ka-
mag-anak at kaibigan, ang mga editoryal at tugon sa mga tanong
sa mga magasin ng Simbahan, at ang kanyang mga sermon ay
mahahalagang pagkakataon upang makapagpaliwanag ng doktri-
na. Kapag nadarama niya at ng kanyang mga Tagapayo sa Unang
Panguluhan na maaaring hindi maunawaan ang mga panguna-
hing doktrina ng mga miyembro ng Simbahan o ng ibang tao, su-
musulat at naglalathala sila ng mga pagpapaliwanag. “Ang
Pinagmulan ng Tao” (Nobyembre 1909)56 at “Ang Ama at ang
Anak: Isang Doktrinal na Pagpapaliwanag ng Unang Panguluhan
at ng Labindalawa” (Hunyo 1916)57 ay naging mahahalagang ka-
sangkapan para sa pagtuturo sa mga Banal sa mga Huling Araw
ng tunay na kalikasan ng ating kaugnayan sa Ama sa Langit at kay
Jesucristo.

“Pinagsikapan ko mula sa aking kabataan . . .  na maging taga-
pamayapa, isang mangangaral ng katwiran, at hindi lamang
upang mangaral ng katwiran sa pamamagitan ng salita, kundi sa
pamamagitan ng halimbawa,”58 ang sabi ni Pangulong Smith.
Mula sa gulang na 15 hanggang sa kanyang kamatayan sa gulang
na 80, nakagawa siya ng daan-daang pagsasalita at talumpati
hinggil sa ebanghelyo upang matulungan ang mga Banal na ma-
unawaan at maipamuhay ang mga turo ni Jesucristo. Tungkol sa
kanyang kakayahang magturo, ipinahayag ni Charles W. Nibley,
“Bilang isang mangangaral ng katwiran, sino ang maihahambing
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sa kanya? Siya ang pinakamahusay na aking narinig—malakas,
makapangyarihan, malinaw, nakalulugod. Kamangha-mangha
kung paanong ang mga salita ng buhay na katotohanan at mala-
kas na patotoo ay dumadaloy mula sa kanya.”59

Nagagalak si Joseph F. Smith kapag pinakikinggan ng mga mi-
yembro ng Simbahan ang kanyang mga babala at panghihikayat
bilang isang propeta ng Diyos. Ang kagustuhan ng mga Banal na
sumulong sa “katwiran, kadalisayan at kabanalan” ay may napa-
kalaking kahalagahan sa kanya.60 Nanguna siya sa daan sa pama-
magitan ng kanyang kaaamuan at kahandaang turuan. “Isa
lamang akong bata, natututo pa lamang ako,” ang sabi niya no-
ong 1916. “Tapat akong umaasam na habang natututo ako nang
taludod sa taludtod, nang tuntunin sa tuntunin, kaunti dito at
kaunti roon, sa bawat araw, sa bawat buwan, sa bawat taon, da-
rating ang panahon na matututuhan kong lubos ang katotoha-
nan at mababatid ito katulad ng pagkakabatid dito ng Diyos at
maliligtas at dadakilain sa Kanyang kinaroroonan.”61 Palaging igi-
nagalang dahil sa kanyang katapangan at katatagan, siya ay ipi-
nagpipitagan lalo na sa kanyang pagiging mahabagin, Si Gng.
Koleka, isa sa mga minamahal niyang nakasama sa Hawaii, ay pi-
nuri siya bilang “tagapaglingkod ng Kataastaasang Diyos, ang ta-
ong may bukas na puso na punong-puno ng pag-ibig.”62

Natutuhan niyang “mangaral ng katwiran hindi lamang sa pama-
magitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng halimbawa,” sa pa-
mamagitan ng masikap na paghahangad na “maging katulad ng
larawan at wangis ni Jesucristo.”64

Sa mga huling buwan ng kanyang buhay, nakadama si
Pangulong Smith ng natatanging pagkakalapit sa Espiritu.
“Maaaring mayroon akong mga karamdamang pisikal, ngunit
para sa akin, ang aking katayuang espirituwal ay hindi lamang
nananatiling matibay katulad noong mga unang panahon, bag-
kos ay lumalakas, tumatatag,”65 ang sabi niya noong Abril 1918.
Pagkalipas ng anim na buwan, noong ika-3 ng Oktubre 1918, ha-
bang siya ay nakaupo sa kanyang silid at nagbubulay-bulay ng
mga banal na kasulatan at “pinagmumuni-muni ang dakilang
pagbabayad-salang sakripisyo na ginawa ng Anak ng Diyos, para
sa pagtubos sa mundo,”66 tumanggap siya ng kagila-gilalas na
pagpapahayag tungkol sa pagdalaw ng Tagapagligtas sa mga pa-
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tay habang ang Kanyang katawan ay nasa libingan. Ang pahayag,
na kinalaunan ay tinawag na Pangitain ng Pagtubos ng mga Patay
at pinagtibay bilang Doktrina at mga Tipan 138, ay isang naaang-
kop na pinakadakilang natamo sa buhay ng isang propeta na wa-
lang tigil na nangaral sa kahalagahan ng pagdadala ng plano ng
buhay at kaligtasan sa lahat ng anak ng Diyos.

Ang kaluwalhatian ng Diyos, ang banal na pinagmulan ng tao
at ang kanyang pag-asa sa Diyos, ang kahalagahan ng pagsunod
sa mga banal na ordenansa, mapagmahal na pasasalamat, at ma-
tapat na paniniwala—ang mga paksang ito ang paulit-ulit na hi-
nabi ni Pangulong Smith. Madalang na tumatalakay siya ng isang
alituntunin ng ebanghelyo na inihihiwalay sa kabuuan ng plano
ng buhay at kaligtasan. Maaari niyang ipangaral ang ebanghelyo
sa kabuuan nito sa isang sermon, kung minsan ay sa loob ng ii-
sang pangungusap, na palaging nakatuon sa kahalagahan ng pag-
kilala sa Diyos Ama at sa Kanyang Anak, na si Jesucristo. “Ito ay sa
pamamagitan ng pag-ibig na mayroon tayo para sa Kanila, at sa
pamamagitan ng ating pagnanais na mamuhay nang naaayon sa
Kanilang mga hinihingi at maging katulad Nila, na maaari nating
ibigin ang bawat isa, at na maaari nating matamo ang higit na ka-
siyahan sa paggawa ng mabuti kaysa anumang matatamo natin sa
paggawa ng masama.”67
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Batid Kong Buhay ang 
Aking Manunubos

Sa pamamagitan ng pagpapatotoo ng Espiritu Santo, 
ang bawat isa sa atin ay makababatid na si Jesus ang

Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sa loob ng mahigit sa kalahating siglo, si Pangulong Joseph F.
Smith ay naglingkod bilang isang natatanging saksi ng
Tagapagligtas bilang isang Apostol, bilang isang Tagapayo sa
Unang Panguluhan, at bilang isang Pangulo ng Simbahan. Ang
kanyang patotoo—na ipinahayag sa mga pulpito sa sariling
bansa at sa ibayong dagat, sa mga kapulungan ng Simbahan, at
sa loob ng sarili niyang pamilya—ay nagsasabi tungkol sa isang
puso at kaluluwang matapat kay Jesucristo at sa Kanyang malu-
walhating ebanghelyo. Malinaw ang kanyang mga salita; maliwa-
nag ang kanyang mensahe: “Nais kong sabihin bilang isang
tagapaglingkod ng Diyos, nang hindi umaasa sa patotoo ng lahat
ng tao o sa bawat aklat na naisulat, na aking natanggap ang pa-
totoo ng Espiritu sa sarili kong puso, at nagpapatotoo ako sa ha-
rapan ng Diyos, mga anghel at mga tao, nang hindi natatakot sa
mga kalalabasan nito, na batid kong buhay ang aking
Manunubos, na makikita ko siya nang harapan, at tatayo sa tabi
niya sa aking katawang nabuhay na mag-uli dito sa lupa, kung
ako ay matapat; sapagkat inihayag ito sa akin ng Diyos.
Natanggap ko ang patotoo, at nagpapatotoo ako, at tunay ang
aking patotoo.”1

Sa kanyang pagkamatay, isang natatanging serbisyo sa paglili-
bing ang ginawa sa Sementeryo ng Lungsod ng Salt Lake, kung
saan ang mga miyembro ng Koro ng Tabernakulo ay inawit, bi-
lang pagbibigay-pugay, ang isa sa mga paborito niyang himno,
ang “Buhay ang aking Manunubos” Ang pariralang ito, para sa
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kanya, ang pinakabuod ng kanyang pananampalataya at siyang
pinagtuunan ng kanyang mensaheng may propesiya: “Batid
kong buhay ang aking Manunubos. Nadarama ko ito sa bawat hi-
maymay ng aking katauhan. Hindi ako nakadarama ng katiyakan
ng aking sariling pagkatao nang higit sa nadarama kong katiya-
kan na buhay ang aking Manunubos.”2

Ang sumusunod na patotoo ay hinango mula sa isang talum-
pati na ibinigay ni Pangulong Smith sa isang kumperensiya sa
Istaka ng Weber noong ika-18 ng Oktubre 1896.3

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang buhay at ang mga turo ng Tagapagligtas 
ay patunay ng Kanyang pagka-Diyos.

Pamilyar tayong lahat sa kasaysayan ng ating Tagapagligtas
gaya ng pagkakatala nito sa Bagong Tipan; kung paanong ipina-
nganak Siya ng isang Birhen; na lumaki Siya sa piling ng kanyang
mga kapatid, at kung anu-anong kamangha-manghang bagay ang
Kanyang ginawa kahit na noong bata pa Siya sa pamamagitan ng
kapangyarihan ng Kanyang pagkakatalaga at misyon; kung paano
Niya tinuruan ang mga manananggol at mga manggagamot sa si-
nagoga at sa templo, at kung paano Niya nilito ang mga yaong
naghangad na ipahamak Siya sa isang usapin. Pamilyar tayong la-
hat sa kapangyarihan na Kanyang ipinakita sa pagpapagaling ng
maysakit, sa pagpapanumbalik ng paningin ng bulag at pandinig
ng bingi, at sa paglilinis ng ketongin, at pagpapalukso sa kagala-
kan sa mga lumpo.

Pamilyar tayo sa mga doktrina na kanyang itinuro; at sa akin,
tila baga palaging wala nang kinakailangang karagdagang patunay
ng pagka-Diyos ni Jesucristo kaysa doktrina na Kanyang itinuro
na dapat na mahalin ng mga tao ang mga yaong gumagamit at
umuusig sa kanila, at kailangang suklian nila ng kabutihan ang ka-
samaan. Hanggang sa kanyang kapanahunan, ang doktrinang iti-
nuro sa sanlibutan ay “mata sa mata, at ngipin sa ngipin.” [Mateo
5:38.] Ito ang pilosopiya ng panahong iyon. Ngunit tahasang iti-
nuro ni Jesus ang kabaliktaran nito. Iniatas niya sa Kanyang mga
disipulo na hindi nila dapat na suklian ng kasamaan ang kasa-
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maan, at sa halip ay dapat nilang suklian ng kabutihan ang kasa-
maan. “Sa sinomang sa iyo’y sumampal sa kanan mong pisngi,
iharap mo naman sa kaniya ang kabila.” [Mateo 5:39.] Bago sa
mundo ang doktrinang ito. Ito ay isang doktrinang hindi naaayon
sa nahulog na katayuan ng tao. . . .  Samakatuwid, hindi ito galing
sa tao. Hindi maaaring magturo ng ganitong doktrina ang mga
tao at isakatuparan ito sa kanilang buhay nang walang inspiras-
yon at kapangyarihang galing sa itaas.

“Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t ka-
nila ang kaharian ng langit.

“Mapapalad ang nangangahapis: sapagka’t sila’y aaliwin.

“Mapapalad ang maaamo: sapagka’t mamanahin nila ang lupa.

“Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran:
sapagka’t sila’y bubusugin.” [Mateo 5:3–6.]

Basahin ang Sermon sa Bundok [tingnan sa Mateo 5–7], at ta-
nungin ang inyong sarili kung ito ay lagpas at higit na mataas sa
anumang bagay na naituro ng tao. Pinagtitibay nito ang aking pa-
niniwala na si Jesus ay hindi lamang isang tao, na Siya ay isang
Diyos na nagkatawang-tao. Ito ang doktrina ng buhay na walang-
hanggan, na kung ipamumuhay ng isang tao siya ay hindi mama-
matay; na kung lalakad siya sa pamamagitan nito ay makalalakad
siya sa mga kanais-nais na landas; at na kung kanyang susundin
ang mga doktrina ng buhay na walang hanggan ay makikilala
niya ang katotohanan, at ang katotohahan ang siyang magpapa-
laya sa kanya.

At dumating tayo sa araw ng paglilitis sa Kanya, nang ang isang
pinili Niya upang maging Apostol at Kanyang saksi ay maging
isang traydor at ipinagkanulo ang Panginoon sa Kanyang mga ka-
away. Dumating silang may mga espada at mga panghampas
upang dakpin ang isang lalaki ng kapayapaan, na hindi suma-
sang-ayon sa karahasan, na hindi kailanman nagtaas ng tinig o ng
Kanyang mga kamay sa mga walang kasalanan at sa mabubuti, o
kahit kaninumang tao, maliban sa makasalanan nilang mga gawi
at masasamang gawain—dumating sila upang dakpin Siya at
idaan Siya sa isang huwad na paglilitis, upang makakita sila ng
pagkakataon na mahatulan Siya ng kamatayan.

3



K A B A N A T A  1

Sa isang pagkakataon, noong tinuturuan Niya ang mga tao ng
makatwirang mga alituntuning ito at nagpatotoo na Siya ang
Anak ng Diyos, dumampot sila ng mga bato upang pukulin siya.
Sumagot si Jesus, “Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama
ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato
ninyo sa akin?” [Juan 10:32.] Wala Siyang ginawang masama sa
kanila; ang lahat ng Kanyang ginawa ay mabuti; gayunman ay hi-
nangad nilang patayin Sila. Nang si Pedro, na galit na galit, ay hi-
nugot ang kanyang espada at tinagpas ang tainga ng alipin ng
mataas na saserdote, pinagsalitaan siya ni Jesus at sinabing,
“Isauli mo ang iyong tabak sa kaniyang lalagyan: sapagkat ang la-
hat ng nangagtatangan ng tabak ay sa tabak mamamatay.” [Mateo
26:52.] Sa gitna ng paglilitis sa kanya, nang kutyain, nang saktan,
nang putungan ng tinik, at nang laitin, hindi Siya nanlait, bagkos
ay maamong tinanggap ang Kanyang kapalaran at tiniis ang ya-
ong ipinahintulot ng Diyos na gawin sa Kanya ng masasama.

Napunta siya sa kalagayang ang mga doktrinang Kanyang iti-
nuro ay nasubok, at sa lahat ng ito ay pinatotohanan Niya ang ka-
tunayan ng Kanyang mga turo. Kahit na sa gitna ng Kanyang
paghihirap sa krus, Kanyang winika, “Ama, patawarin mo sila; sa-
pagka’t hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.”[Lucas
23:34.] Magtatanong ako, totoo ba ito? Kung totoo ito, samaka-
tuwid ay walang sinumang tao ang makapagsasabi ng ganitong
mga salita sa ganitong pagkakataon; nangangailangan ito ng ka-
pangyarihan at espiritu, ng pagmamahal, awa, pag-ibig sa kapwa-
tao at pagpapatawad ng Diyos mismo. Ibinibigay ko ang aking
patotoo sa inyo na ang isang katauhan na makahihiling sa Diyos
na patawarin ang mga tao na kung mula kanino ay tumanggap
Siya ng walang kadahilanang kalupitan ay Diyos din mismo.
Kung wala nang iba pang patunay kaysa dito sa banal na misyon
ni Jesucristo, tanging ito ang makakukumbinsi sa akin na si Jesus
ang Manunubos ng mundo. Kanyang itinuro at inihalimbawa sa
Kanyang buhay ang mga alituntuning tutubos sa mundo. . . . 

Inialay ni Jesus ang Kanyang buhay bilang handog 
upang maisakatuparan ang plano ng kaligtasan.

Si Jesus . . . ay ipinako sa krus. Kinuha ng Kanyang mga kaibi-
gan ang Kanyang katawan mula sa krus, hinugasan at binalot sa
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malinis na lino, at inilagay sa isang bagong libingan, na hindi pa
nalibingan ng tao. Gayunman, bago dito, itinuro ni Jesus sa kan-
yang mga disipulo na ang Anak ng Tao ay papatayin. Sinabi niya
sa malilinaw na salita, “Dahil dito’y sinisinta ako ng Ama, sapag-
ka’t ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli.
Sinoma’y hindi nag-aalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay.
May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan
akong kumuhang muli.” [Juan 10:17–18.] Pumarito siya upang
isakatuparan ang propesiya ng mga propeta; na kung paanong
kay Adan ang lahat ay nangamatay, gayon din naman ang lahat kay
Cristo ay bubuhayin [tingnan sa I Mga Taga Corinto 15:22]. . . .
Kung ang kasalanan ay dumating sa mundo dahil sa pagkakasala
ng isang tao, at ang mga kinalabasan ng kasalanang ito ay napunta
sa lahat ng tao nang wala naman silang ginagawa, hindi ba maka-
tarungan, hindi ba nararapat na ang sangkatauhan ay mahango
mula sa mga kinalabasang ito sa pamamagitan ng gawa ng isang
tao? Ito ang planong inihanda mula sa simula at walang makikita
dito maliban sa katwiran lamang. Inialay ni Jesus ang kanyang bu-
hay bilang isang handog upang maisakatuparan ito. Pinatay Siya
ng taong masasama, na siyang nagpataw sa Kanya ng maling ha-
tol, at ipinikit ang kanilang mga mata at isinara ang kanilang mga
puso sa tunay na mga alituntuning kanyang itinuro.

Makaraan siyang ilibing, mababasa natin sa Kasulatan na sa
unang araw ng sanglinggo, pumunta sa libingan si Maria
Magdalena; ngunit nakitang naalis na ang bato at wala na Siya.
Tiningnan niya ang libingan at nakakita ng dalawang anghel na
nakadamit puti, “ang isa’y sa ulunan, at ang isa’y sa paanan,”
[Juan 20:12] at sinabi nila sa kanya:

“Babae, bakit ka umiiyak? Sinabi niya sa kanila, Sapagka’t ki-
nuha nila ang aking Panginoon, at hindi ko maalaman kung saan
nila inilagay siya.

“Pagkasabi niya ng gayon, siya’y lumingon, at nakitang naka-
tayo si Jesus, at hindi nalalaman na yaon ay si Jesus.

“Sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae bakit ka umiiyak? sino ang iyong
hinahanap? Siya, sa pagaakalang yao’y maghahalaman, ay nagsabi
sa kaniya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kaniya, ay sabihin mo
sa akin kung saan mo siya inilagay, at akin siyang kukunin.
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“Sinabi sa kaniya ni Jesus, Maria. Lumingon siya, at nagsabi sa
kaniyang Raboni; na ang ibig sabihin ay, Guro.

“Sinabi sa kaniya ni Jesus, huwag mo akong hipuin; sapagka’t
hindi pa ako nakaaakyat sa Ama, nguni’t pumaroon ka sa aking
mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at
inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.” [Juan 20:13–17.]

Umalis si Maria at sinabi sa mga disipulo na kanyang nakita
ang Panginoon, at nagpakita din Siya sa kanila.

Ngayon, sandali natin itong pag-isipan. Narito ang isang
totoong salaysay pangkasaysayan na pumunta si Maria sa libi-
ngan, at nakita ang dalawang anghel doon, at pagkatapos ay na-
kita mismo ang nabuhay na mag-uling Manunubos. Mayroon
siyang patotoo ng makalangit na mga mensahero, na pinagtibay
ng Anak ng Diyos Mismo, na ang Manunubos ay nabuhay na mag-
uli. Ang kanyang mga salita ay nakarating sa atin sa pamamagitan
ng patotoo. Pasisinungalingan ba ninyo ang mga ito? Pag-aalinla-
nganan ba ninyo ang kanyang patotoo? . . .  Pagkatapos ay naabu-
tan Niya ang dalawang disipulong naglalakad patungong Emaus,
at sinabayan sila; datapuwa’t “sa mga mata nila’y may nakatatakip
upang Siya’y huwag nilang makilala.” [Lucas 24:16.] Tinanong
sila ni Jesus kung ano ang sanhi ng labis nilang pagkalungkot, at
tumugon sila: “Ikaw baga’y nakikipamayan lamang sa Jerusalem,
at hindi nakaalam ng mga bagay na doo’y nangyari nang mga
araw na ito.” [Lucas 24:18.] At kinalaunan ay nangabuksan ang
kanilang mga mata, at nakilala nila Siya.

Pagkatapos nito ay nagpakita Siya sa kanyang mga disipulo.
Narinig ng isa sa mga disipulo na si Jesus ay nabuhay na mag-uli,
ngunit nagsabing hindi siya naniniwala rito malibang kanyang ma-
kita Siya at maisuot niya ang kanyang kamay sa Kanyang tagiliran
at ang kanyang daliri sa mga butas ng pako sa Kanyang mga kamay.
Gaano kahalintulad na kahalintulad ng mga tao ngayon si Tomas.
Muli Siyang nagpakita sa mga disipulo, at kasama nila si Tomas.

“Sinabi Niya kay Tomas, Idaiti mo rito ang iyong daliri, at ting-
nan mo ang aking mga kamay; at idaiti mo rito ang iyong kamay,
at isuot mo siya sa aking tagiliran: at huwag kang di mapanam-
palatayahin, kundi mapanampalatayahin.
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“Sumagot si Tomas, at sa Kaniya’y sinabi, Panginoon ko at
Dios ko.

“Sinabi sa kaniya ni Jesus, Tomas, sapagka’t ako’y nakita mo ay
sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at ga-
yon may nagsisampalataya.” [Juan 20:27–29.]

Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo 
ay mababatid natin na buhay ang Manunubos.

Pinaglingkuran ni Jesus ang Kanyang mga disipulo makaraan
Siyang mabuhay na mag-uli, at pinagtibay sa kanilang mga pang-
unawa ang katunayang hindi sila nalinlang, bagkos Siya ay tunay
na anak ng Diyos, na ngayon ay nabuhay na mag-uli mula sa mga
patay patungo sa imortalidad at buhay na walang-hanggan.
Nakakakita sila hindi sa pamamagitan ng kanilang mga likas na
mata. Maaari tayong makakita ng napakaraming bagay sa pama-
magitan ng ating likas na paningin, ngunit maaari tayong malin-
lang. Maaari tayong makarinig sa pamamagitan ng ating mga
tainga, ngunit maaari tayong malinlang. Ang mga likas nating
diwa ay maaaring malinlang. . . .  Ngunit sasabihin ko sa inyo na
kapag ang Pinakamakapangyarihan ay naghahayag ng Kanyang
sarili sa tao, ginagawa Niya ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo,
at hindi sa pamamagitan ng likas na mata o likas na tainga.
Nagsasalita Siya sa tao na tila ba nagsasalita Siya sa kanya na wa-
lang kinalaman ang kanyang katawan; nagsasalita Siya sa espi-
ritu. Samakatuwid, kung ang Pinakamakapangyarihang Diyos ay
magsasalita sa inyo at bigyang patotoo ang Kanyang katotohanan
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, . . . kaa-
alam kayo katulad ng pagkakaalam ng Diyos. Hindi ito isang ba-
gay na basta paniniwalaan lamang ninyo; isang bagay na
ipinatalastas sa inyo sa pamamagitan ng likas ninyong mga pan-
dama, kung saan maaari kayong magkamali o malinlang; ngunit
ito ang yaong sasabihin ng Diyos sa puso, sa buhay na kaluluwa,
sa walang-hanggang katauhan ng tao, na, kagaya ng Diyos, ay
hindi mawawasak at walang hanggan.

Sa ganitong paraan binuksan ni Jesus ang mata at pang-una-
wang espirituwal ng Kanyang mga disipulo pagkatapos ng
Kanyang pagkabuhay na mag-uli, kung kaya’t kanilang nabatid
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na Siya kapwa ang Panginoon at Cristo. Nabatid nilang nabuhay
siya mula sa mga patay. Nabatid nila na Siya ang Anak ng buhay
na Diyos, sapagkat inihayag ito ng Diyos sa kanila. Samakatuwid,
masasabi nila ang sinabi ng makata,

“Ligayang itong matatalos:

Buhay ang aking Manunubos.” [“Buhay ang aking
Manunubos,” Mga Himno.]

..Sino ang makapaglalarawan sa kagalakan at kasiyahan na du-
marating sa kaluluwa ng tao na nakatanggap ng patotoong ito
mula sa Pinakamakapangyarihang Diyos? Walang taong makasa-
sambit niyon. Hindi ko ito masasabi sa inyo. Walang mga salita
ng tao ang makapagsasabi nito. Ito ay madarama lamang.
Mauunawaan lamang ito ng walang-hanggang bahagi ng tao.
Hindi masasambit ang kagalakan na nadarama ng isang tao na
nakatatanggap ng patooong ito mula sa Espiritu Santo. . . . 

Nagsalita sa akin ang Espiritu Santo ng Diyos—hindi sa pama-
magitan ng tainga, hindi sa pamamagitan ng mata, ngunit sa
aking espiritu, sa aking buhay at sa walang-hanggang bahagi ng
aking katauhan,—at inihayag sa akin na si Jesus ang Cristo, at
Anak ng buhay na Diyos. Nagpapatotoo ako sa inyo na batid
kong buhay ang aking Manunubos. Higit dito, batid ko na maki-
kita ko Siya sa mundong ito, at na makikita ko Siya sa katayuan
Niya. . . .  Sapagkat Siya ay darating upang muling dalawin ang
mundo; hindi katulad noong una Niyang pagdating, bagkos ay
may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian, na maghihiganti
sa masasama at sa hindi makadiyos na hindi nakikinig sa tinig ng
Espiritu, na pinatitigas ang kanilang mga puso laban sa katotoha-
nan at tinatakpan ang kanilang pang-unawa mula sa mga patotoo
ng mga tagapaglingkod ng Diyos. Hahatulan sila; hindi sa pama-
magitan ng pagkakarinig ng tainga, o sa pagkakakita ng mata,
ngunit sa pamamagitan ng katwiran sila hahatulan, at sila ay pa-
rurusahan dahil dumating ang liwanag sa mundo at mahal nila
ang kadiliman kaysa sa liwanag. . . .  Inihayag ito ng Panginoon
sa akin. Pinuspos niya ang aking kaalaman ng patotoong ito,
hanggang sa wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. . . . 

Nasa atin ang patotoo ng mga disipulo ni Cristo sa lupalop
Asiatiko at ang patotoo ng mga disipulo ni Jesus sa lupalop na
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to, nagpapatunay sa iisang katotohanan. At mayroon tayong
Aklat ng Doktrina at mga Tipan, na naglalaman ng mga pahayag
at patotoo ng Diyos sa kanyang mga Tagapaglingkod at Banal sa
panahon natin ngayon, ang ikatlong patotoo ng mga bagay na
ito. Bilang karagdagan sa lahat ng ito . . . mayroon tayong pa-
totoo ng Espiritu Santo sa ating mga puso, na hindi maikakaila;
sapagkat siyang tumatanggap ng patotoong ito sa pamamagitan
ng inspirasyon ng Espiritu Santo ay hindi malilinlang. Ang
Espiritu ng Diyos ay hindi nagpapatotoo sa yaong hindi totoo.
Samakatuwid, kung tinanggap ninyo ang patotoo ng Espiritu
Santo sa inyong puso, batid ninyo na buhay ang inyong
Manunubos. . . . 

. . . Ibinibigay ko sa inyo ang aking patotoo na buhay ang
Manunubos. Nawa’y magkaroon ng puwang ang patotoong ito
sa inyong mga puso. . . .  Kung iibigin natin ang isa’t isa at ga-
gawa ng mabuti sa bawat isa, maisasakatuparan natin samakatu-
wid ang tuntunin ng Ebanghelyo ng Anak ng Diyos, ang doktrina
ni Cristo, na pinanukala upang matubos at dakilain ang daigdig
at ibalik ang sangkatauhan sa kinaroroonan ng Diyos, na ipina-
nalangin kong nawa’y magkaroon tayong lahat ng pribilehiyo na
matanggap at matamasa ito.

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Anu-anong mga pangyayari o turo mula sa buhay ng
Tagapagligtas ang nakatulong sa inyo na makatanggap ng pa-
totoo na Siya ang Anak ng Diyos?

• Paano sinuklian ni Jesucristo ng kabutihan ang kasamaan ka-
pag Siya ay inuusig? Anu-anong biyaya ang nagiging bunga ng
pagsunod sa Kanyang turo na suklian ng kabutihan ang kasa-
maan? Paano natin lalong masusunod nang mainam ang dok-
trinang ito? (Tingnan din sa Mateo 5:38–47.)

• Paano natin maipamumuhay ang payo na “pagtatanim ng sa-
lita sa inyong mga puso, upang kayo ay magsikap na subukin
ang kabutihan nito” (Alma 34:4) sa mga talata na tinukoy ni
Pangulong Smith mula sa Sermon sa Bundok? (Tingnan sa
Mateo 5:3–6.)
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• Paano nagiging lakas natin ang kaamuan? Bakit napakahirap sa
napakaraming tao sa daigdig ang magkaroon ng kaamuan?

• Paano nagpapakita ang huling mga salita ng Panginoon habang
nakapako Siya sa krus ng “pagmamahal, awa, pag-ibig sa
kapwa-tao at pagpapatawad”? Paano natin matutularan ang
Kanyang halimbawa sa panahon ng sarili nating pagsubok at
pag-uusig?

• Paano napalakas ang inyong patotoo ng patunay ni Maria
Magdalena tungkol sa nabuhay na mag-uling Manunubos?
(Tingnan sa Juan 20:11–18.)

• Paano“kahalintulad na kahalintulad ng mga tao ngayon” si
Tomas? Anu-anong biyaya ang ating matatanggap kung tayo “ay
hindi nangakakita, at gayon ma’y nagsisampalataya”? (Juan
20:29).

• Anu-ano ang inyong natutuhan mula kay Pangulong Smith
tungkol sa pagbibigay-patotoo sa Tagapagligtas?

• Ano ang inyong nadarama sa patotoo ni Pangulong Smith
tungkol sa Tagapagligtas? Paano makatutulong sa inyo ang pa-
totoong ito na mapalakas ang sarili ninyong patotoo kay
Jesucristo, ang Anak ng Diyos?

Mga Tala

1. Gospel Doctrine, ika-5 edisyon (1939),
447.

2. Gospel Doctrine, 69.
3. Deseret News: Semi-Weekly, ika-17 ng

Nob. 1896, 1.
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Isang Personal na Patotoo kay
Propetang Joseph Smith

Pinili ng Diyos ang Propetang 
Joseph Smith upang ipanumbalik ang 

kabuuan ng ebanghelyo sa mundo.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sa kanyang kabataan, nakatanggap ng patotoo si Joseph F.
Smith na ang Propetang Joseph Smith ay pinili upang ipanumba-
lik ang ebanghelyo ni Jesucristo sa huling dispensasyong ito.
Ilang taon na ang lumipas, naalaala ni Pangulong Smith: “Bata pa
lamang ako, kilala ko na ang Propetang Joseph Smith. Bata pa la-
mang ako, nakinig na ako sa pangangaral niya ng ebanghelyo na
ipinagkatiwala sa kanya upang ipalaganap at pangalagaan. Bata
pa lamang ako kilala na ako ng mga tao sa kanyang tahanan, ka-
tulad ng pagkakakilala sa akin ng mga tao sa sariling tahanan ng
aking ama. Napanatili ko ang patotoo ng Espiritu na tumimo sa
akin, bata pa lamang ako at nakatanggap ako sa aking may pag-
kabanal na ina ng matibay na paniniwala na si Joseph Smith ay
propeta ng Diyos; na siya lamang ang namumukod-tanging bi-
nigyang-inspirasyon sa lahat ng kalalakihan sa kanyang heneras-
yon o sa mga nagdaang siglo; na siya ang pinili ng Diyos upang
itatag ang mga saligan ng Kaharian ng Diyos.”1

Habang naglilingkod bilang Pangulo, binigyang-karapatan ni
Joseph F. Smith ang pagbili ng mga lugar na mahalaga sa buhay
ng Propetang Joseph Smith at sa pag-unlad ng Simbahan, kabi-
lang dito ang lugar sa Sharon, Vermont kung saan ipinanganak
ang Propeta; ang piitan sa Carthage, Illinois; at ang sakahan ni
Joseph Smith, Sr. sa Manchester, New York.

Ang sabi ni Pangulong Joseph F. Smith tungkol sa gawain ng
Propeta: “Nagpapatotoo ako sa inyo at sa sanlibutan, na si Joseph
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Smith ay ibinangon ng kapangyarihan ng Diyos upang ilatag ang
mga saligan ng dakilang gawain ng huling araw, upang ihayag ang
kabuuan ng ebanghelyo sa sanlibutan sa dispensasyong ito,
upang ipanumbalik ang Pagkasaserdote ng Diyos sa daigdig, na sa
pamamagitan nito ay makakikilos ang mga kalalakihan sa panga-
lan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, at ito ay tatanggapin
ng Diyos; at ito ay gagawin sa pamamagitan ng kanyang karapa-
tan. Pinatototohanan ko ito; alam ko na totoo ito.”2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang Propetang Joseph Smith ang piniling instrumento ng
Diyos upang ipanumbalik ang ebanghelyo ng kaligtasan.

Si Joseph Smith ang piniling instrumento ng Diyos at pinagka-
looban ng kanyang karapatan upang ipanumbalik ang banal na
Pagkasaserdote, ang kapangyarihan ng Diyos na magbuklod sa
lupa at sa langit, ang kapangyarihan ng Pagkasaserdote kung saan
maisasagawa ng mga kalalakihan ang mga ordenansa ng ebang-
helyo ni Jesucristo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa pama-
magitan ni Joseph Smith naipanumbalik ang ebanghelyo ng
pagsisisi, pagbibinyag sa tubig para sa kapatawaran ng mga kasa-
lanan, ang pagbibinyag ng Espiritu Santo at ng apoy, at ang kaala-
man na si Jesus ang Cristo, ang Bugtong na Anak ng Diyos, ay
ipinaaalam sa pamamagitan ng espiritu ng katotohanan. Tayo ay
may utang na loob sa mapagkumbabang tagapaglingkod na ito na
pinili ng Panginoon upang ilatag ang saligan ng gawaing ito para
sa mga ordenansa ng ebanghelyo ng Anak ng Diyos, na noon at
hanggang sa ngayon ay hindi pa nalalaman ng sanlibutan, na sa
pamamagitan nito ay maaari tayong magsama-sama bilang mga
pamilya, angkan, sa ilalim ng mga pagbibigkis ng bago at walang
hanggang tipan, sa panahon at sa lahat ng kawalang-hanggan.

Tayo ay may utang na loob sa Propetang Joseph Smith, na si-
yang instrumento sa kamay ng Panginoon, dahil sa kaalamang
natamo natin hinggil sa gawaing mahalagang maisagawa sa ba-
hay ng Diyos, para sa kaligtasan ng mga buhay at katubusan ng
mga patay, at para sa walang hanggang pagsasama ng mga kalu-
luwang pinagsama sa buhay na ito ng kapangyarihan ng Diyos,
sa ilalim ng pagbibigkis ng walang hanggang tipan. Tayo ay may
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pagkakautang o may utang na loob kahit papaano sa Propetang
Joseph Smith, bilang instrumento sa kamay ng Diyos, sa kaala-
mang natamo natin ngayon na ang tao ay di magkakaroon ng ka-
dakilaan sa kinaroroonan ng Diyos at ganap na pagtamasa ng
kanyang kaluwalhatian nang nag-iisa. Hindi itinalaga ang lalaki
na mag-isa, sapagkat ang babae ay di maaaring walang lalake at
ang lalake ay di maaaring walang babae sa Panginoon.3

Buhay ang Diyos, at si Jesus ang siyang Cristo, ang
Tagapagligtas ng sanlibutan. Si Joseph Smith ay propeta ng
Diyos—buhay at hindi patay; dahil ang kanyang pangalan ay
hindi maglalaho. Ang anghel na dumalaw sa kanya at nagpaha-
yag ng mensahe ng Diyos sa kanya ay nagsabing ang kanyang pa-
ngalan ay makikilala sa kabutihan at kasamaan sa buong daigdig
[tingnan sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:33]. Ginawa ang pagba-
badyang ito sa panahon ng kanyang kabataan, bago naitatag ang
Simbahan at bago magkaroon ng anumang pag-asam sa mga
yaon, na naisagawa na mula noon. Ang pagpapahayag ay nasabi
na, sa kabila ng tila noon ay imposibleng-imposible itong mang-
yari; subalit mula sa araw na sinabi ito hanggang sa araw na ito,
at mula ngayon hanggang sa mga huling araw ng mundo, ang pa-
ngalan ni Joseph Smith, ang propeta ng ikalabing-siyam na siglo,
ay ipinahayag, ipinahahayag, at ipahahayag sa lahat ng bansa ng
mundo at babanggitin sa pagpuri o paglapastangan ng mga tao
sa daigdig . . . ; sapagkat ginawa at ginagawa niya ang gawain ng
Panginoon. Inilatag niya ang mga saligan sa dispensasyong ito
para sa pagpapanumbalik ng mga alituntunin na itinuro ng Anak
ng Diyos; na dahil sa alintuntuning ito ay nabuhay, nagturo, at
namatay at bumangon mula sa mga patay.4

Kung saan [ang pangalan ni Joseph Smith] ay binabanggit sa
kabutihan, ito ay nanggagaling sa mga yaong nagkaroon ng pri-
bilehiyo na mapakinggan ang ebanghelyo na dumating sa
mundo sa pamamagitan niya, at may mga hustong katapatan at
kababaang-loob upang tanggapin ang ebanghelyo. Sila ay nagsa-
salita ng tungkol sa kanya nang may kaalaman na kanilang na-
tanggap sa pamamagitan ng inspirasyon ng Banal na Espiritu, sa
pamamagitan ng pagsunod nila sa mga alituntunin na kanyang
itinuro, bilang isang propeta at bilang isang taong binigyan ng
inspirasyon. Pinupuri nila siya, pinararangalan nila siya, at bina-
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banggit ang kanyang pangalan sa dakilang pag-alaala. Siya ay igi-
nagalang at minamahal nila nang higit kaninuman, dahil nalala-
man nila na siya ang piniling instrumento sa mga kamay ng
Pinakamakapangyarihan sa pagpapanumbalik ng ebanghelyo ng
buhay at ng kaligtasan sa kanila, ng pagbubukas ng kanilang mga
pang-unawa sa hinaharap, ng pag-aalis ng tabing ng kawalang-
hanggan, na maaaring sabihing mula sa kanilang mga mata.
Nalalaman ng mga yaong tumanggap ng mga alituntuning ipina-
hayag niya, na ang mga ito ay hindi lamang para sa sarili nilang
kaligtasan, kaligayahan at kapayapaan, espirituwal at temporal,
subalit para rin sa kapakanan, kaligayahan, kaligtasan at kadaki-
laan ng kanilang angkan na namatay nang hindi pa nalalaman
ang katotohanan.

Ang gawaing ginampanan ni Joseph Smith ay hindi lamang para
sa buhay na ito, subalit ito rin ay nauugnay sa buhay na darating
pa lamang, at sa buhay na natapos na. Sa madaling salita ito ay na-
uugnay sa mga taong nabuhay noon, sa mga taong nabubuhay sa
kasalukuyan at sa mga yaong mabubuhay pa sa paglisan natin sa
mundong ito. Hindi ito isang bagay na may kaugnayan lamang sa
tao habang siya ay nabubuhay sa mundo at may katawang mortal,
subalit para sa mag-anak ng buong sangkatauhan mula sa kawa-
lang-hanggan patungo sa kawalang hanggan. At hindi lamang ito
para sa isang nayon ni sa isang estado, ni sa isang bansa, subalit
ipinaaabot ito sa bawat bansa, lahi, wika at tao.5

Para sa akin, tunay at lubhang nakapagtataka na labis ang kasa-
maang ipinakikita ng sanlibutan laban kay Joseph Smith. Naging
matuwid siya sa lahat ng tao. Saksi ako sa pangyayaring iyon, da-
hil alam ko ang naging buhay niya. Nakita ko siya nang harapan at
nabasa ko ang kanyang mga sinabi! Nabasa ko ang mga paghaha-
yag na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Pamilyar ako sa kanyang
gawain, at alam ko na naging makatwiran siya sa lahat ng nabubu-
hay na kaluluwa. Hindi niya pininsala ang kanyang kapwa, subalit
gumawa siya nang labis upang madakila sila. At gayon pa man, ang
nakapagtatakang bahagi niyon ay na ang mga taong walang nalala-
man tungkol sa kanya ay nagkaroon ng pinakamapait, mapaghi-
ganti at masasamang damdamin na maaaring madama ng mga tao
sa kanya. Tinanong ko ang aking sarili, Bakit ganito? Hindi ganoon
ang dapat na madama ng mga tao, sa pangkalahatan, sa mga 
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mapagbalatkayo, o sa tagapagsulong ng bago, mga samahang pan-
relihiyon na ginawa lamang ng tao. Subalit, nakagugulat sabihin,
nang mabanggit ang pangalan ng Propetang Joseph Smith, mun-
tik na silang magsiklab sa galit! Samantalang, gayunman, ito ay ka-
kaiba sa likas na pamantayan, ito’y alinsunod lamang sa
pangakong ibinigay sa kanya sa simula pa lang ng isa sa mga ma-
kalangit na sugo na ipinadala upang tagubilinan siya. . . . 

. . . Ang saligan ng gawain na inilatag sa pamamagitan ng
Propetang Joseph Smith ay inilatag sa walang hanggang katoto-
hanan. Hindi ito mapababagsak. Katulad ito ng isang bahay na
itinayo sa ibabaw ng bato. Maaaring hagupitin ito ng mga bagyo,
lumagpak ang ulan, bumaha, at humihip ang mga hangin, mapu-
kaw sa galit ang mga puso ng tao at usigin ito; subalit ito ay ka-
singtatag ng mga walang hanggang burol, sapagkat itinayo ito sa
katotohanan [tingnan sa Mateo 7:24–25]. Katapatan, kabaitan,
kalinisan ng buhay, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo
at sa Kanyang pagkabuhay na mag-uli, pagsunod sa mga kautu-
san ng Diyos, ang mga pangunahing alituntunin ng ating panini-
wala. Alam nating ang doktrina ay totoo.6

Ang Unang Pangitain ni Joseph Smith ang 
pinakadakilang pangyayaring naganap simula sa

Pagkabuhay na Mag-uli ng Tagapagligtas.

Ang pinakadakilang pangyayaring naganap sa daigdig, simula
sa Pagkabuhay na mag-uli ng Anak ng Diyos mula sa libingan at
pag-akyat niya sa langit, ay ang pagpapakita ng Ama at ng Anak
sa batang si Joseph Smith, upang ihanda ang daan sa paglalatag
ng saligan ng kanyang kaharian—hindi kaharian ng tao—na ka-
ilanman ay hindi na mapipigilan ni maibabagsak pa. Nang tang-
gapin ko ang katotohanang ito, nalaman ko na madali pa lang
tanggapin ang iba pang katotothanan na kanyang sinabi at ipina-
hayag. . . .  Hindi siya kailanman nagturo ng doktrinang hindi
totoo. Hindi niya kailanman isinagawa ang doktrina na hindi ini-
utos sa kanya na isagawa. Hindi niya kailanman itinaguyod ang
kamalian. Hindi siya nalinlang. Nakita niya; narinig niya; ginawa
niya ang iniutos sa kanyang gawin; at, samakatuwid, ang Diyos
ang may pananagutan sa mga gawaing nagawa sa pamamagitan
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ni Joseph Smith—hindi si Joseph Smith. Ang Panginoon ang may
pananagutan dito, at hindi ang tao.7

Sa tagsibol ng 1920, nakatanggap [si Joseph Smith] ng unang
di-maipaliwanag na pangyayari o makalangit na pagpapakita.
Labing-apat na gulang lamang siya noon. Pangkaraniwan nang
hindi tayo umaasa ng isang napakalaking bagay sa isang labing-
apat na gulang na bata, at di-marapat sabihin na ang isang batang
lalaki na may murang edad ay maging napakamabisyo o masama,
lalo na kung siya ay ipinanganak at pinalaki sa nayon, malayo sa
masasamang bisyo ng malalaking lungsod at malayo sa pakiki-
pag-ugnayan ng nakasisirang impluwensiya ng masasamang aso-
sasyon. Di-marapat sabihin na ginugol niya sa katamaran ang
maraming oras sa panahong nagsisimula na siyang magtrabaho,
hanggang sa gulang na labing-apat; sapagkat ang kanyang ama ay
kailangang gumawa para sa kanyang ikabubuhay at kumita mula
sa pagbubungkal ng lupa sa pamamagitan ng paggawa ng sarili
niyang mga kamay, bilang isang mahirap na tao, na may malaking
pamilyang itinataguyod.8

Hinggil sa espirituwal na pagpapakita sa kanya, may kadahila-
nan ba na ipalagay na nagkaroon ng binalak na panlilinlang sa
panig ng bata, at lalo na sa batang katulad niya, sa kanyang sim-
pleng pahayag ng kung ano ang nakita at narinig niya? Wala; ni
sa sagot na ibinigay ng makalangit na sugo sa kanya, na ipinala-
lagay na kinatha sa sariling isipan lamang ng bata. Ang patotoo
ni Joseph Smith hinggil sa makalangit na pagpapakita sa kanya,
sa mga huling panahon ng kanyang buhay, ay kasing simple, de-
retso, payak at tunay, katulad ng kanyang patotoo noong siya’y
bata pa; ang katapatan, katapangan at pagmamahal na naitanim
sa kanya at ang katangian ng kanyang buhay sa pagkabata ay
hindi natinag ni nabago sa kanyang pagtanda. Nanggagaling ang
kanyang karunungan sa mga paghahayag ng Diyos sa kanya.9

Sinasabi ng ating mga kritiko na ilusyon lamang ang nakita ng
Propetang Joseph Smith, subalit hindi gayon ang kanyang sinabi.
Sinabi niya na ang mga personaheng nagpakita sa kanya ay tunay
na mga tao. . . .  Napasaatin ang ulat ng kapanganakan, buhay at
gawain ni Cristo, at wala sa mga ulat na ito ang makapagpapani-
wala sa atin kaagad kaysa sa kuwentong iyon ng Propetang Joseph
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Smith. Lumakad at nakipag-usap at nagpayo si Cristo sa kanyang
mga kaibigan nang siya’y bumaba mula sa langit mahigit 1900 taon
na ang nakalipas. Mayroon bang dahilan kung bakit hindi siya ma-
kapaparitong muli, kung bakit hindi niya madadalaw minsan pa
ang mundo at makipag-usap sa mga tao ngayon? Kung mayroon
ngang dahilan, handa akong pakinggan ito. Nais kong itanim sa in-
yong isipan na ang Diyos ay totoo, may katawang may laman at
mga buto, katulad rin ng sa iyo at sa akin. Ganoon din si Cristo,
subalit ang Espiritu Santo ay isang personaheng espiritu.10

Isinalin ng Propetang Joseph Smith ang Aklat ni Mormon
sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos.

Nang [si Joseph Smith] ay nasa pagitan ng edad 17 at 18, na-
katanggap siya ng isang makalangit na pagpapakita, at ilang da-
kila at mga maluwalhating bagay ang inihayag sa kanya, at sa
loob ng apat na taon pagkatapos ng panahong iyon, nakatang-
gap siya ng mga pagdalaw mula sa isang makalangit na sugo. . . .
Ang personaheng ito, ang sabi niya, ay inihayag sa kanya ang isi-
pan at kalooban ng Panginoon, at ipinakita sa kanya ang maha-
halagang katangian ng dakilang gawain na siya, sa mga kamay ng
Diyos ay magiging instrumento sa pagtatatag sa mundo kapag
dumating na ang takdang panahon. Ito ang gawaing isinagawa
ng anghel na si Moroni, sa loob ng apat na taon sa pagitan ng
1823 at 1827. Noong 1827 natanggap niya mula sa mga kamay
ng anghel na si Moroni ang mga laminang ginto kung saan nag-
mula ang aklat na ito (Ang Aklat ni Mormon) na isinalin niya sa
pamamagitan ng inspirasyon ng Pinakamakapangyarihan, at ng
kaloob at kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa kanya. . . . 

Nagkaroon ba ng pagkakataon si Joseph Smith na maging ma-
sama o tiwali sa loob ng tatlong taon sa pagitan ng 1827 at 1830,
habang gumagawa siya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay
para sa kanilang kaunting ikabubuhay, umiiwas sa kanyang mga
kaaway at sinusubukang tumakas sa mga taong nagnanais na wa-
sakin siya at hadlangan ang pagsasakatuparan ng kanyang mis-
yon, patuloy na nakikipaglaban sa napakaraming hadlang at sa
mga nakapanghihinang paghamak upang mabuo ang pagsasalin
ng aklat na ito? Sa aking palagay, hindi siya nagkaroon ng pagka-
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kataon. Nang matapos niya ang pagsasalin ng Aklat ni Mormon,
isa pa rin siyang bata, subalit sa paggawa ng aklat na ito, naka-
gawa siya ng mga katotohanan hinggil sa kasaysayan, propesiya,
paghahayag, pagbabadya, patotoo at doktrina, kautusan at ali-
tuntunin na napakalaki para sa kapangyarihan at karunungan ng
mga marurunong o nakapag-aral ng daigdig upang gayahin o pa-
bulaanan. Si Joseph Smith ay hindi nakapag-aral sa kanyang ka-
bataan, kung pag-uusapan ang pag-aaral dito sa daigdig.
Tinuruan siya ng anghel na si Moroni. Natanggap niya ang edu-
kasyon mula sa itaas, mula sa Pinakamakapangyarihang Diyos, at
hindi mula sa mga institusyong ginawa lamang ng tao; subalit
ang paratangan siyang mangmang ay di makatwiran at di-wasto;
walang tao o pagsasama-sama ng mga taong mas may katalinu-
han kaysa kanya ni ang pinagsamang karunungan at katusuhan
ng mga taong nabubuhay sa panahon ni Joseph Smith, ang ma-
kagagawa ng katulad sa ginawa niya. Hindi siya mangmang sa-
pagkat siya ay tinuruan niya, na kung kanino nagmumula ang
lahat ng katalinuhan. Nakamtan niya ang kaalaman tungkol sa
Diyos at sa kanyang batas, at sa kawalang-hanggan.11

Isinalin ang Aklat ni Mormon sa pamamagitan ng kaloob at ka-
pangyarihan ng Diyos, ng isang batang lalaki; hindi ng isang ma-
runong na tao, ng isang taong nakapag-aral, subalit ng isang hindi
nakapag-aral, walang karanasan, inosenteng bata! At ang batang
iyon na hindi nakapag-aral, walang karanasan at inosente ay wa-
lang iba kundi si Joseph Smith. Wala siyang karunungan, talino,
ni kasanayan sa kanyang sarili upang isalin sa wikang Ingles ang
mga nakaukit sa mga lamina na itinago ng mga sinaunang nanira-
han sa lupalop ng Amerika. Hindi niya kailanman inangkin na na-
isinalin niya ang mga yaon ng kanyang sariling karunungan. Sa
kabilang dako, palagi niyang sinasabi na nagawa niya ito sa pama-
magitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos na nasa sa kanya.12

Ang Propeta ay nakagawa nang higit pa, maliban lamang
kay Jesus, para sa kaligtasan ng sangkatauhan, kaysa sa
sinumang tao na kailanman ay nabuhay rito sa daigdig.

[Si Joseph Smith] ang nagbukas ng komunikasyon sa kalangi-
tan sa kanyang kabataan. Inilabas niya ang Aklat ni Mormon na
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naglalaman ng kabuuan ng ebanghelyo; at ang mga pahayag na
nasa aklat ng Doktrina at mga Tipan; ipinanumbalik ang banal na
Pagkasaserdote sa tao; itinayo at itinatag ang Simbahan ni
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, isang organisasyon
na walang katulad o kaparis sa buong daigdig, at kung saan ang
lahat ng kaalaman at karunungan ng mga tao nang mahabang pa-
nahon ay nabigong tuklasin o makagawa at hindi kailanman na-
kagawa. Itinatag niya ang mga kolonya sa mga estado ng New
York, Ohio, Missouri at Illinois, at itinuro ang daan para sa pag-
titipon ng mga Banal sa Rocky Mountains; ipinadala ang ebang-
helyo sa Europa at sa mga isla na nasa Dagat Pasipiko; itinatag
ang bayan ng Kirtland, Ohio, at doon nagtayo ng isang templo
na nagkakahalaga ng maraming libong dolyar; itinatag niya ang
lungsod ng Nauvoo sa gitna ng pag-uusig; tinipon sa Nauvoo at
sa kalapit purok ang mga 20,000 tao, at pinasimulan ang pagta-
tayo ng templo roon, na nang matapos ay nagkakahalaga na ng
isang milyong dolyar; at sa paggawa niya ng lahat ng ito ay kaila-
ngan niyang mapaglabanan ang pamiminsala sa kanyang pana-
hon, matinding pag-uusig na pinamumunuan ng isang pangkat
ng mandurumog, masasamang paratang at paninira, na ibinun-
ton sa kanya nang walang pasubali ng marami at ibat ibang tao o
grupo ng mga tao. Nakagawa siya nang higit pa maliban lamang
kay Jesus mula sa kanyang ikalabing-apat hanggang sa ika-dala-
wampung taon para sa kaligtasan ng tao kaysa sa sinumang tao
na nabuhay sa daigdig [tingnan sa Doktrina at mga Tipan 135:3],
at magkagayon pa man, pinararatangan pa rin siya ng kanyang
mga kaaway na isang taong tamad at walang pakinabang!

Saan tayo maaaring pumunta upang makahanap ng isang tao
na makagagawa ng ika-isang libong bahagi ng nagawa ni Joseph
Smith? . . .  Walang sinumang tao sa ikalabing siyam na siglo, ma-
liban kay Joseph Smith, ang naghayag sa sanlibutan ng isang si-
nag ng liwanag tungkol sa mga susi at kapangyarihan ng banal na
pagkasaserdote o mga ordenansa ng ebanghelyo, sa buhay man
o sa patay. Sa pamamagitan ni Joseph Smith, naghayag ang Diyos
ng maraming bagay na itinago mula pa sa pagkakatatag ng daig-
dig patungo sa katuparan ng mga salitang sinabi ng mga pro-
peta. . . .  At ito ay sa mahigpit na pagtatago ng mga bagay at
katangian ng dakilang gawaing ito sa huling araw, na nakatalaga
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na upang gawin ang mga dakilang layunin at plano ng Diyos
hinggil sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon.13

Si Joseph ang Propeta . . . ay naging instrumento, sa panganga-
laga ng Diyos, upang ipanumbalik ang matagal ng katotohanan
ng walang katapusang ebanghelyo ni Jesucristo, ang plano ng ka-
ligtasan, na mas matanda pa kaysa sa mga lahi ng mga tao. Tunay
nga na ang kanyang mga turo ay bago sa mga tao ng kanyang pa-
nahon dahil tumalikod sila mula sa katotohanan—subalit ang
mga alituntunin ng ebanghelyo ang pinakamatandang katotoha-
nan na umiiral. Ang mga ito ay bago sa henerasyon ni Joseph, ka-
tulad din nang ito’y ibinahagi sa atin, sapagkat ang mga tao ay
nangaligaw, nangaiwang walang patnubay o direksyon, napapa-
hapay dito’t doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng ha-
ngin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao—na
tinatawag na pagiging makabago, naniniwala sa pagbabago-bago
at sa mga bagong ideya. Ginawa nitong tagapanumbalik ang
Propetang Joseph, hindi tagawasak ng matatagal ng katotohanan.
At hindi ito nakapagbibigay-katwiran sa atin sa pagwawalang-ha-
laga sa simple, mahahalagang alituntunin ng ebanghelyo at mani-
wala sa mga makabagong uso at opinyon tungkol sa doktrina.14

Ipinahahayag ko sa inyo nang buong katapatan at buong kata-
imtiman ng kaluluwa, na buong puso akong naniniwala sa banal
na misyon ni Joseph Smith, ang Propeta, na naniniwala ako, sa
bawat himaymay ng aking pagkatao na ibinangon siya ng Diyos
upang ipanumbalik sa mundo ang ebanghelyo ni Cristo, na si-
yang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampa-
lataya. Nagpapatotoo ako sa inyo na si Joseph Smith ay naging
instrumento sa kamay ng Panginoon sa pagpapanumbalik ng ka-
totohanan sa daigdig, at gayon din sa banal na pagkasaserdote na
kanyang karapatan at kapangyarihang ibinigay sa mga kalalaki-
han. Alam kong totoo ito, at pinatotohanan ko ito sa inyo. Para
sa akin ito ang lahat-lahat; ito ang aking buhay; ito ang aking pag-
asa at ang aking kagalakan; nagbibigay ito sa akin ng natatanging
katiyakan para sa kadakilaan, sa pagkabuhay kong mag-uli mula
sa kamatayan, kasama ang yaong aking mga inibig at minahal sa
buhay na ito, at kung kanino nakisalamuha ako sa daigdig na
ito—mga taong mararangal, dalisay, mapagpakumbaba, na mga
masunurin sa Diyos at sa kanyang mga kautusan, hindi ikinahi-
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hiya ang ebanghelyo ni Cristo, ni ang kanilang paniniwala o ka-
alaman sa katotohanan ng ebanghelyo; mga taong nilikha na
may gayon ding katangian katulad ng mga martir na handa sa
anumang oras upang ibigay ang kanilang mga buhay alang-alang
kay Cristo, at sa ebanghelyo kung kinakailangan, na tinanggap
nila nang may patotoo ng Banal na Espiritu sa kanilang mga
puso. Nais kong makasamang muli ang mga taong ito kapag na-
tapos ko na ang aking layunin dito sa mundo. Kapag natapos na
ang misyon ko rito, umaasa ako na patutungo ako sa daigdig ng
mga espiritu kung saan sila naroroon, at nang makasama silang
muli. Ang ebanghelyong ito ng Diyos ang nagbibigay sa akin ng
pag-asa na mangyari ito at sa katuparan ng aking hangarin sa ba-
haging ito. Itinutuon ko ang lahat sa ebanghelyong ito, at hindi
ko ito ginawa nang walang kabuluhan. Alam ko kung kanino ako
magtitiwala. alam ko na buhay ang aking Manunubos, at siya’y ta-
tayo sa lupa sa mga kahuli-hulihan.15

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Sa paanong paraan naging instrumento sa kamay ng
Panginoon “Ang Propetang Joseph Smith? Sa paanong paraan
kayo nabiyayaan ng mga bagay na inihayag ng Panginoon sa
pamamagitan ng Propetang Joseph Smith?

• Bakit mahalagang magkaroon ng patotoo na si Joseph Smith
ang propeta ng Diyos sa dispensasyong ito?

• Anong mahahalagang katotohanan ang natutuhan ni Joseph
Smith mula sa Unang Pangitain? Ano ang mahahalagang kato-
tohanan ang natutuhan ninyo sa unang pangitain? Paanong
ang pagtanggap sa Unang Pangitain ay isang pundasyon sa
pagtanggap ng iba pang katotohanan ng ebanghelyo?

• Bakit mahalagang malaman na ang Aklat ni Mormon ay “isina-
lin sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos”?

• Ano ang ilang mga paraan kung saan gumawa nang higit pa
ang Propetang Joseph Smith “para sa kaligtasan ng tao kaysa
sa sinumang tao, maliban lamang kay Jesus”?
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• Bakit mahalagang malaman na ang Propetang Joseph Smith ay
“tagapanumbalik hindi tagapagwasak, ng matatagal ng katoto-
hanan”?

• Paano kayo napalalakas ng inyong pakikisalamuha sa mga ka-
lalakihan, kababaihan, o mga bata na may mga matitibay na pa-
totoo at hindi “ikinahihiya ang ebanghelyo ni Cristo”? Paano
natin mapalalakas ang iba ng ating mga patotoo?

• Ano ang labis na nakapagpahanga sa inyo sa mga patotoo ni
Pangulong Joseph F. Smith tungkol sa Propeta? Ano ang sarili
ninyong pagpapatotoo sa banal na misyon ng Propetang
Joseph Smith?

Mga Tala

1. Gospel Doctrine, ika-5 edisyon
(1939), 493.

2. Gospel Doctrine, 168–69.
3. Gospel Doctrine, 478–79; idinagdag

ang pagtatalata.
4. Gospel Doctrine, 479.
5. Gospel Doctrine, 480–81.
6. Mga kaganapan sa Pagtatalaga ng

Munumento ng Alaala ni Joseph
Smith: Sa Sharon, Windsor County,
Vermont, ika-23 ng Disyembre 1905,
41–42.
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Tunay, Tapat, Taimtim 
na Panalangin

Nanggagaling mula sa puso ang matapat na 
panalangin sa Diyos sa pangalan ni Jesucristo.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sa Taglagas ng 1847, ang siyam na taong gulang na si Joseph F.
Smith; ang kanyang balong ina, Mary Fielding Smith; ang kan-
yang tiyo na si Joseph Fielding ay humimpil sa may Ilog ng
Missouri patungo sa Winter Quarters. Natuklasan nila kinabuka-
san na nawawala ang pinakamaiinam nilang kapong baka.

Matagal at nahirapan sa paghahanap si Joseph F. at ang kan-
yang tiyo sa mga kapong baka, na “pinagpawisan nang labis, na-
pagod, nanghina ang loob at halos manlumo.” Sinabi ni Joseph
F.: “Sa nakaaawang kalagayang ito, ako ang unang bumalik sa
aming mga kariton, at nang papalapit na ako, nakita ko ang aking
ina na nakaluhod na nanalangin. Huminto ako saglit at dahan-
dahang lumapit upang marinig ang kanyang pagsusumamo sa
Panginoon na huwag kaming pahintulutang maiwan sa kalunos-
lunos na kalagayang ito, subalit gabayan kami na mabawi ang
aming mga nawawalang kapong baka, nang sa gayon ay maipag-
patuloy namin ang aming paglalakbay nang ligtas. Nang tumayo
siya sa kanyang pagkakaluhod nakatayo ako sa di-kalayuan. Ang
unang ekpresyon na nakita ko sa kanyang magiliw na mukha ay
ang kanyang nakahahalinang ngiti, na kahit pinanghihinaan na
ako ng loob, ay nagbigay sa akin ng panibagong pag-asa at kati-
yakan na di ko nadama noon.”

Masaya niyang niyaya si Joseph at ang kanyang tiyo na maupo
at kumain ng agahang inihanda niya at sinabing, “Maglalakad-la-
kad lang ako sandali sa labas at susubukan ko kung mahahanap
ko ang mga kapong baka.” Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ka-
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patid na ang paghahanap pa ay wala nang saysay, umalis pa rin si
Mary, iniwanan siya at si Joseph F. upang kumain ng agahan.
Nasalubong niya ang isang kalapit na tagapag-alaga ng mga hayop
na itinuro na nakita niya ang mga nawawalang kapong baka sa ka-
bilang daan na kanyang tinatahak. Sinabi ni Joseph F., “Narinig
namin nang malinaw ang kanyang sinabi, subalit nagpatuloy si
ina sa paglalakad, at di man lang lumingon sa kanya.” Di-nagtagal
sinenyasan niya si Joseph F. at ang kanyang tiyo, na siyang tu-
makbo sa lugar kung saan siya nakatayo. Doon nakita nila ang
mga kapong baka na nakatali sa sanga ng puno ng willow.

Kalaunan sinabi ni Pangulong Joseph F. Smith, “Ito ang isa sa
mga unang praktikal at positibong pagpapakita ng pagiging ma-
bisa ng panalangin na aking nasaksihan. Nakagawa ito ng di-ma-
buburang impresyon sa aking isipan, at siyang pinagmumulan
ng kaaliwan, katiyakan at patnubay sa akin sa buong buhay ko.”1

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Alamin kung paano lapitan ang Diyos sa panalangin.

Idinadalangin ko na malaman ninyo kung paano lapitan ang
Diyos sa panalangin. Hindi isang mahirap na bagay ang matutu-
han kung paano manalangin. Hindi ang mga salitang ginagamit
natin karaniwan ang bumubuo sa panalangin. Ang panalangin ay
hindi naglalaman ng mga salita lamang. Ang tunay, tapat, taimtim
na panalangin ay mas nabubuo sa damdaming nagmumula sa
puso at sa kaibuturang hangarin ng ating espiritu na manalangin
sa Panginoon nang may pagpapakumbaba at pananampalataya,
upang matanggap natin ang kanyang mga pagpapala. Hindi ma-
halaga kung gaano kasimple ang mga salita, kung tunay ang ating
hangarin at lumalapit tayo sa Panginoon nang may bagbag na
puso at nagsisising espiritu upang humingi sa kanya ng mga ya-
ong kailangan natin.2

Hindi siya malayo. Hindi siya mahirap lapitan, kung gagawin
lamang natin ito nang may bagbag na puso at nagsisising espi-
ritu, katulad ng ginawa ni Nephi noong sinauna. Ito ang paraan
kung saan si Joseph Smith, sa kabataan niya, ay lumapit sa Kanya.
Nagtungo siya sa kakahuyan, lumuhod, at nang may pagpapa-
kumbaba ay mataimtim siyang nanalangin upang malaman kung
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anong simbahan ang katanggap-tanggap sa Diyos. Nakatanggap
siya ng sagot sa kanyang panalangin, na kanyang inialay mula sa
kaibuturan ng kanyang puso, at natanggap niya ito sa paraang
hindi niya inaasahan.

Mga kapatid ko, huwag matutong manalangin sa pamamagitan
ng inyong mga labi lamang. Huwag memoryahin ang panalangin,
at sabihin ang mga ito araw-araw at gabi-gabi. Iyan ang bagay na
pinakaayaw ko. Totoo na napakaraming tao ang nagkaroon ng
ugaling pag-uulit sa gayon at gayun ding panalangin. Nagsisimula
sila sa isang punto, at nababanggit na nila ang lahat ng gayun ding
punto sa kanilang panalangin hanggang sa pagtatapos ng panala-
ngin; at kapag tapos na silang manalangin, hindi ko alam kung
pumaitaas ito lampas sa kisame ng silid o hindi.3

Mga kapatid ko, alalahanin at manawagan tayo sa Diyos at mana-
langin nang taimtim para sa kanyang pagpapala at kanyang pag-
sang-ayon sa atin. Gawin natin ito, gayon man, sa karunungan at
kabutihan, kapag nananalangin tayo, dapat tayong manawagan sa
Kanya sa di-pabagu-bago at may kadahilanang paraan. Hindi tayo
dapat humingi sa Panginoon ng mga yaong di-kinakailangan o
hindi makabubuti sa atin. Nararapat tayong humingi ng mga yaong
kailangan lamang natin, at nararapat tayong humingi nang may pa-
nanampalataya, “na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat ya-
ong nag-aalinlangan”, katulad ng sinabi ng apostol, “ay katulad ng
isang alon sa dagat, na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa mag-
kabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya’y tatang-
gap ng anumang bagay sa Panginoon” [James 1:6-7]. Subalit kapag
hihingi tayo sa Diyos ng mga biyaya, humingi tayo nang may pana-
nampalataya ng ebanghelyo, sa pananampalatayang iyon na kan-
yang ipinangakong ibibigay sa mga yaong maniniwala sa kanya at
sinusunod ang kanyang mga kautusan.4

Ako ay lubos na humanga at nadama ang impluwensya ng
Espiritu dahil sa pamamaraan [ni Pangulong Heber C. Kimball]
ng pananalangin niya sa kanyang pamilya. Hindi pa ako kailan-
man nakarinig sa ibang tao ng gayong pananalangin katulad ng
ginawa niya. Hindi siya nangungusap sa Panginoon kagaya sa
isang nilikhang nasa malayo, subalit wari’y nakikipag-usap sa
kanya nang harapan. Maraming beses nang naitanim sa aking isi-
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pan ang ideya tungkol sa aktuwal na pagharap ng Diyos habang
nakikipag-usap siya sa kanya sa panalangin, at hindi ko maiwa-
sang tumingin upang tingnan kung siya nga ay tunay na naro-
roon at makikita.5

Magtungo sa tuwina sa Panginoon nang may 
pagpapakumbaba at pananampalataya.

Tinanggap natin . . . nang walang tanong-tanong ang mga dok-
trina na itinuro sa atin ng Propetang Joseph Smith at ng Anak
mismo ng Diyos, na manalangin tayo sa Diyos, ang Walang
Hanggang Ama, sa pangalan ng kanyang bugtong na anak, kung
kanino ang ating amang si Adan at ang kanyang mga inapo ay na-
nalangin din mula sa simula.6

Sa palagay ko makabubuti para sa atin na piliing mabuti o
nang maingat ang ating mga salita kapag nananalangin tayo sa
Panginoon. Naririnig Niya ang ating panalangin na nasa lihim, at
tayo’y kanyang bibiyayaan nang hayagan. Hindi natin kailangang
magsumamo sa kanya nang may maraming salita. Hindi natin
siya dapat panghinawain ng ating mahahabang panalangin. Ang
kailangan natin at ang dapat nating gawin bilang mga Banal sa
mga Huling Araw, para sa ating kabutihan, ay magtungo sa tu-
wina sa kanya, patunayan sa kanya na maalaala natin siya at na
pumapayag tayo na taglayin sa ating sarili ang kanyang pangalan,
susundin ang kanyang mga kautusan, gumagawa ng kabutihan;
at ninanais natin ang kanyang Espiritu upang tulungan tayo. At,
kung tayo ay may suliranin, magtungo sa Panginoon at manala-
ngin nang walang paliguy-ligoy at sabihin nang malinaw ang
ating hangarin upang matulungan tayo sa ating suliranin; at ha-
yaang magmula sa puso ang panalangin, hindi sa mga salitang
paulit-ulit, na hindi pinag-iisipan o walang damdamin sa pagga-
mit ng yaong mga salita.

Sabihin natin ang mga simpleng salita, sinasabi ang ating pa-
ngangailangan, na mas tunay na kaaya-aya sa Tagabigay ng lahat
ng mabuti at ganap na kaloob. Naririnig Niya ang nasa lihim; at
nalalaman niya ang mga naisin ng ating mga puso bago tayo hu-
mingi, subalit ginawa niya itong obligasyon natin, at isang tung-
kulin na mananawagan tayo sa kanyang pangalan—magsihingi
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kayo, at kayo’y bibigyan; magsituktok at kayo’y bubuksan [ting-
nan sa Mateo 7:7]. Samakatuwid, ginawa ng Panginoon itong
isang mapagmahal na tungkulin na dapat natin siyang alalaha-
nin, na dapat nating patunayan sa kanya sa umaga, tanghali, at
gabi, na hindi natin nalilimutan ang Tagabigay ng lahat ng mabu-
buting kaloob sa atin.7

Masdan ang dakilang kautusan na ibinigay ng Panginoon, pa-
laging alahahanin ang Panginoon, manalangin sa umaga, at sa
gabi, at sa tuwina’y alalahaning pasalamatan siya sa mga biyayang
natanggap ninyo sa bawat araw.8

Walang hangganan ang dapat na o ang maaaring italaga sa pag-
hahandog ng panalangin at pagbibigay ng papuri sa Tagabigay ng
Mabuti, sapagkat inutusan tayong manalangin nang walang pa-
tid, at walang espesyal na karapatan ng Pagkasaserdote o posis-
yon sa Simbahan ang kailangan sa paghahandog ng panalangin.9

Maaaring mag-ayuno at manalangin ang isang tao hanggang sa
mapatay niya ang kanyang sarili, at hindi na ito kinakailangan pa;
ni karunungan ang gawin ito. Sinasabi ko sa aking mga kapatid,
kapag sila ay nag-aayuno, at nananalangin para sa mga maysakit
at para sa mga yaong nangangailangan ng pananampalataya at
panalangin, huwag lumampas sa kung ano ang pamamaraan at
nararapat sa pag-aayuno at pananalangin. Maririnig ng
Panginoon ang isang simpleng panalangin na inihandog na may
pananampalataya, sa kalahati lamang ng isang dosenang salita, at
tatanggapin niya ang pag-aayuno na hindi na maaaring maipag-
papatuloy pa ng mahigit sa dalawampu’t apat na oras, na kasing
bilis at bisa ng pagsagot niya sa isang panalangin na may libong
mga salita at pag-aayuno ng isang buwan.10

Ano ang gagawin natin kung nakaliligtaan natin ang ating mga
panalangin? Magsimula tayong manalangin muli. Kung pinababa-
yaan natin ang iba nating tungkulin, hangarin natin sa
Panginoon ang kanyang Espiritu, nang sa gayon ay malaman na-
tin kung saan tayo nagkamali at nawala ang ating mga pagkaka-
taon, o palampasin na lamang ang mga ito nang hindi nagamit o
napakinabangan. Hangarin natin sa Panginoon nang may pagpa-
pakumbaba, determinadong iwaksi ang lahat ng hadlang sa pag-
tanggap natin ng katalinuhan at liwanag na kailangan natin, at
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sagot sa ating mga panalangin, nang sa gayon ay malapitan natin
siya na nagtitiwalang bubuksan niya ang kanyang tainga sa ating
mga panalangin, na ibabaling ang kanyang puso sa atin nang
may awa, nang sa gayon ay mapatawad ang ating mga kasalanan,
maliwanagan ang ating mga isipan sa pamamagitan ng implu-
wensiya at kapangyarihan ng Diyos, nang sa gayon ay mauna-
waan natin ang ating tungkulin at magkaroon ng hangarin o
pagnanais na gawin ito, hindi upang ipagpaliban, hindi upang
ipagwalang-bahala ang tungkuling ito.11

Dapat na dala-dala natin ang diwa ng panalangin sa lahat ng
tungkulin na dapat nating gampanan sa buhay na ito. Bakit nara-
rapat na gawin natin ito? Ang isa sa mga simpleng dahilan na hu-
mihikayat sa aking isipan nang may malakas na puwersa ay na
lubos na umaasa ang tao sa Diyos! Wala tayong magagawa kung
wala siya; gaano kaunti ang magagawa natin kung wala ang kan-
yang maawaing pangangalaga para sa ating kapakanan!12

Kung hindi ninyo nalilimutang manalangin, hindi kayo kalili-
mutan ng Diyos, at hindi Niya ilalayo ang Kanyang sarili mula sa
inyo kung hindi ninyo ilalayo ang inyong sarili sa Kanya. Bakit tu-
matalikod sa katotohanan ang mga tao? Bakit nawawalan sila ng
pananampalataya? Bakit naging madilim ang kanilang mga isi-
pan? Dahil sila ay nawala sa tamang landas; pinababayaan nila
ang kanilang mga tungkulin at kinalimutang manalangin, at kila-
lanin ang Panginoon at inilayo Niya ang Kanyang Espiritu mula
sa kanila at naiwan sila sa kadiliman. . . .  [Hindi ito mangyayari]
sa taong nananalangin sa umaga, tanghali at gabi at nagpapa-
kumbaba ng sarili sa harapan ng Panginoon, at nananalangin sa
Panginoon sa kanyang pag-unlad katulad ng pananalangin niya
sa Kanya sa panahon ng kanyang paghihirap. Ang taong iyon ay
hindi kailanman tatalikod sa katotohanan.13

Ang tahanan ay templo ng mag-anak sa 
panalangin at pagpuri sa Diyos.

Ang tipikal na tahanan ng “Mormon” ay templo ng mag-anak,
kung saan ang mga miyembro ng pamilya ay nagtitipon, umaga
at gabi, sa pananalangin at pagpuri sa Diyos, na inihahandog sa
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pangalan ni Jesucristo, at madalas na sinasamahan ng pagbabasa
ng banal na kasulatan at pag-awit ng mga awiting espirituwal.14

Napakasimpleng bagay ang manalangin, subalit ang tungku-
ling ito ay kinaliligtaan ng maraming tao o ng maraming taha-
nan. Nalilimutan ng mga magulang na tawaging sama-sama ang
kanilang kasambahay at manalangin sa mga pagpapala sa kanila
ng Diyos; madalas silang nagmamadali, o natataranta nang labis
sa mga gawain ng buhay na ito, na nalilimutan ang mga obligas-
yon nila sa Pinakamakapangyarihan. Ang panalangin ng mag-
anak ay maaaring ipalagay ng ilang mga Banal sa mga Huling
Araw na isang napakasimpleng bagay, subalit ang kaligtaan ito ay
magbubunga ng mga napakamabibigat na resulta. . . .  Naaalaala
lamang Siya ng ilang Banal sa mga Huling Araw kapag nadadaig
sila ng kahirapan; sa kasaganaan ay nalilimutan siya nila. Ngayon
ay maaaring magpasya ang Panginoon na kalimutan tayo kapag
kailangang-kailangan natin ang kanyang tulong, at kung gagawin
niya ito, matatagpuan natin ang ating mga sarili sa malungkot na
kalagayan. Huwag kalimutan ang Diyos; hanapin Siya sa pama-
magitan ng panalangin sa araw at gabi. . . .  Maging madasalin bu-
magyo man at umaraw, at kapag dinadaig kayo ng kadiliman,
tiyak na darating ang tulong.15

Mga ama, manalangin kasama ng inyong mag-anak; yumukod
na kasama nila sa umaga at sa gabi; manalangin sa Panginoon,
pasalamatan siya sa kanyang kabutihan, awa at pagiging mabu-
ting Ama, katulad ng ating mga ama at ina dito sa mundo na na-
ging napakabuti sa ating mahihirap, hindi masunurin at suwail
na mga anak.

Nananalangin ba kayo? Ano ang mga idinadalangin ninyo?
Idalangin ninyo na maalaala kayo ng Diyos, nang sa gayon ay pa-
kinggan niya ang inyong mga panalangin, at na pagpalain kayo
ng kanyang Espiritu, at akayin niya kayo sa lahat ng katotohanan
at ipakita sa inyo ang tamang daan; na babalaan niya kayo laban
sa mga mali at patnubayan kayo sa tamang daan; nang sa gayon
ay hindi kayo maligaw, nang hindi kayo mapunta sa maling daan
patungo sa kamatayan, subalit manatili sa makitid na daan.16

Kapag ang isang maliit na bata ay yumuyuko sa ganap nitong
kasimplehan at humihingi sa Ama ng biyaya, naririnig ng Ama
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ang tinig, at sasagot nang may pagpapala sa kanyang ulunan, sa-
pagkat ang bata ay walang-malay at nananalangin nang may bu-
ong tiwala at pananalig. Ito ang mga simpleng alituntunin na
hinahangad ko na tumimo sa inyong mga isipan. Ang mga ito ay
simple lamang, subalit mahahalaga, at kinakailangan.17

Inutusan tayo na manawagan sa Diyos sa pangalan ni
Jesucristo. Sinabihan tayo na dapat nating siya alalahanin sa ating
mga tahanan, panatilihing panariwain ang kanyang banal na pa-
ngalan sa ating mga isipan, at magbigay-pitagan sa kanya sa ating
mga puso; dapat tayong manalangin sa kanya sa tuwina, sa bawat
araw, at, sa katunayan, sa bawat sandali ng ating mga buhay ay da-
pat tayong mabuhay nang sa gayon ang mga naisin ng ating mga
puso ay magiging isang panalangin sa Diyos para sa kabutihan,
katotohanan, at kaligtasan ng mag-anak ng sangkatauhan.18

Hayaang ang inyong kaluluwa ay mabuhos 
sa panalangin para sa kabutihan ng iba.

Kapag tayo ay nagsasama-sama, ang bawat isa ay dapat na mag-
karoon ng madasaling espiritu at ibuhos ang kanyang kaluluwa,
hindi lamang para sa kanyang sarili, subalit para rin sa buong
simbahan. Kung ginagawa ito, walang sinuman ang uuwi mula sa
bahay-sambahan nang hindi nararamdaman ang espiritu ng
Diyos. . . .  [Kapag inihahandog ang panalangin,] ang bawat
isa . . . ay dapat na sinasang-ayunan ito sa pamamagitan ng pag-
sasabi . . . ng amen.19

Kapag ang isang tao ay naghahangad ng espiritu ng karunu-
ngan at inspirasyon mula sa Pinakamakapangyarihan, . . . itataas
siya ng Panginoon sapagkat mayroon siyang takot sa Diyos sa ha-
rap ng kanyang mga mata, sapagkat iniibig niya ang kanyang
kapwa na gaya ng kanyang sarili, at hindi siya nananalangin ng:
“O Panginoon, pagpalain ninyo ako at ang aking asawa, ang
aking anak na si Juan at ang kanyang asawa; kaming apat at wala
nang iba pa. Amen.” Ang taong iyon ay di dapat manalangin nang
ganito, subalit dapat na nananalangin siya para sa kapakanan ng
Sion, at para sa pagkakaroon ng mahabang buhay ng mga yaong
ibinangon ng Panginoon upang maging pinuno, tagapayo at ta-
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gapagturo natin sa mga alituntunin ng Ebanghelyo.
Nananalangin siya para sa kanyang mga kapitbahay.20

Ang taong madasalin sa harapan ng Panginoon ay nagbibigay
ng halimbawa sa lahat ng nakakikita at nakaaalam ng kanyang gi-
nagawa.21

Hindi ako kailanman nananalangin sa Panginoon nang hindi
inaalaala ang Kanyang mga tagapaglingkod na nasa mga bansa
ng mundo na ipinangangaral ang Ebanghelyo. Ang nilalaman ng
aking panalangin ay, “O Diyos, panatilihin silang dalisay at wa-
lang-bahid dungis mula sa sanlibutan; tulungan ninyo sila na ma-
panatili ang kanilang katapatan, na hindi sila mahulog sa mga
kamay ng kanilang mga kaaway at madaig; akayin sila sa matata-
pat ang puso.” Ito ang aking panalangin magmula nang ako ay
magmisyon, at magpapatuloy ako na mananalangin nang gayon
habang ako ay nabubuhay.22

[Para sa kanyang misyonerong anak na si Joseph Fielding, su-
mulat si Joseph F. Smith noong ika-18 ng Hulyo 1899:] Ang
aming mga puso ay puspos ng pagpapala para sa iyo at . . . ka-
sama ang lahat ng iyong mga kasamang misyonero, inaalaala na-
min kayo sa Panginoon sa tuwing kami ay mananalangin. O!
Diyos, aking Ama, pagpalain, aluin, itaguyod at gawing kapaki-
pakinabang ang aking mga anak na lalaki, at ang lahat ng iyong
mga tagapaglingkod na nagmimisyon. Kapag isinara ang mga
pinto sa kanilang harapan, bigyan sila ng maawain, mapagtiis at
mapagpatawad na mga puso. Kapag sila’y pinakitunguhan nang
malamig at nang may panglalait ng mga mapanghamak na tao,
painitin ninyo sila ng inyong natatanging pagmamahal, kapag tri-
nato nang malupit at inuusig nawa’y naroon kayo upang panga-
lagaan sila ng inyong kapangyarihan. Ipaalam ninyo sa inyong
tagapaglingkod na Kayo ay Diyos at iparamdam ang inyong kalu-
walhatian. Busugin sila ng espirituwal na buhay at ng ganap na
pag-ibig na nagwawaksi ng lahat ng takot at nawa’y ibigay lahat
ang kailangan ng kanilang katawan. Tulungan silang punuin ang
kanilang isipan ng mga magagamit na kaalaman at mapanatili sa
kanilang alaala ang inyong katotohanan katulad ng isang balon
na puno ng kayamanan. Nawa’y maging mapagkumbaba sila sa
harapan Ninyo at maamo at mababang-loob katulad ng inyong
maluwalhating Anak! Magtiwala sa Inyo, sa inyong salita, at sa in-
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yong mabubuting pangako. At nawa’y ang karunungan at pagha-
hatol, katalinuhan at talas ng pag-iisip, pagpapasya at pag-ibig sa
kapwa, katotohanan at kadalisayan, at karangalan at dignidad
ang maging katangian ng kanilang pagmiministeryo at bihisan
sila ng banal na kasuotan. O, Diyos, pagpalain ninyo nang sagana
ang inyong mga batang tagapaglingkod ng mga kinakailangang
kaloob at biyaya at banal na kaisipan, at kapangyarihan upang
maging inyong mga Anak sa gawa!23

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang ibig sabihin ng “magsumamo sa Panginoon nang may
pagpapakumbaba at pananampalataya”? Ano ang ibig sabihin
ng magkaroon ng bagbag na puso at nagsisising espiritu?
Paano nakatutulong sa atin ang pagkakaroon ng bagbag na
puso at nagsisising espiritu upang makalapit sa Ama sa Langit
sa pamamagitan ng panalangin?

• Bakit mahalaga ang pananampalataya kapag tayo ay nananala-
ngin? (Tingnan din sa Helaman 10:5) Bakit dapat nating iwasan
ang mga paulit-ulit na panalangin? Ano ang magagawa natin
upang mas maging makabuluhan ang ating mga panalangin?

• Bakit dapat na handa tayong “iwaksi ang lahat na magiging
hadlang” sa pagtanggap ng sagot sa panalangin? Ano ang ilan
sa mga hadlang na ito?

• Paano natin madadala sa ating sarili ang diwa ng panalangin sa
lahat ng tungkulin na kailangan nating gawin sa buhay?

• Anong “mabibigat na resulta” ang maaaring makaharap natin
kung kinaliligtaan natin ang ating panalanging pang-mag-anak?

• Bakit napakabisa ang panalangin ng isang bata? Paano tayo
mas magiging katulad ng isang bata sa ating mga panalangin?

• Bakit mahalagang “sinasang-ayunan” ang mga panalangin ng
iba “sa pamamagitan ng pagsasabi ng amen”?

• Bakit mahalagang manalangin para sa iba? Paano pinagpapala
ang mga pangkalahatan at lokal na pinuno ng Simbahan ng
pananalangin para sa kanila? Paano tayo binibiyayaan nito at
ang ating pamilya?
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Ang Impluwensiya 
ng mga Ina

Gagabayan ng mga inang may ebanghelyo 
sa kanilang puso ang kanilang mga anak sa 

landas ng katwiran at katotohanan.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Si Pangulong Joseph F. Smith ay may napakataas na pagpapa-
halaga sa mga ina. Ang kanyang sariling ina ay isang halimbawa
ng pananampalataya at katatagan sa kanya. Sa paglalarawan sa
dakilang impluwensiya ng kanyang ina, sinabi niya: “Naaalaala
ko ang aking ina noong mga araw sa Nauvoo [1839–46].
Naaalaala ko siya at ang kanyang kawawang maliliit na anak na
nagmamadaling pinasakay sa isang bangka nang may iilang gamit
lamang na madadala mula sa kanilang bahay sa pagsisimula ng
pambobomba ng mga mandurumog sa lungsod ng Nauvoo.
Naaalaala ko ang paghihirap ng Simbahan doon at sa daan patu-
ngong Winter Quarters sa Ilog Missouri, at kung paano siyang
nanalangin para sa kanyang mga anak at pamilya sa napahirap na
paglalakbay. . . .  Naaalaala ko ang lahat ng pagsubok na kasabay
ng aming pagsusumikap na makalikas kasama ng Kampo ng
Israel. Sa paglakbay namin patungo sa mga lambak na ito ng ka-
bundukan nang walang sapat na mga bakang panghila ng aming
mga bagon, at dahil hindi namin kayang makabili ng mga hayop
na ito, kanyang nilagyan ng pamatok ang kanyang maliliit na
baka, at pinagdikit ang dalawang bagon, at naglakbay kami patu-
ngong Utah sa pamamagitan ng kawawang kalagayang ito, at si-
nabi ng aking ina—“Bubuksan ng Panginoon ang daan;’ ngunit
kung paano Niya bubuksan ito ay walang nakababatid. . . . 

Hindi ba ninyo naiisip na ang mga bagay na ito ay kumikintal
sa isipan? Sa palagay ba ninyo ay malilimutan ko ang halimbawa
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ng aking ina? Hindi; ang kanyang pananampalataya at halimbawa
ay palaging magiging malinaw sa aking isipan. Ano ang iniisip
ko! Ang bawat paghinga ko, ang bawat damdamin ng aking kalu-
luwa ay pumapailanlang sa Diyos sa pasasalamat sa Kanya na ang
aking ina ay isang Banal, na siya ay isang babae ng Diyos, dalisay
at matapat, at higit niyang nanaising mamatay kaysa tumalikod sa
pagtitiwalang inilaan sa kanya; na nanaisin niyang magtiis sa pag-
darahop at paghihirap sa ilang at tangkaing tipunin ang kanyang
pamilya kaysa manatili sa Babilonia. Ito ang diwa na pumuspos
sa kanya at sa kanyang mga anak. Hindi ba magiging hindi kara-
pat-dapat ang kanyang mga anak sa ganitong uri ng ina kung
hindi nila pakikinggan at susundin ang kanyang mga halimbawa?
Samakatuwid, sinasabi kong basbasan nawa ng Diyos ang mga
ina sa Israel.1

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang impluwensiya ng isang ina ay nananatili 
sa maraming salinlahi.

Lubos kong minamanhal at pinahahalagahan ang tunay na pa-
giging ina! Walang anumang bagay sa ilalim ng kahariang selesti-
yal ang makahihigit sa walang kamatayang pagmamahal ko sa
mabini, tunay, at magiting na kaluluwang nagsilang sa akin—ang
aking sarili, sariling ina! O, kay buti niya! Matapat siya! Dalisay
siya! Tunay siyang isang Banal! Isang maharlikang anak ng Diyos!
Utang ko sa kanya ang aking pagkabuhay at ang aking tagumpay,
na dahil din sa pagpapala at awa ng Diyos!2

Bilang isang pamantayan, ang mga ina sa Sion, ang mga ina ng
Israel, ang siyang pinakamabubuting babae na nabubuhay sa
mundo, ang pinakamabubuti na matatagpuan saan man. . . .  Ang
mabuting impluwensiya na ibinibigay ng isang ina sa kanyang
mga anak ay tila lebadura na inihalo sa harina hanggang sa ito’y
maglebadurang lahat; at hanggang sa maaabot ng kanyang im-
pluwensiya, hindi lamang sa kanyang mga anak kundi sa mga ka-
sama rin ng kanyang mga anak, ito ay nadarama, at mabuti ang
bunga na nagagawa nito.

At, mga kapatid kong babae, hindi ninyo batid ang layo na ma-
rarating ng inyong impluwensiya. Ang isang ina na matagumpay
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sa pagpapalaki ng isang batang lalaki, o babae, na ginagaya ang
kanyang mga halimbawa at sinusunod ang kanyang mga tuntu-
nin sa buong buhay, ay nagtatanim ng binhi ng kabutihan, kara-
ngalan at katapatan at katwiran sa kanilang mga puso na
madarama sa buong buhay nila. At anuman ang gawin ng batang
lalaki o babaing iyon, bilang isang ganap na lalaki o babae, sa
anumang lipunang kabibilangan nila, ang mabuting bunga ng
halimbawa ng inang iyon ay madarama sa kanila; at hindi ito ma-
mamatay, sapagkat mananatili ito sa kanila hanggang sa kanilang
mga anak sa maraming salinlahi. At inaasam natin ang ganito lalo
na sa Ebanghelyo ni Jesucristo.3

Sa aking pagkabata . . . tinuruan akong maniwala sa kabanalan
ng misyon ni Jesucristo. Tinuruan ako ng aking ina, isang tunay
na Banal—na si Jesucristo ay Anak ng Diyos; at siya ay walang iba
kundi ang Bugtong na Anak ng Diyos sa laman, at na, samakatu-
wid, walang iba maliban sa Diyos ang walang hanggang Ama ang
kanyang Ama at may-akda ng kanyang pagkabuhay sa mundo.
Tinuruan ako nito mula sa aking ama, mula kay Propetang Joseph
Smith, sa pamamagitan ng aking ina na tumanggap sa ebanghelyo
dahil naniwala siya sa patotoo ni Joseph Smith, at naniwala siya
sa karangalan, katapatan at katotohanan ng kanyang asawa; sa bu-
ong panahon ng aking kabataan at sa buong buhay ko sa mundo
ay tinanggap ko ang paniniwalang ito; sa katunayan, hindi ako
nagkaroon ng anumang malaking pag-aalinlangan sa aking isipan,
kahit na sa pagkabata ko.4

Dakilang mga pananagutan ang iniatang 
sa mga ina sa Israel.

Ang pagiging ina ay nakalagay sa saligan ng kaligayahan sa ta-
hanan, at sa kaunlaran ng isang bansa. Iniatang ng Diyos sa kala-
kihan at kababaihan ang mga napakabanal na tungkulin na may
kinalaman tungkol sa pagiging ina.5

Sa aking palagay, ang pinakamabubuting ina ay dapat na ma-
tagpuan, at sa tuwina’y natatagpuan, sa mga Banal sa mga
Huling-araw. Wala akong alam na kababaihan sa mundo na may-
roong pagkakaunawa sa konsepto ng pagiging asawa at pagiging
ina na kagaya ng pagkakaunawa ng mga Banal sa mga Huling-
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araw. Ang ating mga pakikitungo ay hindi lamang sinadya para sa
buhay na ito . . .  Namumuhay tayo para sa panahon at sa kawa-
lang-hanggan. Bumubuo tayo ng mga pakikitungo at pakikipag-
ugnay para sa panahon at sa kawalang-hanggan. Ang ating mga
damdamin at hangarin ay iniaakma at inihahanda upang mana-
tili hindi lamang sa temporal o mortal na buhay, ngunit sa buong
kawalang hanggan.6

Uunlad tayo at itatayo ang Sion sa lupa; sapagkat ito ang ating
misyon, at ang gawain ng inyong mga ina at anak na babae ng
Sion—ng mga ina ngayon, at sa kinalaunan ng mga anak na ba-
bae, na siyang susunod na magiging mga ina sa Israel. Dakilang
mga pananagutan ang nakaatang sa inyo. Sa inyo nakasalalay ang
pagtuturo at paggabay sa mga pag-iisip at inspirasyon ng mga
puso ng inyong mga anak, sapagkat sila ay nakatatamo ng lakas
mula sa espiritu ng kanilang mga ina, at ang impluwensiya ng
isang ina sa kanyang mga anak ang siyang nananatili ng pinaka-
matagal. Walang anumang bagay na mananatili kaysa impluwen-
siya ng isang ina; ito ay kung siya ay mabuti at may diwa ng
Ebanghelyo sa kanyang puso, at kanyang pinalalaki ang kanyang
mga anak sa daan na dapat nilang lakaran.7

Ang ating mga ina, at mga ina ng ating mga anak, na ang mga
puso ay punong-puno ng pag-aalala sa kagalingan ng kanilang
mga anak, matapos nilang tanggapin ang kaloob na Espiritu
Santo, sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, ay maa-
aring magtungo sa kanilang mga silid at yumukod sa harapan ng
Diyos at makipagtalastasan sa Kanya sa paraang hindi magagawa
ng ibang mga ina sa mundo, kung kanila lamang tutuparin ang
mga alituntunin na kanilang tinanggap at maging karapat-dapat
sa kanilang mga pribilehiyo na maaaring mapasakanila. Sa pama-
magitan ng impluwensiya na matatamo nila sa puso ng kanilang
mga anak, gagabayan nila ang mga ito sa landas ng katwiran at
katotohanan, at tuturuan sila ayon sa saway at aral ng
Panginoon, sa pagmamahal sa katotohanan, sa pagsunod sa
Kanyang mga kautusan, sa paraang hindi magagawa ng iba na
kulang sa mga pribilehiyo, biyaya, at kaloob na ganito, na masa-
ganang ibinibigay sa mga ina sa Israel.8

Walang anumang tunay na kaligayahan ang maihihiwalay at
maibubukod mula sa tahanan, at ang bawat pagsusumikap na gi-
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nagawa upang mapatibay at mapanatili ang impluwesniya nito ay
nakapagpapaangat sa mga yaong gumagawa at nagsasakripisyo
para mabuo ito. May mga kalalakihan at kababaihan na madalas
na maghangad ng ibang uri ng buhay na kapalit ng yaong nasa
tahanan; pinaniniwalaan nila ang kanilang sarili na ang tahanan
ay nangangahulugan ng pagsusupil; na ang pinakamataas na
antas ng kalayaan ay ang ganap na pagkakataong makakilos ayon
sa kalooban. Walang kaligayahan nang walang paglilingkod, at
walang paglilingkod na higit na dakila na gawin ang tahanan na
isang bahal na institusyon, na nagsusulong at nagpapanatili sa
buhay pampamilya.

..Ang pinakamalakas na kinagigiliwan ng pagkabata ay ang
mga yaong nauugnay sa tahanan, at ang magagandang alaala sa
pagtanda ay ang mga yaong tungkol sa pagkabata at ang masasa-
yang karanasan dito.9

Sa tahanan, ang ina ang pangunahing tagapagdisiplina sa mu-
rang gulang ng isang bata, at ang kanyang impluwensiya at disi-
plina ay may malaking bahagi sa kakayahan ng kanyang mga anak
na lalaki at babae na gampanan, kinalaunan, ang higit na mala-
king pananagutan ng pamamahala sa simbahan at bansa.10

Lubos akong umaasa nang tapat na higit na masigasig at mai-
ngat na babantayan ng mga ina sa Israel ang buhay ng kanilang
mga anak na babae at lalaki. Gagawin ko, kung ito ay nasa ka-
pangyarihan ko, na ang mga ina ay magkaroon ng kagalakan at
walang kapantay na kasiyahan na mapalaki ang kanilang mga
anak at lalaki at babae sa paraang walang makikitang pagkaka-
mali sa kanila ang mga tao, at ang kasalanan ay walang kapang-
yarihan sa kanila.11

Ang pag-ibig ng isang tunay na ina ay pinakamalapit 
na kahalintulad ng pag-ibig ng Diyos.

Walang pag-ibig sa mundo ang makapapantay sa pag-ibig ng
isang tunay na ina. . . .  Nadarama ko kung minsan, kung pa-
anong iniibig ng Ama ang kanyang mga anak nang higit sa pag-
ibig ng aking ina sa kanyang mga anak? Iyon ay buhay para sa
akin; iyon ay kalakasan; iyon ay nagpapatibay ng loob; iyon ay
pag-ibig na nagbubunga ng pag-ibig at pagkagiliw sa aking sarili.
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Batid kong inibig niya ako nang buo niyang puso. Inibig niya ang
kanyang mga anak nang buo niyang kaluluwa. Siya ay gumagawa
at nagtatrabaho at nagsasakripisyo sa araw at gabi, para sa kagin-
hawaan at biyayang temporal na halos hindi niya maibigay, sa pa-
mamagitan ng bunga ng kanyang sariling pagsusumikap, sa
kanyang mga anak. Walang pagsasakripisyo ng sarili—ng sarili ni-
yang panahon, o kasiyahan o paglilibang, o mga pagkakataon
para makapagpahinga—na isasaalang-alang kahit na sa isang sag-
lit man lang, kapag ihahambing ito sa kanyang tungkulin at sa
kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak.

Noong ako ay labinlimang taong gulang, at natawag sa isang
malayong bansa upang mangaral ng ebanghelyo—o upang matuto
kung paano gawin ito, at matutuhan ito para sa aking sarili—ang
pinakamatibay na saligan na naitakda sa aking buhay, na siyang
nagpanatili sa aking ambisyon at paghahangad, upang gawin
akong matiwasay at matatag, ay ang yaong pag-ibig na batid kong
mayroon siya para sa akin, siya na nagsilang sa akin sa mundo.

Isang batang lalaking paslit pa lamang, na walang muwang sa
pagpapasiya, na walang pormal na pinag-aralan, na inilagay sa
gitna ng pinakamalakas na mga pambibighani at tukso na maa-
aring iharap sa isang batang lalaki o isang tao—gayunman, sa tu-
wing ang mga tuksong ito ay nagiging kabigha-bighani at
katukso-tukso para sa akin, ang unang isipin na bumabangon sa
aking kaluluwa ay ito: Alalahanin ang pag-ibig ng inyong ina.
Alalahanin kung paano siyang nagsumikap para sa inyong kaga-
lingan. Alalahanin kung gaano siya kahanda na ialay ang kanyang
buhay para sa inyong kabutihan. Alalahanin kung ano ang kan-
yang itinuro sa inyong kabataan. . . .  Ang damdaming ito tungo
sa aking ina ay naging pananggalang, isang hadlang sa pagitan ko
at ng tukso, kung kayat ako ay nakatatalikod sa tukso at kasala-
nan sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon at ng pag-ibig na
sumibol sa aking kaluluwa, sa kanya na batid kong umiibig sa
akin higit kaninuman sa mundong ito, at umiibig sa akin nang hi-
git sa sinumang makaiibig sa akin.

. . . Ang tunay na ina, ang ina na may takot sa Diyos at may pag-
ibig sa katotohanan sa kanyang kaluluwa, ay hindi kailanman la-
layo mula sa kapahamakan at kasamaan at iiwanan ang kanyang
anak na nakaharap dito. Ngunit likas na gaya ng alipato na umi-
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ilanglang sa itaas, kasing likas ng paghinga ng hininga ng buhay,
kung mayroon mang panganib na dumarating sa kanyang anak,
siya ang papagitna sa pagitan ng kanyang anak at ng panganib na
iyon; kanyang ipagtatanggol ang kanyang anak sa abot ng maka-
kaya niya. Ang kanyang buhay ay tila walang halaga kung ihaham-
bing sa buhay ng kanyang anak. Iyan ang pag-ibig ng isang tunay
na pagiging ina para sa mga anak. . . . 

Natutuhan kong takdaan ng mataas na pagpapahalaga ang
pag-ibig ng ina. Madalas kong sinasabi, at uulitin ko, na ang pag-
ibig ng isang tunay na ina ay pinakamalapit na kahalintulad ng
pag-ibig ng Diyos kaysa anupamang uri ng pag-ibig.12

Marahil, ang pinakaganap na halimbawa sa larangan ng pagpa-
pahilom ay ang isang ina na ang magiliw at mapagbigay na pag-
ibig ay nangingibabaw upang pawiin ang kirot ng isang
nararapat o hindi nararapat na parusang ipinataw. Ang kanyang
pag-ibig ay nagpapahilom sa bawat sugat! Mabilis na nagpapa-
hinto ng sakit ang kanyang paghaplos! Ang halimbawa ng kan-
yang buhay ang katalinuhan na itinuturo ng pag-ibig.13

Walang anumang bagay sa pagitan ko at ng kalangitan na ma-
kapagbabayad sa paggawa ng isang bagay na makapagpapalung-
kot o makasasakit sa aking ina. Bakit? Sapagkat iniibig niya ako,
makakayanan niyang mamatay nang paulit-ulit, kung maaari ang
ganito, upang mailigtas lamang ako. Bakit ko siya palulungkutin,
bakit ko pasasamain ang loob niya? Bakit tatahak ako sa landas
na lihis sa sarili niyang buhay at sa mga turo ng kanyang buhay
sa akin, sapagkat tinuruan niya ako ng karangalan, at kalinisan,
at katotohanan, at katapatan sa kaharian ng Diyos, at hindi la-
mang niya ako tinuruan sa pamamagitan ng tuntunin kundi sa
pamamagitan ng halimbawa.14

Hindi ko maipahayag ang kagalakan na aking nadarama sa
pag-iisip na makikita ko ang aking ama, at ang aking minamahal
na ina, na nagsilang sa akin sa gitna ng pag-uusig at paghihika-
hos, na kumalong sa akin sa kanyang mga kamay at naging mati-
isin, mapagpatawad, mapagmahal at tunay sa lahat ng sandaling
wala pa akong magagawa sa mundo. Sa pag-iisip na makikita ko
siya, sino ang makapagpapahayag ng kagalakang iyon?15
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Basbasan nawa ng Diyos ang mga ina sa Sion.

Basbasan nawa ng Diyos ang mga ina sa Sion, at ang mga anak
ng Israel, at ilayo ang ating mga anak mula sa mga gawi ng daig-
dig, mula sa kasalanan at tukso na magliligaw sa kanila. Ang ka-
pangyarihan ng Diyos ay pumuno nawa sa sambahayan ng
pananampalataya.16

Tinatanaw ko ang mga inang ito sa Israel, na napuspos ng ka-
loob ng Espiritu Santo, na muling isinilang . . . ang mga anak na
babae ng Israel na ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, at sila ay
napuspos ng kaloob ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng pag-
papatong ng mga kamay ng mga yaong may karapatan na ipag-
kaloob ang kapangyarihan at ang kaloob na yaon sa mga anak na
babae ng Sion, at pati rin sa mga anak na lalaki ng Sion.
Naniniwala ako na ang bawat ina ay may karapatang . . . malaman
kung ano ang gagawin niya sa saklaw ng kanyang mag-anak at ng
kanyang pananagutan, sa kanyang mga anak, sa pagpapatnubay
at paggabay sa kanila; at na ang yaong ina at ang bawat ina na
may ganitong diwa ay may kaloob na pahayag, kaloob na inspi-
rasyon at kaloob na kaalaman, na siyang diwa ng propesiya, diwa
ng pagkakabatid, isang kaloob ng Diyos sa kanila, upang pama-
halaan ang kanilang mga sambahayan at gabayan ang kanilang
mga anak sa landas ng katwiran at katotohanan.17

Nadarama ko sa aking puso na nararapat kong basbasan kayo,
mga ina at mga kapatid na babae, nang buo kong puso at nang
buong lakas at karapatan na natamo ko sa pagkasaserdote alin-
sunod sa orden ng Anak ng Diyos. . . .  Ako ay may karapatan at
kapangyarihan sa pagkasaserdote na basbasan ang Israel, at bas-
basan, lalung-lalo na ang mga yaong matapat; at nadarama ko sa
aking puso na sabihin sa inyong binabasbasan ko kayo.18

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang hinahangaan ninyo sa paglalarawan ni Pangulong
Smith sa kanyang ina? Anu-anong mga katangian ng katwiran
ang nakikita ninyong mga halimbawa sa mga ina na kilala
ninyo?
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• Bakit ang pagiging ina ay “nakalagay sa saligan ng kaligayahan
ng tahanan, at ng kaunlaran ng bansa”? Anu-ano ang “banal na
mga tungkulin” ng kalalakihan at kababaihan “tungkol sa pagi-
ging ina”?

• Paano nakaiimpluwensiya ang ating pagkaunawa sa mga wa-
lang hanggang mag-anak sa ating mga kilos at pag-uugali tung-
kol sa mga ina at sa pagiging ina?

• Paano maiimpluwensiyahan ng isang ina ang mga isipan at
puso ng kanyang mga anak sa katwiran? Paano kayo nabibiya-
yaan ng impluwensiya ng isang ina sa Sion?

• Anu-anong mga hamon ang kinakaharap ng mga magulang nga-
yon sa pagdadala sa kanilang mga anak sa “pagmamahal sa ka-
totohanan, sa pagsunod sa mga kautusan [ng Diyos]”? Paano
maaaring pakitunguhan ng mga magulang ang hamon ng ito?

• Ayon kay Pangulong Smith, anu-anong mga biyayang espiritu-
wal ang mga karapatan ng mga ina na tumanggap ng kaloob na
Espiritu Santo? Paano magagamit ng mga ina ang mga kaloob
na ito upang matulungan ang kanilang mga anak na tumahak
sa landas ng katwiran?

• Paano nagiging “panangggalang, isang hadlang sa pagitan [na-
tin] at ng tukso” ang pagmamahal at mga turo ng isang ina?
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Ang Inspirasyon 
at Kabanalan ng mga 

Kasulatan

Nararapat na masigasig na pag-aralan ng mga 
miyembro ng Simbahan ang mga banal na 

kasulatan at masigasig ding ipamuhay ang mga 
alituntunin na itinuro sa mga pamantayang 

banal na kasulatan.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sa buong paglalakbay patungo sa Lambak ng Salt Lake noong
1848, si Mary Fielding Smith kasama ang kanyang anak na si
Joseph at ang iba pang miyembro ng mag-anak ay nag-aral ng
mga banal na kasulatan sa tanglaw ng ilawan at liwanag na nang-
gagaling sa nagniningas na panggatong. Ito ang mga pinakau-
nang araw ng espirituwal na edukasyon ni Joseph na natanggap
niya mula sa kanyang ina sa tolda, sa kampo, at sa parang.1 Sa
paglipas ng panahon, naalaala ni Pangulong Joseph F. Smith:
“Bata pa lamang ako ay nakintal na sa akin, nang malalim, na ini-
isip, at matatag na naniniwala, sa aking kaluluwa na ang mga pa-
hayag na ibinigay kay at sa pamamagitan ni Joseph ang
Propeta . . . ay mga salita ng Diyos, gaya ng mga salita ng mga si-
naunang disipulo nang sila’y magpatotoo sa Ama at sa Anak. Ang
impresyong iyon na nakintal sa akin sa aking pagkabata ay sumu-
baybay sa lahat ng panahon ng kasayahan at kahirapan nang ma-
higit animnapung taon ng tunay at kapaki-pakinabang na
karanasan sa larangan ng misyon, sa lahat ng bansa ng daigdig,
at sa sariling bayan sa gitna ng mga tagapaglingkod na binigyan
ng karapatan ng Diyos.”2

Sa pangkalahatang komperensiya na nagaganap noong ika-10
ng Oktubre 1880, ang unang Panguluhan ng Simbahan—si
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Ang kopya ni Pangulong Joseph F. Smith ng unang edisyon ng Aklat 
ni Mormon sa wika ng mga taga-Hawai, 1905. Gayundin ang isinalin sa wika 

ng mga taga-Hawai na Doktrina at mga Tipan at Mahalagang Perlas, na 
ibinigay sa kanya sa araw ng paglalaan ng pook na pagtatayuan ng Templo 

sa Hawai noong 1915.
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Pangulong John Taylor at ang kanyang mga Tagapayong sina
George Q. Cannon at Joseph F. Smith—ay iniharap sa Simbahan
ang Mahalagang Perlas at ang ilang karagdagang bahagi ng
Doktrina at mga Tipan “bilang mga paghahayag mula sa Diyos sa
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling araw, at sa
buong daigdig.”3 Sa pamamagitan ng lubusang pagsang-ayon ng
lahat, ang mga pahayag na ito ay tinanggap ng mga miyembro ng
Simbahan, sa gayon, pinalalawak ang pamantayan ng mga banal
na kasulatan ng Simbahan. Para kay Pangulong Smith, ang mga
banal na kasulatan ay mananatiling di-pabagu-bagong pinagku-
kunan ng “kayamanang espirituwal.”4 Ginamit niya ang mga ba-
nal na kasulatan sa kanyang pagtuturo sa buong buhay niya, at
habang pinagbubulay-bulay ang banal na kasulatan natanggap
niya ang dakilang pahayag na kilala ngayon bilang Doktrina at
mga Tipan bahagi 138.

Mga Turo ni Joseph Smith

Ang mga banal na kasulatan ay naghahatid ng mga 
salita ng pag-ibig at kayamanang espirituwal.

Sa [mga yaong] nalilito kung ano ang gagawin sa lahat ng iba-
ibang turo na kasalukuyang umiiral sa daigdig, sinisabi ko:
Saliksikin ang mga Banal na Kasulatan, hanapin ang Diyos sa pa-
nalangin, at pagkatapos basahin ang mga doktrina na ipinahayag
ni Cristo sa kanyang pangangaral sa bundok, na matatagpuan sa
Mateo, at binanggit muli sa mga sinaunang banal sa lupalop na
ito [ng Amerika.] (3 Nephi). Dahil pinag-aralan ang mga dakilang
pamantayang ito, at sinaliksik malalim ang kahalagahan ng mga
di-mapapantayang damdamin nito, maaari mong hamunin ang
mga pilosipiya ng daigdig, o anumang moral na alituntunin ng
daigdig na maglabas ng anumang bagay na kasinghalaga ng 
pangangaral sa bundok. Ang karunungan ng mga tao ay hindi
maihahambing sa mga ito. Inaakay ng mga ito ang mga mapama-
yapang tagasunod ni Cristo na makahanap ng kapahingahan, at
ginagawang maging ganap ang sangkatauhan katulad niya na ga-
nap. Walang pilosopo ang nakapangusap nang katulad ng sinabi
ni Jesus,”Magsiparito sa akin.” Mula sa simula ng daigdig hang-
gang sa kasalukuyang panahon, walang pilosopo ang nanawagan
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nang gayong salita ng pag-ibig sa mga tao, ni nagbigay ng katiya-
kan at nagpahayag ng kapangyarihan ng kanyang sarili upang
magligtas. “Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at
nangabibigatang lubha, at kayo’y aking pagpapahingahin,” ang
kanyang panawagan sa lahat ng mga anak na lalaki at babae ng
mga tao [Mateo 11:28].

Tinugon ng mga Banal sa mga Huling Araw ang panawagan, at
libu-libo sa gayong paraan ang nakasumpong ng kapahingahan at
kapayapaan na di-mahihigtan ng lahat ng pang-unawa; at sa kabila
ng impluwensiya sa labas, mahigpit na pagsubok, ng kaguluhan at
ng labanan, kanilang nalampasan ang mga ito. Sila ay napahinga
sa kaalamang walang tao ang makapagpapahayag o makapagtu-
turo ng gayong doktrina; ito ang siyang katotohanan ng Diyos.5

Ang yaong nagpapakilala nang higit sa lahat ng inspirasyon at
pagkabanal ng mga Banal na Kasulatan ay ang diwa kung saan
nasulat ang mga ito at ang kayamanang espirituwal na dinadala
ng mga ito sa mga yaong masigasig at maingat na nagbabasa ang
mga ito. Ang ating pakikitungo, samakatuwid, sa mga Banal na
Kasulatan ay nararapat na naaayon sa mga layunin kung bakit na-
sulat ang mga ito. Ang mga ito ay inilaan upang palawakin ang
mga espirituwal na kaloob at upang ihayag at patibayin ang big-
kis ng pakikipag-ugnayan sa pagitan niya at ng kanyang Diyos.
Ang Biblia, katulad ng lahat ng iba pang Banal na Kasulatan,
upang mapahalagahan ay kailangang pag-aralan ng mga yaong
nahihilig sa espirituwal at ng mga naghahanap ng mga espiritu-
wal na katotohanan.6

Ang pinakadakilang gawain na magagawa ng sangkatauhan sa
daigdig na ito ay bihasain ang kanilang mga sarili sa banal na ka-
totohanan, nang buung-buo, nang ganap, nang sa gayon ang ha-
limbawa o kilos ng masasamang nilalang na nabubuhay sa
daigdig ay hindi kailanman makapagpapaalis sa kanila mula sa
kaalamang kanilang nakamtan. “Sa mga yapak ng ating
Panginoon,” ang pinakadakila sa lahat ng mga guro na tinanggap
ng daigdig na ito, ay siyang pinakaligtas at pinakatiyak na landas,
na nalalaman ko upang tahakin dito sa daigdig. Masasaisip natin
ang mga tuntunin, doktrina at ang banal na salita ng Panginoon,
nang walang takot na mabibigo ang huwaran ng pagsasakatupa-
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ran at pagsasagawa ng kanyang mga sariling tuntunin at pagtu-
pad sa kanyang mga sariling doktrina at hinihingi.7

Ang mga makabagong banal na kasulatan 
ay nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos at 

nagpapatotoo na si Jesus ang Cristo.

Sa pamamagitan ng patotoo ng Banal na Espiritu ng Diyos sa
akin, alam ko na ang aklat na ito, ang Aklat ng Doktrina at mga
Tipan, na hawak ko sa aking mga kamay, ay salita ng Diyos sa pa-
mamagitan ni Joseph Smith sa sanlibutan, at lalung-lalo na sa
mga miyembro ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw sa buong daigdig, at na sa pamamagitan ng kaloob
at kapangyarihan ng Diyos naisalin niya ang aklat na ito (ang
Aklat ni Mormon) mula sa orihinal nitong wika, at mula sa mga
nakaukit sa mga laminang ginto sa wikang nababasa natin nga-
yon sa mga pabalat ng aklat na ito; at naglalaman ito ng kabuuan
ng walang kamatayang Ebanghelyo. Aakayin nito ang mga tao sa
pagtatamo ng kaalaman ng katotohanan upang mailigtas at mai-
balik silang muli sa harapan ng Diyos at makibahagi sa Kanyang
kaluwalhatian at sa mga buhay na walang hanggan.8

Si Cristo ang siya ring gumiba ng mga hadlang ng libingan, na-
pagtagumpayan ang kamatayan at ang libingan at bumangon.
“ang pangunahing bunga ng nangatutulog.” [1 Mga Taga-Corinto
15:20.]. . . .  Nasaksihan at nagpatotoo ang [Kanyang] mga disi-
pulo sa pagkabuhay na mag-uli, at ang kanilang patotoo ay hindi
maaaring pag-alinlanganan. Samakatuwid ito ay tumatayong ma-
tatag, at totoo at tapat.

Subalit ito lang ba ang mga patunay na mayroon tayo na ma-
panghahawakan? Wala na bang iba maliban sa patotoo ng mga si-
naunang disipulo upang dito isalalay ang ating mga pag-asa?
Salamat sa Diyos at mayroon pa. At makatutulong sa atin ang ka-
ragdagang patunay na nasa atin na maging mga saksi sa katoto-
hanan ng patotoo ng mga sinaunang disipulo. Dumako tayo sa
Aklat ni Mormon; nagpapatotoo ito sa kamatayan at pagkabuhay
na mag-uli ni Jesucristo sa payak at malinaw na mga salita; maa-
ari tayong dumako sa Aklat ng Doktrina at mga Tipan na naglala-
man ng mga pahayag sa dispensasyong ito, at matatagpuan natin
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dito ang malinaw at mahusay na pagpapaliwanag ng katibayan.
Mayroon tayong patotoo ni Propetang Joseph Smith, ng patotoo
ni Oliver Cowdery, at ng patotoo ni Sidney Rigdon, na nakita nila
ang Panginoong Jesus—ang siya ring ipinako sa Jerusalem—at
na inihayag niya ang Kanyang sarili sa kanila [tingnan sa
Doktrina at mga Tipan 76:22–24.]9

Ang Aklat ni Mormon [ay] isang aklat ng banal na kasulatan na
isinalin sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos,
sapagkat ipinahayag ng tinig ng Diyos sa tatlong saksi na isinalin
ito sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos at na
ito ay totoo. Nagpahayag at nagpatotoo ang tatlong saksi sa kato-
tohanan nito, at ang walong iba pang saksi, maliban pa kay
Propetang Joseph Smith, ay nagpahayag na nakita nila ang mga
lamina at nahawakan ang mga ito, at nakita ang mga nakaukit
doon, na nalalaman nila na si Joseph Smith ang mayhawak ng
mga lamina kung saan isinalin ang Aklat ni Mormon.10

Ang Aklat ni Mormon, kung saan naging instrumento si Joseph
Smith sa mga kamay ng Diyos sa pagdadala sa henerasyong ito, ay
naisalin na sa wika ng Aleman, Pranses, Danes, Swedish, Welsh,
Hawai, Hindustani, Espanyol, at Olandes, at isasalin pa ang Aklat
na ito sa iba pang mga wika, sapagkat alinsunod sa mga nilalaman
nitong pagbabadya, at alinsunod sa mga pangako ng Panginoon
sa pamamagitan ni Joseph Smith, ito ay dadalhin sa lahat ng
bansa, at lahi, at tao sa silong ng buong kalangitan, hanggang sa
ang lahat ng anak na lalaki at babae ni Adan ay magkakaroon ng
pribilehiyo na pakinggan ang ebanghelyo na ipinanumbalik sa
mundo sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon.11

Na ipaaalam ng Diyos ang kanyang mga layunin sa mga
Lamanita sa kanyang sariling takdang panahon at pamamaraan
ay walang pag-aalinlangan sa mga isipan ng mga yaong nanini-
wala sa banal na pinagmulan ng Aklat ni Mormon—sapagkat sa
aklat na iyon ang katotohanang ito ay ginawang lubos na mali-
naw, subalit kung paano niya gagawin ang gayon sa bawat de-
talye, at kung anong mga kaparaanan ang kanyang gagamitin
upang matupad ang kanyang mga layunin sa bagay na ito, ay ma-
aaring maging paksa ng haka-haka na lampas pa sa tunay na ini-
hayag. Ang isa sa mga kaparaanan, na alam natin, ay ang
mismong Aklat ni Mormon.12
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Sinasabi ko sa aking mga kapatid na ang aklat ng Doktrina at
mga Tipan ay naglalaman ng ilan sa mga pinakamaluwalhating
alituntunin na inihayag sa sanlibutan, ang ilan ay inihayag nang
may higit na kabuuan kaysa sa inihayag noon sa dagidig, at ito,
sa katuparan ng pangako ng mga sinaunang propeta na sa mga
huling panahon ihahayag ng Panginoon ang mga bagay sa sanli-
butan na pinanatiling nakatago mula pa sa pagkakatatag niyon;
at inihayag ang mga ito ng Panginoon sa pamamagitan ni
Propetang Joseph Smith.13

Naniniwala ako sa pagiging Diyos ni Jesucristo, sapagkat higit
kailanman ay mas malapit na ako sa pagkakaroon ng tunay na ka-
alaman na si Jesus ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos, sa pa-
mamagitan ng patotoo ni Joseph Smith na nasa aklat na ito, ang
Doktrina at mga Tipan, na Siya ay nakita niya, na Siya ay narinig
niya, na nakatanggap siya ng mga tagubilin mula sa Kanya, na si-
nunod niya ang mga yaong tagubilin, at na siya ngayon ay tuma-
tayo sa harapan ng daigdig bilang huling dakila, tunay, buhay na
saksi ng pagiging Diyos ng misyon ni Cristo at ng Kanyang ka-
pangyarihan upang tabusin ang tao mula sa kamatayang tempo-
ral at gayon din mula sa pangalawang kamatayan na kasunod ng
sariling pagkakasala ng tao, sa di-pagsunod sa mga ordenansa ng
ebanghelyo ni Jesucristo.14

Pag-aralan ang mga pamantayang banal na kasulatan
upang makamtam ang kaalaman ng salita ng Diyos.

Madalas kong matuklasan sa aking karanasan sa pagbabasa ng
mga talata sa Banal na Kasulatan na dinadala ng Espiritu sa aking
isipan ang bagong liwanag at ipinakikita sa aking pang-unawa
ang mga kaisipan at pananaw na sa wari’y bago sa akin, bagama’t
alam na alam ko na mga yaong Banal na Kasulatan at nabasa na
ang mga ito nang maraming beses. Sa katunayan, may kakaiba
akong natutuklasan kasabay ng pagbabasa ng Salita ng Diyos, na
sa tuwing binabasa ko ito, sadyang nakapagpapanariwa ito ng ka-
luluwa, nakapagpapasigla ng espiritu ng tao, naglalapit sa kanya,
kung maaari, sa bukal ng liwanag, katotohanan, karunungan,
pag-ibig at kaalaman. Samakatuwid, makabubuti para sa mga
Banal sa mga Huling Araw na basahin nang madalas ang salita ng
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Diyos na nakasulat sa Biblia, sa Aklat ni Mormon at sa Doktrina
at mga Tipan, at gayon din sa pagtalakay ng mga namumunong
Elder ng Simbahan na may layunin na gawing malinaw ang mga
batas ng Diyos sa ikauunawa ng mga anak ng mga tao.

At sa pagbabasa ng salita ng Panginoon dapat nating isaalang-
alang ang pagsasagawa nito sa ating buhay sa mga pangyayari at
kalagayan kung saan natagpuan natin ang ating mga sarili, at da-
pat tayong magbulay-bulay kung nakasusunod ba tayo sa mga hi-
nihingi ng Ebanghelyo o hindi, at kung nasa mga puso ba natin
ang Espiritu na kasama ng gawain at salita ng Panginoon. Hindi
tayo dapat magbasa upang masabi lamang na nagbabasa tayo; su-
balit dapat tayong magbasa nang may espiritu at pang-unawa,
nang sa gayon ay makinabang tayo, at maihayag ang katotoha-
nan, hangga’t maaari, sa ating ikauunawa, at maikintal ang mga
ito sa ating mga isipan nang hindi na mawala pa ito sa atin, sa ha-
lip ay mapasaatin katulad ng isang batis na bumubukal tungo sa
buhay na walang hanggan, at maging di-nagkukulang na pinag-
kukunan ng katotohanan, ng liwanag, ng kagalakan at ng kapa-
yapaan na magpapatuloy sa ating mga puso.15

Nararapat na alamin hangga’t maaari ng lahat ng miyembro ng
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang
mga salitang nakatala sa Bagong Tipan, lalung-lalo na ang tung-
kol sa mga yaong bagay na sinabi ng Tagapagligtas at itinala ng
mga apostol. Ang Aklat ni Mormon ay nararapat basahin nang ma-
ingat, at ang Aklat ng Doktrina at mga Tipan ay nararapat basahin
nang napakaingat ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga ito
ang mga pamantayang banal na kasulatan ng Simbahan at nagla-
laman ang mga ito ng katotohanan, hindi kamalian, hindi mga sa-
lita at opinyon ng mga tao, hindi nobela o maikling kuwentong
kinatha lamang, hindi pala-palagay, subalit katotohanan, salita ng
Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan, at ang mga
bagay na ito ang dapat na lubusang maunawaan ng ating mga
anak, ng ating mga ama at ina. Alamin natin ang katotohanan sa-
pagkat ang katotohanan ang siyang nagpapalaya sa atin at magpa-
palaya sa atin mula sa kamalian, mula sa pamahiin,mula sa maling
tradisyon, mula sa maling agham, at mula sa mga maling palagay
ng mga tao at walang kabuluhang pilosopiya ng daigdig. Kung
matutuhan natin ang katotohanan, sa gayon tayo ay magiging ma-
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laya mula sa mga yaong mali at mula sa kapangyarihan ng kama-
lian na may malakas na impluwensiya sa daigdig.

Nais nating malaman ng ating mga anak ang katotohanan ng
Diyos at hindi ang mga maling palagay ng sanlibutan at nais na-
ming pag-aralan ninyo ang mga yaong aklat kung saan makata-
tamo kayo ng kaalaman ng salita ng Panginoon tungkol sa atin.

Ang ilan sa ating mga makatwirang tao ay nagbabasa ng ma-
rami sa mga aklat na inilalathala sa ngayon, na tinatawag nilang
mga sikat na katha subalit wala silang oras na basahin ang Salita
ng Panginoon. Magaganda ang karamihan sa mga aklat na ito, su-
balit kadalasan maraming mga ideya ang inilalahad sa mga maga-
gandang salita, maaayos na pangungusap o damdamin katulad
ng mga namukadkad na bulaklak sa tangkay na walang ugat. Ang
tunay na katotohanan ay makakamtan mula sa mga aklat na pi-
nagtibay natin bilang mga pamantayang banal na kasulatan ng
Simbahan. Nakikita ko ang karamihan sa ating mga tao na higit
na binabasa ang mga bagay na isinulat ng ilang kilalang may-akda
ng mga aklat kaysa sa pagbabasa ng mga bagay ng Diyos. Hindi
nila nalalaman ang isang bagay tungkol sa tunay na pinakadiwa
ng Ebanghelyo ni Jesucristo, hindi nila nalalaman o nauunawaan
ang isang bagay tungkol sa mga seremonya ng Pagkasaserdote at
ng mga alituntunin ng pamamahala na inihayag ng Diyos sa mga
anak ng tao upang mapanatili ang kaharian ng Diyos dito sa
mundo. Mas nalalaman nila ang maraming bagay hinggil sa mga
nobela kaysa sa Biblia, sa Aklat ni Mormon, at sa Doktrina at mga
Tipan—oo, nang higit pa.16

Kagulat-gulat na marinig ang napakaraming katanungang pa-
tuloy na ipinadadala sa Panguluhan ng Simbahan, sa iba pang
mga kapatid ko na nasa pamumuno, para sa kaalaman sa mga
ilan sa mga pinakapayak na bagay na nauukol sa Ebanghelyo.
Daan-daang katanungan, pakikipag-ugnayan, at liham ang ipina-
dadala sa amin oras-oras na humihingi ng kaalaman at tagubilin
sa mga bagay na nakasulat nang malinaw sa mga pahayag ng
Diyos—na nasa Aklat ni Mormon, sa Doktrina at mga Tipan, sa
Mahalagang Perlas, at sa Biblia—nasa wari ang sinumang maka-
babasa nito ay makauunawa.17

53



K A B A N A T A  5

Mayroon tayong katotohanan sa ebanghelyo. Kung gayon ang
pangyayari, ay nagpapatotoo ako na gayon nga, samakatuwid ka-
rapat-dapat ito sa bawat pagsisikap natin na unawain ang katoto-
hanan, ang bawat isa para sa kanyang sarili, at ibahagi ito nang
may espiritu at isagawa sa ating mga anak. . . .  Nararapat itong
gawin araw-araw, at sa tahanan, sa pamamagitan ng tuntunin,
pagtuturo at pagpapakita ng halimbawa. . . .  Maglaan ng sam-
pung minuto sa pagbabasa ng isang kabanata mula sa mga salita
ng Panginoon sa Biblia, sa Aklat ni Mormon, sa Doktrina at mga
Tipan, bago kayo matulog, o bago kayo magsimula sa inyong
pang-araw-araw na gawain. Pakainin ninyo ang sarili ninyong es-
piritu sa tahanan, gayon din sa mga pampublikong pook.18

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Paano “inaakay sa kapahingahan ang mga mapamayapang ta-
gasunod ni Cristo” ng mga banal na kasulatan at ginagawa ta-
yong maging ganap? Paano kayo tinutulungan ng mga ito na
maging mapamayapang tagasunod ni Cristo?

• Ano ang mga “layunin kung bakit [ang mga banal na kasula-
tan] ay nasulat”? Paano nito “napagtitibay ang bigkis ng paki-
kipag-ugnayan” sa pagitan natin at ng Diyos?

• Ano ang naramdaman ninyo kapag pinag-aaralan ninyo ang
mga banal na kasulatan? Anong mga pag-uugali ang dapat na
taglay natin sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan?

• Anong mga talata sa Aklat ni Mormon, Doktrina at mga Tipan,
o Mahalagang Perlas ang higit na nakapagpalakas ng inyong
patotoo na si Jesus ang Cristo? Anong mga talata ang nakapag-
palakas ng inyong patotoo sa banal na tungkulin ni Propetang
Joseph Smith?

• Paano ipinakikita nang malinaw sa kasalukuyan ang mga layu-
nin ng Diyos sa mga inapo ng mga tao sa Aklat ni Mormon?

• Ano ang ilang “pinakamaluwalhating alituntunin na inihayag
sa daigdig na matatagpuan sa Aklat ni Mormon, Doktrina at
mga Tipan, at Mahalagang Perlas? Anong kaibahan ang ginawa
ng mga alituntuning ito sa inyong buhay?
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• Ano ang ibig sabihin nang basahin nang napakaingat ang mga
banal na kasulatan? Bakit dapat nating gawin ito? Paano kayo
naging matagumpay sa pagbabasa at pag-aaral ng mga ito?

• Paano tayo makatitiyak na tayo at ang ating mga mag-anak ay
hindi pinahihintulutang mauna ang mga kilalang aklat, palabas,
at iba pang libangan sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan?

• Ano ang kahalagahan ng araw-araw na pag-aaral ng mga banal
na kasulatan sa sarili at sa mag-anak? Paano ninyo o ng iba pa
matagumpay na naisama ang pag-aaral ng mga banal na kasu-
latan sa inyong abalang personal at pang-mag-anak na pamu-
muhay?
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Pananampalataya: Ang Saligan
ng Lahat ng Kabutihan

Ang pananampalataya sa Diyos Ama at 
sa Kanyang Anak, na si Jesucristo, ang unang 
alituntunin ng ating relihiyon at ang saligan 

ng lahat ng kabutihan.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Itinuon ni Joseph F. Smith ang kanyang pananampalataya sa kan-
yang Ama sa Langit, sa Panginoong si Jesucristo, at sa simple at
mga di-pabago-bagong katotohanan ng ebanghelyo. Nang bata pa
si Joseph F. Smith, ang kanyang pananampalataya ay labis na pina-
tibay ng pagmamahal ng kanyang ina sa tungkulin at kabutihan.

Sinabi niya: “Naaalaala ko nang napakalinaw ang isang pang-
yayari na naganap sa panahon ng aking pagkabata. Ang aking ina
ay balo, na may malaking pamilyang itinataguyod. Isang tagsibol
[sa pagitan ng 1849 at 1852] nang buksan namin ang imbakan
ng aming mga patatas, pinakuha niya ang kanyang mga anak na
lalaki ng mga pinakamaiinam na patatas at dinala niya ito sa tang-
gapan ng ikapu; di-sapat ang mga patatas sa panahong iyon.
Ako’y paslit pa lamang noon, at nagpapatakbo ng dalawang ka-
bayo, na siyang humihila sa kariton. Nang kami’y paakyat na sa
tanggapan ng ikapu, handa na upang ibaba ang mga patatas, isa
sa mga klerk ang lumabas at sinabi sa aking ina, ‘Balong Smith,
nakahihiya naman na kailangan pa ninyong magbayad ng
ikapu.’ . . .  Pinagsabihan niya ang aking ina dahil sa pagbabayad
ng kanyang ikapu, sinabihan siya nang kung anu-ano subalit
hindi siya sinabihang matalino at masinop, at sinabing may ibang
taong malalakas at kaya pang magtrabaho na tinutustusan ng
tanggapan ng ikapu. Hinarap siya ng aking ina at sinabing: ‘ . . .
Ipagkakait mo ba sa akin ang biyaya? Kung hindi ako magbayad
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ng aking ikapu, inaasahan ko na hindi ibibigay ng Panginoon ang
kanyang mga biyaya sa akin. Nagbabayad ako ng ikapu, hindi la-
mang dahil ito’y batas ng Diyos, subalit dahil umaasa ako ng bi-
yaya sa paggawa nito.’ ”

Ipinaliwanag ni Pangulong Smith: “Umunlad siya dahil sinu-
nod niya ang mga batas ng Diyos. . . .  At ipinatala ng balong iyon
ang kanyang pangalan sa aklat ng batas ng Panginoon. Ang ba-
long iyon ay may karapatan sa mga pribilehiyo ng bahay ng
Diyos. Walang ordenansa ng ebanghelyo ang maipagkakait sa
kanya, sapagkat masunurin siya sa mga batas ng Diyos, at gina-
gawa niya ang kanyang tungkulin.1

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Kinakailangan na magkaroon ng pananampalataya 
sa Diyos at sa Kanyang Anak, na si Jesucristo.

Naniniwala kami sa Diyos, ang Ama ng ating Panginoon at
Tagapagligtas na si Jesucristo, ang Tagapaglikha ng langit at lupa,
ang Ama ng ating mga espiritu. Naniniwala kami sa kanya nang
walang pag-aalinlangan, tinatanggap namin siya sa aming mga
puso, sa aming banal na pananampalataya, sa aming buong pag-
katao. Alam namin na minamahal niya tayo, at tinatanggap natin
siya bilang Ama ng ating mga espiritu at Ama ng ating Panginoon
at Tagapagligtas na si Jesucristo.2

Una . . . kinakailangang magkaroon ng pananampalataya sa
Diyos, pananampalataya na siyang unang alituntunin sa inihayag
na relihiyon, at ang saligan ng lahat ng kabutihan.

Ang pananampalataya sa Diyos ay ang maniwala na siya nga, at
“na siya ang natatanging pinakamataas na Gobernador at nag-ii-
sang Nilalang, kung kanino ang lahat ng kabuuan at kaganapan
at lahat ng mabuting kaloob at alituntunin ay nananahang ma-
laya,” at kung kanino ang pananampalataya ng lahat ng karani-
wang nilalang ay dapat na nakatuon sa buhay at kaligtasan; at
ang isa pa, siya ang dakilang Tagapaglikha ng lahat ng bagay, siya
ay makapangyarihan, nakaaalam ng lahat ng bagay at sa pamama-
gitan ng kanyang mga gawa at ng kapangyarihan ng kanyang
Espiritu ay naroroon saanmang dako [tingnan sa Joseph Smith,
tinipon., Lectures on Faith (1985), 10].
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Hindi lamang kinakailangan na magkaroon ng pananampala-
taya sa Diyos, subalit gayon din kay Jesucristo, ang Kanyang Anak,
ang Tagapagligtas ng sangkatauhan at ang Tagapamagitan ng
Bagong Tipan; at sa Espiritu Santo, na nagpapatotoo sa Ama at sa
Anak, “na siya rin sa lahat ng panahon at magpakailanman.”3

Nasasalig ang ating pananampalataya kay Jesucristo sa saligan
ng ating relihiyon, ang saligan ng ating pag-asa para sa kapatawa-
ran ng ating mga kasalanan, at sa kadakilaan pagkatapos ng kama-
tayan, at sa pagkabuhay na mag-uli mula sa kamatayan patungo sa
buhay na walang hanggan. Ang ating pananampalataya sa mga
doktrina na ipinanumbalik sa pamamagitan ni Propetang Joseph
Smith ay nagpapatitibay at nagpapalakas sa atin at itinatatag nang
walang katanungan o pag-aalinlangan, ang ating pananampala-
taya at paniniwala sa banal na misyon ng Anak ng Diyos.4

Ang pananampalataya, ang sabi ni Pablo sa atin, ay siyang ka-
panatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga ba-
gay na hindi nakikita. [Tingnan sa Mga Hebreo 11:1] Ang
pananampalataya sa Diyos [ay] ang sumasampalatayang may
Diyos, at siya ang tagapagbigay-ganti sa kanilang nagsisihanap at
nagmamahal sa Kanya. Inaakay ng pananampalataya sa Diyos ang
mga tao sa lahat ng kaalaman at sa lahat ng kaganapan at sa bu-
ong katapatan sa harapan nila. . . . 

Lahat tayo ay katulad ng mga sanggol sa ating kaalaman o
pang-unawa sa alituntuning ito ng ebanghelyo. Nagsisimula pa
lamang tayo, na pinakamabuti para sa atin, na alamin ang ilang
bagay tungkol sa alituntuning ito ng buhay at kaligtasan, ang ali-
tuntuning ito ng kapangyarihan. Sinabi sa atin na sa pamamagi-
tan ng pananampalataya nalikha ang mga daigdig. Sino sa atin
ang may pananampalataya na makagagawa ng marami sa kahit
anong bagay? Kakaunti lamang ang ating pananampalataya kaya
nga babahagya lamang nating naisasagawa ang mumunting ali-
tuntunin ng ebanghelyo na inihayag ng Diyos sa atin na kinaka-
ilangan sa kapayapaan at kasiyahang panlipunan. Mayroon
tayong kaunting pananampalataya upang isagawa ang mumun-
ting alituntuning ito na inihayag sa atin para sa pamamahala ng
pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang Panginoon ay kaila-
ngang maging mapagtiis sa atin at turuan tayo ng kaunti rito at
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kaunti roon, ng taludtod sa taludtod, ng tuntunin sa tuntunin
nang sa gayon ay matamo natin sa wakas ang pananampalataya
na ibinigay minsan sa mga Banal kung saan itinikom ang mga bi-
big ng leon at pinahina ang nagngangalit na apoy. . . .  Sinikap ng
ating dakilang guro, na si Jesucristo, . . . na ituro sa atin ang mga
alituntunin ng mga ebanghelyo ng buhay at kaligtasan, na mga
aituntunin ng kapangyarihan, itinuro Niya sa mga tao na buma-
ngon mula sa kailaliman ng kalungkutan, mula sa pinakamaba-
bang kalagayan ng sangkatauhan patungo sa kataasan ng
kaluwalhatian at kaalaman sa Diyos.5

Ang katotohanan ay, dapat na magkaroon muna ang bawat
anak na lalaki at babae ng Diyos ng pananampalataya sa Diyos—
pananampalataya na Siya nga, na Siya ay matwid, na Siya ay pina-
kamakapangyarihan, na pinamamahalaan Niya ang lahat ng
bagay at na sa Kanya nananahan ang lahat ng kaganapan.
Maaaring wala kayong kaalaman tungkol dito, subalit kailangan
ninyong magkaroon ng pananampalataya na totoo ito. Ito ang
unang alituntunin ng inihayag na relihiyon. Nasusulat na kung
walang pananampalataya, sila ay hindi maaaring maging kalu-
god-lugod sa Diyos. Nasusulat din na ang matwid ay mabubuhay
sa pananampalataya. Samakatuwid sinasabi ko na kinakailangang
magkaroon ng pananampalataya sa Diyos ang lahat ng tao, ang
siyang Lumalang at Lumikha ng lahat ng bagay, ang siyang
Namamahala ng langit at lupa. Kung walang pananampalataya
hindi malilikha ang mga daigdig; kung wala ito hindi makapana-
natili ang mga ito sa kanilang kinalalagyan, subalit sa pamamagi-
tan ng pananampalataya ang lahat ng bagay ay maaaring
mangyari sa Diyos at sa tao.6

Ginawa ng Diyos, sa kanyang paghahayag sa tao, na napakapa-
yak ang kanyang salita, na ang mga pinakahamak sa mga tao, na
walang natatanging pagsasanay, ay maaaring magtamasa ng ma-
laking pananampalataya, maunawaan ang mga turo ng ebang-
helyo, at tamasahin nang hindi nagagambala ang kanilang mga
pananalig na nauukol sa relihiyon.7

Walang pananampalataya ng tao, walang relihiyon ng tao, wa-
lang samahang panrelihiyon sa buong daigdig, ang maaaring
umangat nang higit pa sa katotohanan . Ang katotohanan ang da-
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pat na saligan ng relihiyon, o mawawalan ito ng kabuluhan at
mabibigo sa layunin nito. Sinasabi ko na ang katotohanan ay
nasa saligan, sa ilalim at itaas, at lubusan nitong palalaganapin
ang dakilang gawaing ito ng Panginoon na itinatag sa pamamagi-
tan ni Joseph Smith, ang propeta.8

Ang pananampalataya, isang kaloob ng Diyos, ay 
makakamtan sa pamamagitan ng pagsunod.

Ang pananampalataya ay walang hanggang kaloob ng Diyos sa
tao, na makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagsunod, katu-
lad din ng iba pang mga biyaya. Ang lalaki o babae sa Simbahang
ito na nagnanais na pagyamanin ang kanyang pananampalataya
sa maaaring pinakamataas na antas ay magnanais na sundin ang
bawat pagsasagawa at ordenansa sa Simbahan na naaayon sa ba-
tas ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa mga bagay na ito, at sa
pamamagitan ng mga ito, nagkakaroon ang tao ng lalong ganap
na kaalaman ng mga layunin ng Diyos sa sanlibutan. Ang pinag-
yamang pananampalataya ay nangangahulugang pinalaking ka-
pangyarihan, at kahit na hindi nagkaroon sa buhay na ito ng
pagkakataon na gamitin ang lahat ng kapangyarihan na napasa-
kanya sa pamamagitan ng pagpapayaman ng kanyang pananam-
palataya, ang mga kapangyarihang yaon ay maaaring magamit sa
kanilang kaganapan sa kawalang-hanggan, kung hindi man sa pa-
nahong ito.9

Nasabi na minsan na ang pananampalataya ay kaloob ng
Diyos, at gayon na nga; subalit ang pananampalataya ay hindi du-
marating nang walang paggawa; hindi dumarating ang pananam-
palataya nang walang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos.10

Ang pinakaunang misyon ng Simbahan ay ituro ang ebang-
helyo ni Cristo sa daigdig. Mayroon itong mahalagang mensahe
na ihahatid, na hindi lamang kinabibilangan ng espirituwal na
kaligtasan ng mga tao, kundi ng kanila ring temporal na kapaka-
nan. Hindi lamang ito nagtuturo na kinakailangan ang pananam-
palataya, kundi hinihingi rin ang mga gawa. Ang paniniwala kay
Jesus ay mabuti, subalit nararapat itong buhay na katangian na
humihikayat sa naniniwala upang isakatuparan ang kanyang sari-
ling kaligtasan, at tulungan ang iba pa na gawin ang gayon din.11
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Naniniwala kami na mahalagang ipamuhay ang ating relihiyon
araw-araw sa isang linggo, bawat oras sa isang araw, at sa lahat ng
sandali. Naniniwala at kumikilos nang naaayon, napalalakas tayo
sa ating pananampalataya, lumalakas ang Espiritu ng Diyos na
nasa atin, umuunlad ang ating kaalaman, at mas naipagtatanggol
natin ang layunin kung saan tayo gumagawa.12

Idinadalangin ko na kayo, mga kapatid ko, na may mga anak
sa Sion, at kung kanino nakaatang ang mas mabigat na tungku-
lin, turuan sila ng mga alituntunin ng ebanghelyo, turuan sila na
magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, at sa
pagbibinyag para sa kapatawaran ng mga kasalanan pagsapit nila
ng walong taong gulang.13

Ang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay-lakas 
sa atin sa panahon ng kahirapan.

Upang matagumpay na mapaglabanan ang mga pagkabahala
na tumutukoy sa mga tanong na nangangailangan ng panahon
para sa kalutasan ng mga ito, ang lubos na pananampalataya at
pagtitiwala sa Diyos at ang pagtatagumpay ng kanyang gawain ay
kinakailangan.14

Ang pangangailangan ng isang tao na magkaroon ng malalim
na kaalaman sa katotohanan ay napakahalaga. Gayon din naman
dapat magkaroon ang bawat Banal sa Huling Araw ng malalim na
paniniwala sa katarungan ng Diyos, at lubos na pagtitiwala at pa-
nanampalataya sa kanya at sa kanyang awa. Upang maunawaan
nang wasto ang ebanghelyo at masunod ang kanyang mga kautu-
san lubos na kinakailangan ang gayong kaalaman. Hayaang tanu-
ngin ng bawat tao ang kanyang sarili kung sa kanyang kaluluwa
ay mayroong matindi at di-natitinag na paniniwala sa mga kato-
tohanang ito. Mayroon bang anumang bagay o pangyayari ang
maaaring dumating sa iyo . . . buhay ang makapagpapabago ng
iyong pananampalataya sa mga layunin, at sa ganap na kataru-
ngan at awa, ng Panginoon, o sa makapagliligtas na kapangyari-
han ng kanyang ebanghelyo, na siyang kanyang mensahe ng
kaligtasan? Kung magkagayon ang inyong pananampalataya ay
hindi nagkaugat nang malalim, at mayroong matinding panga-
ngailangan upang kayo ay maniwala.
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Maraming halimbawa ang mga banal na kasulatan ng mga ka-
lalakihan na ang matibay na saligan ay ang mamuhay nang mata-
tag, na may pananampalataya sa Diyos. Kinakailangan ito ng
bawat kabataang lalaki na umaasa sa gayong haligi ng lakas.

Sa pagkawala ng lahat ng kanyang kayamanan, at sa labis at
matinding pagdadalamhati na nangyari sa kanya sa pagkamatay
ng kanyang mga anak, lubos pa ring nagtiwala si Job sa
Pinakamakapangyarihan. . . . 

Kay Abraham, mayroon pa tayong isang halimbawa ng pagma-
mahal sa salita ng Diyos, at pananampalataya hanggang sa pag-
babahagi ng kanyang kabutihan. . . .  Sa kahandaan ni Abraham
na magtiwala sa Diyos sa pinakamabigat na pagsubok na maa-
aring dumating sa isang ama—ang pagsasakripisyo sa kanyang
anak—mapapansin natin ang malalim na pagkakaugat ng pana-
nampalataya at nanahang pagtitiwala sa Pinakamakapangyarihan
na gagawin at handa siyang tupdin ang kanyang mga pangako,
kahit na imposibleng mangyari sa pinakamatitinding pagsubok
ng buhay. . . .  Ganyan ang gagawin niya sa lahat ng nagtitiwala
sa kanya, sapagkat para sa lahat ang mga pangako.

Nagbibigay ang gayong kaalaman, pananampalataya, at pagtiti-
wala, ng mahalagang bahagi sa inihayag na relihiyon . . . nalaman
ni Abraham ang dakilang katotohanan, na dapat din nating itanim
sa ating mga puso, na ang Diyos ay makatarungan, at tutuparin
ang kanyang mga pangako hanggang sa kahuli-hulihan. At sa ga-
yon siya ay nabiyayaan, maging tayo rin sa panahon ng pagsubok,
sapagkat nagtiwala siya sa Panginoon at sinunod ang kanyang ti-
nig. Sinabi pa sa kanya, Ang wika ng Panginoon: “Na sa pagpapala
ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang
iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga bu-
hangin sa baybayin ng dagat; at kakamtin ng iyong binhi ang pin-
tuang-bayan ng kanyang mga kaaway; at pagpapalain sa iyong
binhi ang lahat ng bansa sa lupa.” [Genesis 22:17–18.]

Ang kalagayang ito ay katulad din ngayon; maliban kung may
tunay na kaalaman ang mga Banal na naaayon ang daang kanilang
tinatahak sa kalooban ng Diyos, sila ay manlulupaypay sa pagsu-
bok at manghihina sa pag-uusig. . . .  Subalit, sa kabilang dako, sa
pagtitiwalang ito sa Diyos na matibay nang nakatatak sa kanilang
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mga kaluluwa, kahit na anong mangyari, masaya pa rin silang gi-
nagawa ang kanyang kalooban, na nalalaman nang walang pag-
aalinlangan na mapapasakanila sa huli ang mga ipinangakong
biyaya. Sa gayon napagtatagumpayan ang daigdig at nakakamtan
ang korona ng kaluwalhatian na siyang ibinigay ng Diyos sa mga
yaong nagmamahal, nagpupuri at sumusunod sa kanya. . . . 

Walang sinumang tao ang makakamtan ang kabuuan ng mga
pagpapala ng Diyos, maliban sa makalapit siya, sa anumang antas
kahit papaano, sa pamantayan ng pananampalataya sa kataru-
ngan ng Diyos, na inilarawan sa mga halimbawang binanggit.
Dapat na naitanim na niya sa kanyang kaluluwa ang paniniwala
at pagtitiwala sa katarungan at awa ng Diyos. Dapat na gawin ng
bawat isa ito sapagkat walang tao ang makakikilos para sa iba.
Kailangang ituro sa mga klase at gamitin bilang halimbawa ang
mga aralin sa mga kabataan ng Sion, na malakas na ipinatutuon
sa kanilang mga isipan ang katotohanan na siyang tanging maka-
pagpapalaya at makapagpapatayo sa kanila nang matatag sa pa-
nanampalataya. Hayaan na habang tinatawag silang sama-sama
sa kanilang mga pagtitipon, ay maiharap nila ang kanilang sarili
sa Diyos, at mapaalalahanan sa mabubuting bagay na kanyang
ibinigay, sa paglalabas ng Aklat ni Mormon, sa mga pangyayari sa
Kirtland, sa Sion [Jackson County, Missouri], sa Nauvoo, sa mga
araw ng pagsubok sa panahon ng mga paglisan at paglalakbay, at
sa ilang. Nang sa gayo’y mabilang nila ang mga awa ng Diyos sa
kanyang mga pangako, at mamasdan kung paano nakabuti ang
mga nagdaang paghihirap at matinding pagsubok sa kapakanan
ng kanyang mga tao; at sa gayon ay makapagpanibago ng kani-
lang mga tipan, puspos ng malalalim na pagkakaugat, di-matiti-
nag na pananalig sa kabutihan at awa ng Panginoon. Dapat na
matutuhan ng bawat isa ang araling ito, dapat itong tumimo sa
kanyang kaluluwa, nang napakalalim, at maging napakatatag na
walang anumang bagay ang makapaghihiwalay sa kanya mula sa
kaalaman sa pag-ibig ng Diyos, kahit na humadlang pa ang kama-
tayan at impiyerno. . . . 

Mabait ang Diyos; tinutupad niya ang kanyang mga pangako;
ang lubos na pagtitiwala sa kanyang kabutihan at awa, ay was-
tong alituntunin. Samakatuwid, ibigay natin ang ating pagtiti-
wala sa Kanya.15
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May mga taong palaging nagsasabi na ang mga kababaihan ay
mas mahihinang nilalang. Hindi ako naniniwala rito. Sa pisikal,
maaari nga; subalit sa espirituwal, moral, sa pagiging relihiyosa,
at sa pananampalataya, anong uri ng lalaki ang maitatapat sa
isang babaing tunay na naniwala? Si Daniel ay may pananampa-
lataya na siyang nakapagligtas sa kanya sa yungib ng mga leon,
subalit nakita ng mga kababaihan ang kanilang mga anak na la-
laki na pinapatay, at tiniis ang lahat ng pagpapahirap na maa-
aring magawa ng mala-satanas na kalupitan dahil sa sila ay
naniwala. Sila sa tuwina ang mas handang gumawa ng mga pag-
sasakripisyo, at siyang mga kasama ng mga kalalakihan sa katata-
gan, Kabanalan, moralidad, at pananampalataya.16

Ang tumayong matatag sa harapan ng nakadadaig na pagsalu-
ngat, kapag nagawa na ninyo ang lahat-lahat, ay lakas ng pana-
nampalataya. Ang lakas ng pananampalataya ay lakas ng
pag-unlad. Sumusulong ang mga taong nagtataglay ng banal na
katangiang iyon; hindi sila mananatiling nakatayo lamang kung
nanaisin nila. Hindi lamang sila mga nilalang ng kanilang sariling
kapangyarihan at karunungan; sila ay mga instrumento ng ma-
taas na batas at ng banal na layunin.17

Sa pamamagitan ng pananampalataya makapapasok 
tayo sa kapahingahan ng Diyos.

Ang mga sinaunang propeta ay nangusap tungkol sa “pagpa-
sok sa kapahingahan ng Diyos” [tingnan sa Alma 12:34; Doktrina
at mga Tipan 84:23–24]; ano ang ibig sabihin nito? Sa aking isi-
pan, ang ibig sabihin nito ay pagpasok sa kaalaman at pag-ibig ng
Diyos, na may pananampalataya sa kanyang layunin at sa kan-
yang plano, hanggang sa puntong nalalaman natin na tama tayo,
at na hindi na tayo naghahanap pa ng iba, hindi tayo nagagam-
bala ng magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral, o sa pamama-
gitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang
ng kamalian. Nalalamang natin ang doktrinang ito ay sa Diyos, at
hindi na tayo nagtatanong pa ng kahit ano sa kahit kanino ng
tungkol dito. Sila ay may karapatan na magbigay ng kanilang
opinyon o ideya at ng kanilang mga di-inaasahang pagtugon. Ang
taong nakarating sa gayong antas ng pananampalataya sa Diyos
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na ang lahat ng pag-aalinlangan at takot ay naiwaksi na mula sa
kanya, ay nakapasok na sa “kapahingahan ng Diyos”.18

Kung wala ang tulong ng Espiritu Santo hindi malalaman ng
tao ang kalooban ng Diyos, o na si Jesus ang Cristo—ang
Manunubos ng sanlibutan, o ang landas na kanyang tinahak, ang
mga gawain, kanyang isinagawa, o ang kanyang pananampala-
taya, ay katanggap-tanggap sa Diyos, at sa gayon ipinagkaloob sa
kanya ang handog na buhay na walang hanggan, na siyang pina-
kadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos.19

Hindi matatamo ng sinuman ang kaloob na buhay na walang
hanggan maliban sa siya ay handang magsakripisyo ng lahat ng
mga bagay rito sa mundo upang makamtan ito. Hindi natin ma-
gagawa ito hangga’t nakatuon pa rin ang ating mga damdamin sa
daigdig.

. . . Subalit kung tayo’y mag-iipon ng ating mga kayamanan sa
langit; kung aalisin natin ang ating mga pagmamahal sa mga ba-
gay ng daigdig na ito, at sasabihin sa Panginoon nating Diyos,
“Ama, huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyo,” [ting-
nan sa Lucas 22:42] at nawa’y ang kalooban ng Diyos ay mang-
yari sa lupa katulad ng sa langit, at maitatag ang kaharian ng
Diyos sa kapangyarihan at kaluwalhatian nito sa lupa. Ang kasa-
lanan at si Satanas ay maitatali at mawawala mula sa mundo, at
hangga’t hindi natin nakakamtan ang ganitong kalagayan ng isi-
pan at pananampalataya hindi ito magaganap.20

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang pananampalataya? Bakit ang pananampalataya sa
Diyos at kay Jesucristo ay “saligan ng ating relihiyon”?

• Ano ang nalalaman natin tungkol sa Diyos at kay Jesucristo na
nakatutulong sa atin na magkaroon ng pananampalataya sa
katotohanan? Bakit kailangang nakabatay ang ating pananam-
palataya sa katotohanan? (Tingnan sa Alma 32:21.)

• Paano nakakamtan ang pananampalataya? Paano natin mapa-
yayaman at mapalalakas ang ating pananampalataya? Ano ang
pagkakaugnay ng pananampalataya at mga gawa?
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• Paano natin mabisang matuturuan ang ating mga anak na mag-
karoon ng pananampalataya kay Jesucristo?

• Upang mapagtiisan ang paghihirap, bakit kailangang may pa-
nanampalataya ang bawat Banal sa mga Huling Araw sa “ganap
na katarungan at awa” ng Panginoon at sa “makapagliligtas na
kapangyarihan ng kanyang ebanghelyo”?

• Ano ang matutuhan natin tungkol sa pananampalataya mula sa
mga halimbawa nina Abraham, Job, at ng mga naunang pi-
nuno at miyembro ng dispensasyong ito? Sa gitna ng inyong
mga pinakamapanghamong karanasan, paano kayo pinalakas
at pinagpala ng pagtitiwala ninyo sa Panginoon?

• Bakit mahalaga para sa atin na malaman na ang landas na ating
tinatahak ay “naaayon sa kalooban ng Diyos”? Paano natin ma-
lalaman ito?

• Ano ang “lakas ng pananampalataya”, paano ito magiging ma-
bisa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay?

• Bakit kailangang handa tayong isakripisyo ang lahat ng bagay
dito sa mundo upang makamtan ang kaloob na buhay na wa-
lang hanggan?

• Ano ang ibig sabihin ng pumasok sa kapahingahan ng Diyos?
Paano tayo makapapasok sa kapahingahang ito sa ngayon?
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Ang Maluwalhating Gawain ng
Pagsisisi at Pagbibinyag

Ang pagsisisi at pagbibinyag 
ay kinakailangan upang maging mga 
tagapagmana ng kahariang selestiyal.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Bininyagan si Joseph F. Smith noong ika-21 ng Mayo 1852 sa
City Creek malapit sa hilagang silangang panulukan ng Temple
Square sa Salt Lake City. Ang ordenansa ay isinagawa ni
Pangulong Heber C. Kimball, miyembro ng Unang Panguluhan
at matalik na kaibigan ng minartir na ama ni Joseph. Sa paglala-
rawan ng araw na ito, sinabi ni Joseph F. Smith: Naramdaman ko
sa aking kaluluwa na kung nagkasala ako—at tunay namang ako
ay may kasalanan—ay pinatawad na ako sa aking mga kasalanan;
naantig ang puso ko, at nadama kong hindi ko kayang saktan ang
pinakamaliit na kulisap sa aking paanan. Nadama kong sa wari’y
nais kong gumawa nang mabuti saanmang dako sa kahit kanino
at sa lahat ng bagay. Nakadama ako ng panibagong buhay, isang
panibagong hangarin na gawin ang yaong tama. Wala nang natira
ni kaunting hangarin para sa kasamaan sa aking puso. Ako ay
isang paslit lamang, totoo ito, nang ako ay binyagan; subalit ito
ang impluwensiya na dumating sa akin, at alam ko na galing ito
sa Diyos, at noon at kahit kailan ay buhay na patotoo sa akin sa
pagtanggap ko sa Panginoon.”1

Sa buong buhay niya, hinangad ni Pangulong Smith na tuparin
ang mga tipan na ginawa niya nang siya’y binyagan. Itinuro niya
na ang pagsisisi ng kasalanan ay kinakailangan sa pagtupad ng
mga tipang ito: “Naniniwala ako sa alituntunin ng pagsisisi, sa-
pagkat ginawa ko ito at alam ko na makabubuti ito. Kung sa isang
masamang sandali ay nakapagsalita o nakagawa ako ng anumang
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bagay na nakasakit sa aking kapatid, hindi ako masisiyahan o
hindi ko madaramang ako’y malaya mula sa ilang antas ng pagka-
alipin hangga’t hindi ako nagtutungo sa kapatid na yaon na naga-
wan ko ng mali, magsisi ng aking kasalanan at itama iyon na
kasama siya. Sa gayon mapapawi ang pasanin at madarama kong
minsan pa ang mabuting bisa ng pagsisisi ng kasalanan.”2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang pagsisisi at pagbibinyag ay mga totoong 
alituntunin ng ebanghelyo.

Nais kong sabihin sa inyo na ang mga alituntunin ng ebang-
helyo ay palaging totoo—ang mga alituntunin ng pananampala-
taya sa Diyos, ng pagsisisi ng kasalanan, ng pagbibinyag para sa
kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kapangyari-
han at karapatan ng Diyos, at ang pagpapatong ng mga kamay
para sa kaloob na Espiritu Santo; nananatiling totoo ang mga ali-
tuntuning ito at palaging lubos na kinakailangan para sa kaligta-
san ng mga anak ng tao, kahit na sino pa sila o nasaan man
sila. . . .  Maliban na ang tao’y ipanganak ng tubig at ng Espiritu,
ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang mga alitun-
tuning ito ay kailangang-kailangan, sapagkat inihayag ng Diyos
ang mga ito. Hindi lamang inihayag ni Cristo ang mga ito sa pa-
mamagitan ng kanyang sariling tinig, at ng kanyang mga disipulo
mula sa bawat salit salinlahi, sa nagdaang panahon, subalit sa
mga huling araw na ito, sila (ang mga disipulo) ay nagsisimulang
muli sa gayunding patotoo at inihahayag ang mga bagay na ito sa
sanlibutan. Ang mga ito ay totoo ngayon katulad sa pagiging
totoo ng mga ito noon, at kailangan nating sundin ang mga ba-
gay na ito.3

Kailangan nating sundin ang kalooban ng Ama. Madalas kong
naririnig na sinasabi ng mga tao, “Ang tanging hinihiling lamang
sa tao sa daigdig na ito ay maging matapat at matwid,” at maka-
kamtan ng taong yaon ang kadakilaan at kaluwalhatian.
Datapwat ang mga yaong nagsasabi nito ay hindi naaalaala ang
sinabi ng Panginoon, na “Maliban na ang tao’y ipanganak na
muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos.” [Tingnan
sa Juan 3:3.]. . . .  Kahit na gaano siya kabuti, gaano karangal, ga-
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ano katapat, kailangan niyang dumaan sa pintuan yaon upang
makapasok sa kaharian ng Diyos. Hinihingi ito ng Diyos.
Samakatuwid, kung tumatanggi siya o umaayaw na pumasok sa
pamamagitan ng pintuan ng kulungan ng mga tupa, hindi siya
magiging tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana
ni Jesucristo.4

Ang pagsisisi ng kasalanan ay isang walang hanggang alituntu-
nin at kasing halaga ng kinalalagyan nito, at higit na kinakaila-
ngang bahagi ng ebanghelyo ni Jesucristo katulad ng: “huwag
kang papatay,” o, “huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos
sa harap ko.”

Ang pagbibinyag para sa kapatawaran ng kasalanan, sa pama-
magitan ng isang taong binigyang-karapatan, ay isang walang-
hanggang alituntunin, sapagkat pinlano ito ng Diyos, at iniutos
ito, at saklaw rin si Cristo sa pagsunod nito; kailangan niyang
sundin ito upang ganapin ng buong katwiran.5

Nagturo ang Panginoon ng pagsisisi ng kasalanan sa pamama-
gitan ni Joseph Smith, pagkatapos ng pagbibinyag sa pamamagi-
tan ng paglubog kasama si Cristo, nangalibing na kalakip Niya sa
tubig, sa libingang tubig, at bumangon muli mula sa libingang
tubig na kahalintulad ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli mula
sa kamatayan patungo sa pagkabuhay, pagbibinyag sa pamamagi-
tan ng paglubog, at ang pagbibinyag ng Espiritu Santo, sa pama-
magitan ng pagpapatong ng mga kamay, ang mga ito ay
kinakailangan para sa kaligtasan ng mga anak ng mga tao.6

Ang tunay na pagsisisi lamang ang tinatanggap ng Diyos.

Ang mga tao ay maliligtas at madadakila lamang sa kaharian ng
Diyos sa katwiran, samakatuwid dapat tayong magsisi ng ating
mga kasalanan, at magsilakad sa liwanag katulad ni Cristo na
nasa liwanag, nang sa gayon ay malinis tayo ng kanyang dugo
mula sa lahat ng ating mga kasalanan, at upang magkaroon tayo
ng pagkikipagkapatiran sa Diyos at tanggapin ang kanyang kalu-
walhatian at kadakilaan.7

Ang pagsisisi ba ay naglalaman ng kalungkutan sa paggawa ng
mali? Oo, subalit ito lang ba? Tiyak na hindi. Ang tunay na pagsi-
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sisi lamang ang tinatanggap ng Diyos, wala nang iba maliban sa
tunay na pagsisisi ang makatutupad sa layunin ng pagsisisi.
Samakatuwid ano ang tunay na pagsisisi? Ang tunay na pagsisisi
ay hindi lamang kalungkutan sa mga kasalanan, at mapagpakum-
bang pagsisisi sa harapan ng Diyos, subalit ito ay nangangaila-
ngan ng pagtalikod mula sa mga kasalanan, pagtigil sa paggawa
ng lahat ng masasamang gawi at gawain, isang lubusang pagba-
bago ng buhay, isang mahalagang pagbabago mula sa kasamaan
patungo sa kabutihan, mula sa kinahiligan patungo sa kabana-
lan, mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Hindi lamang gayon,
ngunit gumagawa ng pagsasauli hangga’t maaari, para sa lahat ng
kamaliang ating nagawa, upang bayaran ang ating mga utang, at
ibalik sa Diyos at sa tao ang kanilang mga karapatan—na siyang
dapat nating bayaran sa kanila. Ito ang tunay na pagsisisi, at ang
paggamit ng kahandaan at lahat ng lakas ng katawan at isipan ay
hinihingi, upang buuin ang maluwalhating gawain ito ng pagsi-
sisi; samakatuwid tatanggapin ito ng Diyos.8

Walang pagsisising galing lamang sa bibig ang tatanggapin ng
Diyos maliban sa ito ay isagawa. Kailangan magkaroon ng mga
gawa at ng pananampalataya; kailangan nating gumawa katulad
sa pakunwaring gumagawa.9

Sino ang makapagsasabi sa kanyang puso, sa harapan ng Diyos
at tao na, “ako ay tunay na nagsisi ng lahat ng aking mga kasala-
nan,” . . . Ako ay maraming kahinaan at kamalian, ako ay mara-
ming kahinaan na katulad ng marami sa inyo, at hindi ko
nalalaman kung may mas higit pa akong kahinaan sa marami sa
inyo. . . .  Hindi ko pa lubusang naipamumuhay nang naaayon at
naipagmamapuri ang pangalawang alituntuning ito ng ebang-
helyo ni Jesucristo; at nais kong makita ang taong nakagawa nito.
Nais kong makita ang isang nangangaral na nakagawa nito.
Ngunit pinagsisikapan ko, nais kong malaman ninyo, mga kapa-
tid ko?10

Hindi ninyo maisasama ang isang mamamatay-tao, . . . ang
isang mapakiapid, ang isang sinungaling, o ang isa na noon o sa
buong buhay niya rito ay naging kasuklam-suklam, at dahil la-
mang sa pagsasagawa ng isang ordenansa ng ebanghelyo, ay ma-
lilinis siya sa kanyang kasalanan at maisasama siya sa

71



K A B A N A T A  7

kinaroroonan ng Diyos. Hindi nagtatag ng gayong uri ng plano
ng Diyos, at hindi ito maaaring gawin. Sinabi niya na kayo ay
magsisisi ng inyong mga kasalanan. Ang masasama ay kinakaila-
ngang magsisi ng kanilang mga kasalanan. Yaong mga mamama-
tay na walang kaalaman sa ebanghelyo ay darating sa kaalaman
niyon, at ang mga yaong nagkasala laban sa liwanag ay pagbaba-
yaran ang katapus-tapusan para sa kanilang pagkakasala at pagli-
san nila mula sa ebanghelyo, bago sila muling makabalik dito.
Huwag kalimutan yaon. Huwag kalimutan ito, kayong mga elder
sa Israel, ni kayo, mga ina sa Israel; at, kapag hinangad ninyo na
iligtas ang sinumang buhay o patay; pakatandaan na magagawa
lamang ninyo ito dahil sa alituntunin ng kanilang pagsisisi at
pagtanggap sa plano ng buhay.11

Ang oras ng pakikipagsundo ay dumating na . . . na tayo . . .
ay magsusumamo sa Panginoon para sa diwa ng pagsisisi, at, da-
hil natamo na natin ito, ay susundin ang mga pang-uudyok nito;
nang sa gayon sa pagpapakumbaba ng ating mga sarili sa hara-
pan niya at paghahangad ng kapatawaran sa isa’t isa, maibibigay
natin ang yaong pag-ibig sa kapwa at pagiging mapagbigay sa
mga yaong naghahangad ng ating pagpapatawad na atin ding hi-
nihingi at inaasahan mula sa Langit.12

Habang may buhay may pag-asa, at habang may pagsisisi ay
may pagkakataon upang mapatawad, at kung may kapatawaran,
may pagkakataon para sa pag-unlad at pagbabago hanggang sa
matamo natin ang ganap na kaalaman hinggil sa mga alituntuning
ito na makapagdadakila at makapagliligtas sa atin at makapagha-
handa sa atin upang makapasok sa kinaroroonan ng Diyos Ama.13

Sa pamamagitan ng pagbibinyag makapapasok 
tayo sa Simbahan at kaharian ng Diyos.

Sapagkat nakapagsisi na, ang susunod na bagay na kinakaila-
ngan ay pagbibinyag, na isang mahalagang alituntunin ng ebang-
helyo—walang sinuman ang makapapasok sa tipan ng
ebanghelyo nang wala ito. Ito ang pintuan sa Simbahan ni Cristo,
hindi tayo makapapasok dito sa ibang daan, sapagkat sinabi ni
Cristo, “ang pagwiwisik,” o “pagbubuhos,” ay hindi pagbibinyag.
Ang pagbibinyag ay nangangahulugan ng paglubog sa tubig, at
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kailangang pangasiwaan ng isang tao na may karapatan, sa pa-
ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang pagbibin-
yag kung walang banal na karapatan ay walang bisa. Sagisag ito
ng paglibing at pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo, at dapat na
isagawa na kahalintulad nito, sa pamamagitan ng isang taong na-
atasan ng Diyos, sa pamamaraang inilarawan, kung hindi ito ay
ilegal at hindi Niya tatanggapin, ni magkakabisa sa kapatawaran
ng mga kasalanan, na siyang layunin kung bakit ito pinlano, su-
balit sinuman ang may pananampalataya, tunay na nagsisisi at
“nangalibing na kalakip ni Cristo sa bautismo,” sa pamamagitan
ng isang taong may karapatan, ay makatatanggap ng kapatawa-
ran sa mga kasalanan, at may karapatan sa kaloob na Espiritu
Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay.14

Tayo ay bininyagan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng
Espiritu Santo. Tayo ay tinanggap sa Simbahan at Kaharian ng
Diyos sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at si-
namba natin ang Ama. Hinangad natin na sundin ang Anak at
sundan ang kanyang mga yapak. 15

Tungkulin ng mga Banal sa mga Huling Araw na ituro ang ka-
totohanan sa kanilang mga anak, turuan sila sa daan na dapat ni-
lang lakaran, ituro sa kanila ang mga unang alituntunin ng
ebanghelyo, ang pangangailangan ng pagbibinyag para sa kapa-
tawaran ng mga kasalanan, at para maging miyembro ng
Simbahan ni Cristo.16

Ang pagbibinyag sa pamamagitan ng paglubog para sa kapata-
waran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng isang taong may ka-
rapatan, ay totoong alituntunin, sapagkat itinuro ito ni Cristo;
sinunod ito ni Cristo, at hindi nabigo, sa lahat ng bagay, na ga-
win ito—hindi dahil sa Siya ay makasalanan at kinakailangang
mabinyagan para sa kapatawaran ng mga kasalanan, subalit kina-
kailangang gawin lamang niya ito upang ganapin ang buong kat-
wiran; gayon nga, upang tuparin ang batas.17

Si Jesus man sa kanyang sarili ay sinunod ang ordenansa ng
pagbibinyag; pinasimulan niya ang sakramento sa hapunan ng
Panginoon, at inordenan ang seremonya nito; at nagsagawa ng
iba pang ritwal na naisip niyang kinakailangan sa kaligtasan ng
tao. Sa usapin tungkol kay Nicodemo, lubos niyang binigyang-
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diin ang pagbibinyag kaya pinapangyari niya na ang ipanganak
ng tubig at ng Espiritu ay kinakailangan sa kaligtasan ng tao
[tingnan sa Juan 3:1–5.] 18

Nakikita, sa ilan sa ating mga tao, ang di-sapat na pagkaunawa
sa kabanalan ng pagsasagawa ng ilan sa mga ordenansa ng Banal
na Pagkasaserdote. Totoo, ang mga pangangasiwa ng mga yaong
binigyan ng karapatan sa atin ay hindi isinasagawa nang may . . .
maringal na pagtatanghal at makamundong seremonya . . . , su-
balit ang katotohanang ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal
sa mga Huling Araw ang may hawak ng Pagkasaserdote ay sapat
na upang isagawa ang kahit ano at bawat ordenansa sa pamama-
gitan ng wastong karapatan na nasa Simbahan ay isang pangya-
yaring may napakalaking kahalagahan. Sa pagsasagawa ng kahit
anong ordenansa, ang taong namumuno ang siyang nagsasalita
at kumikilos, hindi dahil sa kanyang sarili at sa kanyang personal
na karapatan, kung hindi sa pamamagitan ng kabanalan ng kan-
yang ordinasyon at pagkakahirang bilang kinatawan ng mga ka-
pangyarihan ng langit. Hindi natin . . . ginagawang kagila-gilalas
na pagtatanghal ng ordenansa ng pagbibinyag; subalit ang kapa-
yakan ng kaayusan na itinatag sa Simbahan ni Cristo ang higit na
nararapat idagdag dito kaysa alisin mula sa banal na katangian ng
ilang ordenansa. 19

Dadakilain ng Diyos ang mga yaong nagsisi, 
nabinyagan, at nagpatuloy nang matapat.

May mga biyayang nauukol sa ebanghelyo ni Jesucristo at sa
daigdig na darating, na hindi makukuha ng personal na implu-
wensiya, ni maaaring mabili ng salapi, at na hindi makakamtan
ng sinuman sa pamamagitan ng kanyang sariling katalinuhan o
karunungan maliban sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tunay
na ordenansa, batas, at kautusan na ibinigay. At makabubuti, sa
aking palagay, para sa mga Banal sa mga Huling Araw na patuloy
na alalahanin na ang mga di-matatayang biyaya ng ebanghelyo ay
ipinagkakaloob sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pananam-
palataya, na ang kapatawaran sa mga kasalanan ay natamo sa pa-
mamagitan ng binyag at pagsisisi, at na sa pamamagitan lamang
ng patuloy na katapatan, mapananatili nila ang mga kaloob at bi-
yaya na nauukol sa buhay na walang hanggan.20
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Sa gayon, ang masasabi namin sa inyo na mga nagsipagsisi ng
inyong mga kasalanan, na nangalibing kasama ni Cristo sa pag-
bibinyag, na ibinangon mula sa libingang tubig sa panibagong
buhay, ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, at ginawang mga
anak ng Ama, mga tagapagmana at mga kasamang tagapagmana
ni Jesucristo—sinasabi namin sa inyo, kung susundin ninyo ang
mga batas ng Diyos, at titigil sa paggawa ng kasamaan, . . . at may
pananampalataya sa Diyos, naniniwala sa katotohanan at tina-
tanggap ito, at naging matapat sa harapan ng Diyos at tao, upang
kayo ay mailuklok sa kataasan, at ilalagay kayo ng Diyos sa una-
han, na kasing tiyak sa pagsunod ninyo sa mga kautusang ito.
Sinuman ang susunod sa mga kautusan ng Diyos, kahit na kayo
o ang iba pang tao, sila ay babangon at hindi babagsak, sila ang
umaakay at hindi tagasunod, sila ay hahayo pataas at hindi pa-
baba. Dadakilain sila at pauunlarin ng Diyos sa harapan ng mga
bansa ng mundo, at ibibigay niya ang kanyang opisyal na pag-
sang-ayon sa kanila, pangangalanan sila na kanya. Ito ang aking
patotoo sa inyo.21

Ito ang ebanghelyo ni Jesucristo, na makilala ang tunay na nag-
iisang Diyos at buhay na Diyos at ang kanyang Anak na kanyang
sinugo sa sanlibutan, na ang gayong kaalaman ay dumarating sa
pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kanyang kautusan, pana-
nampalataya, pagsisisi ng kasalanan, pagbibinyag sa pamamagitan
ng paglubog sa tubig para sa kapatawaran ng mga kasalanan, ang
kaloob na Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng
mga kamay sa pamamagitan ng dakilang karapatang ibinigay at
hindi ng kagustuhan ng tao. Ito, sa gayon, ang ebanghelyo ni
Jesucristo na siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas: pagsu-
nod sa katotohanan, pagpapasakop sa kaayusang itinatag ng
Diyos sa kanyang bahay, sapagkat ang bahay ng Diyos ay isang ba-
hay ng kaayusan at hindi isang bahay ng kaguluhan.22

Pinatototohanan namin na ang mga hadlang na humihiwalay
sa tao mula sa Diyos ay napagtagumpayan na, na muling ipina-
batid ng Panginoon ang kanyang kalooban sa tao. “Subalit,” ang
sabi ng isa, “Paano namin makikilala ang mga bagay na ito? Paano
natin malalaman na hindi tayo nalilinlang?” Sa lahat ng gayon si-
nasabi namin, magsisi ng inyong mga kasalanan nang buong ka-
tapatan, at humayo at magpabinyag at mapatungan ng mga
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kamay para sa kaloob na Espiritu Santo, at ang espiritung iyon ay
magpapatotoo sa inyo ng katotohanan ng aming patotoo, at kayo
ay magiging saksi nito katulad namin, at makatatayo nang walang
takot at makapagpapatotoo sa sanlibutan katulad namin.23

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang “tunay na pagsisisi”? Bakit nauuna ang pagsisisi sa
pagbibinyag?

• Paano tayo naaapektuhan kapag hindi natin sinusunod ang
batas ng Diyos? Bakit mas mabuting sumunod sa Diyos kaysa
sa magkasala na iniisip na magsisisi na lang sa bandang huli?

• Paano nakapagbibigay sa atin ng pag-asa ang alituntunin ng
pagsisisi? (Tingnan din sa Moroni 7:41.) Paano mauunawaan
nang wasto ang pagsisisi bilang “pagkakataon sa pag-unlad at
pagbabago”?

• Ano ang inyong naramdaman sa kaalamang ang isang taong
inatasan ni Jesucristo ang siyang nagbinyag sa atin sa pangalan
ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo? (Tingnan sa Doktrina
at mga Tipan 20:73.) Ano ang naramdaman ninyo nang kayo’y
binyagan o kapag dumadalo kayo sa mga pagbibinyag ng
ibang tao?

• Bakit ang kapangyarihan at karapatan ng pagkasaserdote upang
magbinyag ay mas higit na mahalaga sa ordenansa ng pagbibin-
yag kaysa sa anumang “maringal na pagtatanghal at makamun-
dong seremonya”? Paano natin mapangangalagaan at
maipagmamapuri ang kapayakan ng ordenansa ng pagbibinyag?

• Anong mga kaalaman at biyaya ang inyong natanggap sa pama-
magitan ng pagsisisi at pagpapabinyag? Paano ninyo mapana-
natili ang mga biyayang iyon?

• Anong mga tipan ang ginawa natin nang tayo’y binyagan?
(Tingnan din sa Mosiah 18:8–10; Doktrina at mga Tipan
20:37.) Mula nang kayo’y mabinyagan, paano ninyo tinupad
ang inyong mga tipan sa Tagapagligtas?
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Ang Espiritu Santo

Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa Ama 
at sa Anak at kumikilos bilang tiyak na gabay 

sa lahat ng katotohanan.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sa pangkalahatang kapulungan ng Simbahan noong Abril
1854, tinawag ni Pangulong Brigham Young si Joseph F. Smith
upang maglingkod sa misyon sa Sandwich Islands (Hawaii). Si
Joseph ay 15 taon gulang pa lamang. Ang kanyang ina ay kama-
matay lang, na iniwan siyang ulila. Ipinakikita sa kanyang talaa-
rawan mula sa panahong yaon na natutuhan niyang umasa sa
Espiritu Santo para maalo at mapatnubayan.

Noong ika-8 ng Pebrero 1856, matapos magsalita sa mga Banal
ng Hawaii, sinulat niya, “Nagkaroon nang di-kakaunting pagdaloy
ng Espiritu.” Noong ika-19 ng Marso 1856, kasunod ng isa pang
pagtatalumpati, itinala niya, “Sa kauna-unahang pagkakataon [ang
mga Banal] ay lumuha.” Noong ika-30 ng Marso isinulat niya, “Ako
ay tumayo at nagtangkang magsalita, subalit nadaig ng pag-
luha. . . .  Nakiisa sa akin ang mga Banal sa saglit at taos-pusong
pagluha.” Noong ika-29 ng Hunyo ng taon ding yaon ipinakikita
ng kanyang tala na nagsisimula na niyang maramdaman ang ganap
na kapangyarihan ng kanyang ministeryo: “Ang Espiritu ng Diyos
ay nasa amin nang buong araw. . . .  Ako ay nagalak, sapagkat nag-
patotoo ang Espiritu sa akin tungkol sa gawin ng Panginoon.”1

Pagkaraan ng mga panahon, bilang isang miyembro ng Korum
ng Labindalawa, sinabi ni Joseph F. Smith: “Sa una kong misyon
nagsimula akong matuto ng ilang bagay sa aking sarili; nanini-
wala ako hanggang ngayon sa mga patotoo ng mga tagapagling-
kod ng Diyos na narinig kong nakipag-usap at nangaral, gayon
din ang mga tagubilin na natanggap ko mula sa pinakamabait at
pinakamagiliw na ina, katulad din sa mga bagay na naunawaan
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ko sa pagbabasa ng Aklat ni Mormon, ng Doktrina at mga Tipan,
at ng Biblia. Subalit sa ministeryo kung saan ako masigasig na
nagpagal, nagsimulang ganap na maunawaan ko, sa pamamagi-
tan ng inspirasyon ng Banal na Espiritu, kung ano ang aking bi-
nabasa at naituro na sa akin, at sa gayon ang mga ito ay naging
mga nakatanim na katotohanan sa aking isipan, kung saan lubos
akong nakatitiyak katulad sa pagkakaroon ko ng buhay.”2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang kaloob na Espiritu Santo ay isang palagiang saksi.

Ang Espiritu Santo ay isang personaheng espiritu, siya ang bu-
mubuo sa ikatlong katauhan sa Trinidad, ang Panguluhang
Diyos. Ang kaloob o paghahandog ng Espiritu Santo ay gawaing
nararapat sundin sa pagkakaloob sa kanya sa tao. Maaaring dala-
win nang personal ng Espiritu Santo ang mga tao at dalawin ang
mga yaong karapat-dapat at magpapatotoo sa kanilang espiritu
tungkol sa Diyos at kay Cristo, subalit hindi maaaring manatili sa
kanila [tingnan sa Doktrina at mga Tipan 130:22–23].3

“Ang kaloob na Espiritu Santo,” ay isang natatanging pagpa-
pala na ibinuklod sa mga sumampalataya kay Jesucristo na nag-
sisi at nabinyagan, at “isang palaging saksi.” Maaaring tamasahin
ang espiritu ng Diyos bilang pansamantalang impluwensiya
kung saan dumarating ang banal na liwanag at kapangyarihan sa
sangkatauhan para sa mga natatanging layunin at pangyayari.
Subalit ang kaloob na Espiritu Santo, na . . . ipinagkaloob sa pag-
papatibay, ay isang palaging saksi at mas mataas na kaloob.4

Paano natin matatamo ang Espiritu Santo? Ang paraan o pama-
maraan ay maliwanag na ipinakita. Sinabihan tayo na magkaroon
ng paniniwala sa Diyos, na sumampalatayang may Diyos, at siya
ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya’y nagsisihanap; na mag-
sisi ng ating mga kasalanan, supilin ang mga silakbo ng ating
damdamin, kahangalan, at di-magagandang asal; na maging ba-
nal, matapat, at matwid sa lahat ng ating pakikitungo sa isa’t isa,
at makipagtipan sa Diyos na susundin natin mula ngayon ang
mga alituntunin ng katotohanan, at susundin ang kautusan na
kanyang ibinigay sa atin, at pagkatapos ay mabinyagan para sa
kapatawaran ng ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng isang
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taong binigyan ng karapatan; at kapag nasunod na ang ordenan-
sang ito ng ebanghelyo, maaari na nating matanggap ang kaloob
na Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga ka-
may ng mga yaong binigyan ng karapatan ng Pagkasaserdote. Sa
gayon ang Espiritu at kapangyarihan ng Diyos—ang Mang-
aaliw—sa atin ay magiging isang balon ng tubig na bumubukal
tungo sa buhay na walang hanggan. Siya ang magpapatotoo sa
Ama, magpapatotoo kay Jesus, at “dinadala ang mga bagay na
tungkol sa Ama at inihahayag ang mga ito sa atin,” pinagtitibay
ang ating pananampalataya, itinatatag tayo sa katotohanan, na
hindi na tayo napapahapay pa dito’t doon ng lahat ng hangin ng
aral; subalit “makikilala ang turo” kung ito’y sa Diyos o sa tao
[tingnan Mga Taga-Efeso 4:14; Juan 7:17].5

Ang Espiritu Santo, na nagpapatotoo sa Ama at sa Anak, na si-
yang nagdadala ng mga bagay na tungkol sa Ama at ipinakikita
ang mga ito sa mga tao, na nagpapatotoo kay Jesucristo, at sa wa-
lang hanggang Diyos, ang Ama ni Jesucristo, at siyang nagpapa-
totoo sa katotohanan—ang Espiritung ito, ang Katalinuhang ito,
ay hindi ipinagkakaloob sa lahat ng tao hanggang sa sila ay mag-
sisi ng kanilang mga kasalanan at marating ang kalagayan ng pa-
giging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon [tingnan sa 3
Nephi 28:11]. At pagkatapos matatanggap nila ang kaloob na
Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay
ng mga yaong binigyan-karapatan ng Diyos upang ipagkaloob
ang kanyang pagpapala sa uluhan ng mga anak ng mga tao.6

Ang paghahandog o “kaloob” na Espiritu Santo ay pagkaka-
loob lamang ng karapatan sa tao na matanggap anumang oras,
kapag siya ay karapat-dapat dito at hinahangad ito, ang kapang-
yarihan at liwanag ng katotohanan ng Espiritu Santo, bagaman
maaari siyang madalas maiwan sa kanyang sariling espiritu at
paghahatol.7

Ang Espiritu Santo ay isang ilawan na tumatanglaw 
sa patuloy nating paglalakad.

Ang tungkulin ng Espiritu Santo ay magpatotoo kay Cristo, at
pagtibayin ang naniniwala sa katotohanan, sa pamamagitan ng
pagdadala sa kanyang alaala ng mga bagay na lumipas, at pagpa-
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pakita o paghahayag sa kanyang isipan ng mga bagay sa kasaluku-
yan at sa darating na panahon. “Datapuwa’t ang mang-aaliw, sa-
makatuwid baga’y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa
aking pangalan, siya ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay,
at magpapaalaala ng lahat na sa inyo’y aking sinabi.” [Juan 14:26]
“Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan.” [Juan 16:13.]8

Tungkulin ng mga Banal sa mga Huling Araw na turuan ang
kanilang mga anak . . . ang pangangailangan ng pagtanggap ng
kaloob na Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng
mga kamay, na siyang aakay sa kanila sa lahat ng katotohanan, at
siyang maghahayag sa kanila ng mga bagay na lumipas at ng mga
bagay na darating, at siyang magpapakita sa kanila nang mas ma-
linaw ng mga yaong bagay na nasa kanila, upang kanilang mau-
nawaan ang katotohanan, at upang sila ay magsilakad sa liwanag
gaya ni Cristo na nasa liwanag; upang magkaroon sila ng pakiki-
pagkapatiran sa kanya at nang malinis sila ng kanyang dugo mula
sa lahat ng kasalanan.9

Mayroong tiyak na daan na ipinakita sa atin upang tahakin—
iyon ang yaong makipot at makitid na daan na naghahatid sa atin
pabalik sa kinaroroonan ng Diyos; ang ilawan na tumatanglaw sa
patuloy nating paglalakad ay ang Espiritu Santos, na natanggap
natin nang oras ding iyon o matapos ang ating panibagong pag-
silang. Kung tayo ay manghihina at tatabi, ang ating ilawan ay
magiging malamlam at sa huli ay maglalaho, nang sa aba, ang
Mang-aaliw, ang pinagkukunan ng pahayag, ay iiwan tayo, at ka-
diliman ang hahalili dito; at gaano kalaki ang kadilimang yaon!
Bilang katumbas sa liwanag na taglay natin dadaigin tayo ng ka-
diliman, at maliban na magsisi kaagad, ang kadiliman na nasa
atin ay lalaki hanggang sa hindi na natin pagtutuunan ng pansin
ang ating tungkulin at kalilimutan Siya na tumubos sa atin at
umangkin sa atin na kanya.10

Ang tungkulin ng Banal na Espiritu ay liwanagin ang mga isi-
pan ng mga tao hinggil sa mga bagay ng Diyos, hikayatin sila ka-
sabay ng kanilang pagbabalik-loob na gawin nila ang kalooban ng
Ama, at mapasasakanila ang isang palaging patotoo na makaka-
sama sa buong buhay, kumikilos bilang tiyak at mapagkakatiwala-
ang tagapagpatnubay sa lahat ng katotohanan at pinupuspos sila
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sa araw-araw ng kagalakan at kaligayahan, na may pagpapasyang
gagawa nang mabuti sa lahat ng tao, na magdadanas ng kamalian
ng iba kaysa makagawa ng mali, maging mabait at maawain, ma-
pagtiis at may pag-ibig sa kapwa. Ang lahat na nagtataglay ng di-
matatayang kaloob na ito, ang mahalagang perlas na ito, ay may
patuloy na pagkauhaw sa katwiran. Kung walang tulong ng Banal
na Espiritu walang mortal ang makalalakad sa makipot at makitid
na daan, na hindi nakikilala ang tama mula sa mali, ang tunay
mula sa huwad, na ginagawang halos magkatulad sa pagpapakita
nito. Samakatuwid kinakailangang mamuhay nang dalisay at mat-
wid ang mga Banal sa mga Huling Araw, nang sa gayon manahan
ang Espiritu sa kanila; sapagkat ito ay nakakamtan lamang sa ali-
tuntunin ng kabutihan. Hindi ko ito matatanggap para sa inyo, ni
kayo para sa akin; ang bawat isa ay kinakailangang tumayo sa kan-
yang sarili, maging siya man ay isinilang na mayaman o mahirap,
matalino o mangmang, at pribilehiyo ito ng lahat ng uri ng tao na
makibahagi nito.11

Ang Espiritu Santo ay bumababa lamang sa mga matwid at sa
mga yaong ang kasalanan ay pinatawad na. . . .  Hangga’t ang mga
Banal sa mga Huling Araw ay nalulugod na sundin ang mga kautu-
san ng Diyos, na pasalamatan ang mga pribilehiyo at biyaya na na-
tatamasa nila sa Simbahan, at gagamitin ang kanilang oras, ang
kanilang kabuhayan, sa pagpuri sa pangalan ng Diyos, upang ita-
tag ang Zion, at upang itatag ang katotohanan at kabutihan sa
mundo, samantalang ang ating Ama sa Langit ay nakatali sa kan-
yang sumpa at tipan na pangangalagaan sila mula sa lahat ng kaa-
way, at na tutulungan sila na pagtagumpayan ang lahat ng hadlang
na maaaring iniayos laban sa kanila, o inihagis sa kanilang daraa-
nan; subalit sa sandaling ang mga tao sa isang komunidad ay mag-
simulang mabahala lamang sa kanilang mga sarili, maging sakim,
maging abala sa mga bagay na temporal sa buhay, at ilagay ang ka-
nilang pananampalataya sa mga kayamanan, sa sandaling yaon
magsisimulang lumisan sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos, at
kung hindi sila magsisisi lubusang lilisan ang Banal na Espiritu
mula sa kanila, at maiiwan sila sa kanilang sarili.12

Kayo na mga sinusunod ang mga hinihingi ng walang hang-
gang Ebanghelyo, at pinili mula sa daigdig, na tinanggap ang ka-
loob na Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga
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kamay, pagkakataon na ninyo ito na matanggap ang patotoo ng
Espiritu sa inyong sarili; pagkakataon na ninyo na malaman ang
isipan at kalooban ng Ama hinggil sa inyong sariling kapakanan,
at hingil sa katapusang pagtatagumpay ng gawain ng Diyos.13

Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu 
Santo, tayo ay ipinanganak muli.

Ang wika ng Tagapagligtas kay Nicodemo, “Maliban na ang ta-
o’y ipanganak muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng
Dios,” [tingnan sa Juan 3:3] at yaon ay totoo ngayon. Ang tao ay
dapat na ipanganak mula sa kamangmangan tungo sa katotoha-
nan, ngayon. . . .  Kung hindi siya ipinanganak nang gayon, siya
ay mas higit na bulag kaysa sa bulag na pinagaling ni Cristo, sa-
pagkat mayroon siyang mga mata, hindi siya nangakakakita, at
mayroong mga tainga, hindi nangakakarinig.14

Ang pagbabagong yaon ay dumarating sa bawat anak na lalaki
at babae ng Diyos na nagsisi ng kanyang mga kasalanan, na nag-
pakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ng Panginoon, at nag-
hangad ng kapatawaran ng kasalanan sa pagpapabinyag sa
pamamagitan ng paglubog, sa pamamagitan ng isang taong may
karapatan upang pangasiwaan ang banal na ordenansang ito ng
ebanghelyo ni Jesucristo. Sapagkat ito ang yaong panibagong ka-
pangyarihan na binanggit ni Cristo kay Nicodemo na kailangang-
kailangan upang makita ng mga tao ang kaharian ng Diyos, at
kung wala ang yaon walang taong makapapasok sa kaharian.
Naaalaala pa ng bawat isa sa atin, marahil, ang pagbabagong du-
mating sa ating mga puso nang tayo’y binyagan para sa kapata-
waran ng ating mga kasalanan. Mangungusap ako hinggil sa
impluwensiya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu na narana-
san ko nang ako ay binyagan para sa kapatawaran ng aking mga
kasalanan. Ang damdaming dumating sa akin ay yaong dalisay na
kapayapaan, ng pag-ibig at ng liwanag. . . . 

O! na sana ay napanatili ko ang gayon ding espiritu at ang ga-
yon ding masigasig na hangarin sa aking puso sa bawat sandali
ng aking buhay mula nang araw na iyon hanggang ngayon.
Gayunman marami sa atin na nakatanggap ng gayong patotoo,
ng yaong panibagong kapanganakan, ng yaong pagbabago ng
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puso, bagaman maaaring magkamali tayo sa paghatol o maka-
gawa ng maraming kamalian, at marahil madalas mabigong ma-
muhay nang naaayon sa tunay na pamantayan sa ating buhay, ay
pinagsisihan natin ang kasamaan, at hinahangad natin oras-oras
ang kapatawaran sa kamay ng Panginoon; upang hanggang sa
araw na ito ang gayon ding hangarin at layunin na lumaganap sa
ating kaluluwa noong tayo ay binyagan at matanggap ang kapa-
waran ng ating mga kasalanan, ang siya pa ring nagmamay-ari ng
ating mga puso, at mananatiling namamayaning damdamin at
hangarin ng ating mga kaluluwa. Bagaman may mga panahon na
tayo ay napupukaw sa galit, at ang ating poot ang siyang uma-
akay sa atin na magsalita at gumawa ng mga bagay na hindi kalu-
god-lugod sa paningin ng Diyos, gayon pa man sa pagbabalik ng
ating kahinahunan at makabawi mula sa ating pagkahulog sa ka-
pangyarihan ng kadiliman, nagpapakumbaba tayo, nagsisisi, at
humihingi ng kapatawaran para sa nagawa nating kamalian sa
ating sarili, at marahil sa iba. Ang dakila, masigasig, puspos na
hangarin, na isinilang sa katotohanan at sa patotoo ng Banal na
Espiritu sa mga puso ng mga tao na sinusunod ang katotohanan,
ay siyang nagdadala at muling nagmamay-ari ng ating mga kalu-
luwa, upang gabayan tayo sa landas ng tungkulin. Ito ang aking
patotoo at alam ko na totoo ito.15

Ang kasalanang walang kapatawaran ay ang 
kusang pagkakaila at pagsuway sa Espiritu Santo 

matapos makatanggap ng Kanyang patotoo.

Walang sinumang tao ang magkakasala laban sa liwanag hang-
gang sa magkaroon siya nito; ni laban sa Espiritu Santo, hang-
gang sa matapos niyang matanggap ito sa pamamagitan ng
kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng itinakdang daan. Ang mag-
kasala laban sa Espiritu Santo, ang Espiritu ng Katotohanan, ang
Mang-aaliw, ang saksi sa Ama at sa Anak, ay kusang pagkakaila sa
kanya at pagsuway sa kanya, matapos siyang matanggap, ay bu-
mubuo [ng kasalanang walang kapatawaran].16

Walang sinumang tao ang maaaring makagawa ng kasalanang
walang kapatawaran sa kamangmangan. Ang tao ay kailangang
dalhin sa kaalaman kay Cristo, kailangan niyang tumanggap ng
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patotoo kay Cristo sa kanyang puso, at magkaroon ng liwanag at
kapangyarihan, kaalaman at pang-unawa, bago siya maaaring ma-
kagawa ng gayong kasalanan. Subalit kapag ang isang tao ay tu-
malikod mula sa katotohanan, nilabag ang kaalamang tinanggap
niya, niyuyurakan ito sa ilalim ng kanyang mga paa, at inilalagay
muli si Cristo sa hayag na kahihiyan, ipinagkakaila ang Kanyang
pagbabayad-sala, ipinagkakaila ang kapangyarihan ng pagkabu-
hay na mag-uli, ipinagkakaila ang mga himala na Kanyang ginawa
para sa kaligtasan ng mag-anak ng tao, at sinasabi sa kanyang
puso, “Hindi ito totoo,” at nananatili sa gayong pagkakaila ng ka-
totohanan, matapos makatanggap ng patotoo ng Espiritu, siya ay
nakagawa ng kasalanang walang kapatawaran.17

[Kasunod ng Pagpapako sa krus sa Tagapagligtas,] bakit nali-
mutan at sa wari’y walang nalalaman [ang mga Apostol] sa lahat
ng itinuro sa kanila ng Tagapagligtas tungkol sa mga layunin ng
kanyang misyon sa mundo? Sapagkat kulang sila ng isang maha-
lagang katangian, hindi pa sila “nasangkapan ng kapangyarihang
galing sa itaas.” [Tingnan sa Lucas 24:49.] Hindi pa nila natamo
ang kaloob na Espiritu Santo. . . . 

Kung ang mga disipulo ay napagkalooban ng “kaloob na
Espiritu Santo,” o “ng kapangyarihan mula sa itaas,” sa panahong
ito, ang kanilang landasin ay kaiba sa kabuuan . . . , na labis na
pinatunayan ng sumunod na pangyayari. Kung si Pedro, na si-
yang namumunong apostol, ay tumanggap ng kaloob na Espiritu
Santo, at ang kapangyarihan at patotoo niyon bago ang nakakiki-
labot na gabi kung saan nanungayaw at sumumpa at ipinagkaila
niya ang kanyang Panginoon. [ tingnan sa Mateo 26: 69–75 ], ang
ibinunga ay lubhang kaiba sa kanya, sapagkat sa sandaling iyon
ay maaari siyang magkasala laban sa dakilang “liwanag at kaala-
man,” at “laban sa Espiritu Santo,” kung saan ay walang kapata-
waran. Ang katotohanan, samakatuwid, na siya ay pinatawad,
matapos ang mapapait na luha ng pagsisisi, ay isang patunay na
wala siyang patotoo ng Espiritu Santo, na kailanman ay hindi ito
natanggap. Ang iba pang disipulo o apostol ni Cristo ay tiyak
ding nasa gayong kalagayan, at hindi ito nakamtan hanggang sa
kinagabihan ng araw na lumabas si Jesus mula sa libingan na ipi-
nagkaloob niya sa kanila ang di-matatayang kaloob na ito [ting-
nan sa Juan 20:22.]18
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Ilang sandali bago lumisan sa mundo ang nabuhay na
Manunubos inutusan niya ang kanyang mga disipulo na magsi-
panatili sa bayan ng Jerusalem hanggang sa sila’y masangkapan
ng kapangyarihang galing sa itaas. Ginawa nila ang gayon, at alin-
sunod sa pangako, dumarating ang Mang-aaliw sa sandaling sila
ay sama-samang nagtitipon, pinupuspos ang kanilang mga puso
ng di-mailarawang kagalakan, hanggang sa sila’y mangusap sa
mga wika at magpropesiya, at ang nakapagpapasiglang implu-
wensiya ng banal na katauhang ito ay sinamahan sila sa lahat ng
kanilang mga tungkuling pang-ministeryo na dahil dito ay naisa-
gawa nila ang dakilang misyon kung saan sila tinawag ng
Tagapagligtas.19

Si Saulo, na taga-Tarso, na nagtataglay ng pambihirang katali-
nuhan at kaalaman, pinag-aral sa paanan ni Gamaliel, ay nagturo
alinsunod sa ganap na pamamaraan ng batas, pinag-uusig ang
mga Banal hanggang mamatay, iginagapos at ipinapasok sa bi-
langguan kapwa ang kalalakihan at kababaihan; at nang ang
dugo ng Martir na si Esteban ay dumanak, si Saulo ay pumanig
sa pamamagitan ng pag-iingat ng mga kasuotan ng mga yaong
pumaslang sa kanya, at sumang-ayon sa kaniyang pagkamatay. At
“pinuksa niya ang iglesia, na pinapasok ang bahay-bahay, kinaka-
ladkad ang mga lalaki’t babae, at sila’y ipinapasok sa bilang-
guan.” [Ang mga Gawa 8:3.] At nang sila ay ipapapatay na
ibinigay niya ang kanyang pagsang-ayon laban sa kanila, at kan-
yang “pinarusahan sila nang madalas sa lahat ng sinagoga, at pi-
nipilit silang magsipamusong; at sa totoong pagkagalit sa kanila,
pinag-uusig sila hanggang sa mga bayan ng ibang lupain,” [Ang
mga Gawa 26:11] at gayon pa man ang taong ito ay hindi naka-
gawa ng kasalanang walang kapatawaran, sapagkat hindi niya na-
kikilala ang Espiritu Santo.20

Kung mayroon mang mga taong makagagawa ng kasalanang
walang kapatawaran, matatagpuan ninyo sila sa kalipunan ng
mga yaong dumating, o darating pa lamang sa kaalaman ng ka-
totohanan. . . .  Kayo at ako ay nakatanggap ng liwanag.
Natanggap natin ang Banal na Pagkasaserdote. Natanggap natin
ang patotoo ng Banal na Espiritu, at dinala mula sa pagkamatay
tungo sa pagkabuhay. Samakatuwid, tayo ngayon ay nasa napa-
kaligtas o nasa napakamapanganib na katayuan,—mapanganib
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kung ating lalapastanganin ang mga bagay na banal na ipinagka-
tiwala sa ating pangangalaga. Dahil dito binabalaan ko kayo, mga
kapatid ko, lalung-lalo na ang mga kapatid kong lalaki, laban sa
paglapastangan ng inyong [pagkasaserdote]. . . .  Kung gagawin
ninyo ito, yamang buhay ang Diyos aalisin Niya ang Kanyang
Espiritu mula sa inyo, at darating ang panahon na kayo ay mata-
tagpuang lumalaban sa liwanag at kaalaman na inyong natang-
gap, at maaari kayong maging mga anak na lalaki ng
kapahamakan. Samakatuwid, mas makabubuting mag-ingat kayo
na baka sumapit sa inyo ang ikalawang kamatayan.21

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang kaibahan sa pagitan ng panandaliang impluwensiya o
pagpapakita ng Espiritu Santo at ang kaloob na Espiritu Santo?
(Tingnan sa Moroni 10:4.) Paano natin matatanggap ang ka-
loob na Espiritu Santo? Anong mga biyaya ang darating sa atin
kapag ikinararangal natin ang kaloob na ito?

• Paano tayo ginagabayan ng Espiritu Santo sa lahat na katoto-
hanan? (Tingnan sa Juan 16:13.) Anong mga katotohanan ang
napatotohanan na sa inyo ng Espiritu Santo?

• Bakit ang ilawan ay magandang sagisag upang kumatawan sa
Espiritu Santo? Ano ang magagawa natin upang matiyak na
ang ilawang ito ay magniningas nang maliwanag sa ating mga
buhay?

• Ano ang magagawa natin upang maragdagan ang impluwen-
siya ng Espiritu Santo sa ating mga buhay? Paano natin matu-
tulungan ang iba na maunawaan kung paano pinagpapala ng
Espiritu Santo ang ating mga buhay?

• Ano ang kinakailangan nating gawin upang matanggap ang pa-
nibagong Kapanganakan na binabanggit ng Tagapagligtas?
(Tingnan sa Juan 3:5.) Anong mga damdamin ang kaakibat ng
panibagong Kapanganakang ito? Paano natin mapananatili
ang mga damdaming ito? (Tingnan sa Alma 5:14–16, 26.)

• Ano ang kasalanang walang kapatawaran? Ano ang ibig sabihin
ng paglapastangan sa “mga banal na bagay na ipinagkatiwala
sa ating pangangalaga”?
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Ang Ating Tungkuling
Pangmisyonero

Humahayo ang mga misyonero sa lahat 
ng dako ng daigdig upang magpatotoo kay 
Jesucristo at ihasik ang mahalagang binhi 

ng buhay na walang hanggan.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Pagkarating na pagkarating niya sa Hawaii noong ika-20 ng
Oktubre 1854, lumiham si Joseph F. Smith sa pinsan ng kanyang
ama na si George A. Smith, ang miyembro ng Korum ng
Labindalawa na siyang nag-ordena sa kanya bilang elder.
Ipinangako ng batang misyonero ang kanyang sarili sa gawain ng
Panginoon, sinasabing, “Masaya kong ibinabalita na handa na
akong umalis sa ginhawa at hirap man para sa layuning ito kung
saan ako ay nangako; at tunay akong umaasa at nanalangin na
mapatunayan akong tapat hanggang wakas.”1 Sinubukan ang
kanyang pananampalataya nang maraming ulit.

Nang minsan, tinupok ng apoy ang halos lahat ng kanyang ka-
gamitan, kabilang ang “damit, mga kopya ng unang edisyon (sa
wika ng mga taga-Europa) ng Aklat ni Mormon, ang Doktrina at
mga Tipan, na siyang ibinigay bilang regalo sa Patriyarkang si
Hyrum Smith. Inilagay ni Elder Joseph F. Smith sa isa sa mga ak-
lat na ito ang kanyang sertipiko ng pagiging Elder. Nang matu-
pok ang bahay kasama ang lahat ng naroon, ang maleta ni Elder
Smith, at lahat ng bagay na nasa loob nito ay naabo maliban sa
kanyang sertipiko bilang misyonero. Sa ilang di-karaniwang ka-
paraanan ito ay napangalagaan nang buo, maliban sa ang mga gi-
lid niyon ay nasunog nang bahagya, subalit ni isang salita ay
hindi nabura kahit na natupok ang buong aklat na pinaglagyan
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niyon. Hindi lamang ang mga aklat na yaon ang natupok gayon
din ang mga talaarawang pinakaiingatan niya.”

Mula sa karanasang ito nagkaroon ng isang nakatatawang
pangyayari, na hindi biro-biro noon. Natupok ang mga damit ng
mga misyonero, kaya si Joseph F. Smith at ang kanyang kasama
ay pansamantalang naghihiraman ng isang terno. Ang isang elder
ay mananatili lamang sa tahanan samantalang ang isa ay naka-
suot ng terno at dadalo sa mga pulong. At pagkatapos mababa-
ligtad ang situwasyon at ang isang elder naman ang mananatili
sa tahanan samantalang dadalo naman ang kanyang kasama sa
mga pulong. “Siyempre pa, hindi naman ito nagpatuloy nang
matagal, ngunit nakatatawang kuwento ito na madalas isalaysay
sa mga nagdaang panahon, nang dumating na ang oras na inili-
pat na sa malayo ang mga nagsipagtiis na Elder mula sa pinang-
yarihan ng kanilang pagkapahiya at mga paghihirap.”2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang mga misyonero ay dapat na mamuhay nang 
matuwid nang sa gayon ay magkaroon sila sa tuwina 

ng pakikipag-ugnayan sa Espiritu ng Diyos.

Ang isa sa mga kailangang-kailangang katangian ng mga elder
na humahayo sa daigdig upang mangaral ay kababaang-loob, ka-
amuan at pag-ibig na di-mapagkunwari, para sa kapakanan at ka-
ligtasan ng mag-anak ng sangkatauhan, at hangaring itatag ang
kapayapaan at kabutihan sa mga tao sa mundo. Hindi natin ma-
ipangangaral ang ebanghelyo ni Cristo na wala ang espiritung ito
ng kababaang-loob, kaamuan, pananampalataya sa Diyos at pag-
titiwala sa kanyang mga pangako at salita sa atin. Maaari ninyong
matutuhan ang lahat ng karunungan ng tao, subalit ang mga
iyon ay hindi nagpapaging-marapat sa inyo na gawin ang mga ba-
gay na ito katulad ng ginagawa ng mapagkumbaba, maimplu-
wensiyang paggabay ng Espiritu ng Diyos. “Ang kapalaluan ay
nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa
pagkabuwal.” [Mga Kawikaan 16:18.]

Kinakailangan para sa mga elder na humahayo sa daigdig
upang mangaral, na pag-aralan ang diwa ng ebanghelyo, na si-
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yang espiritu ng kababaang-loob, espiritu ng kaamuan at tunay
na pagmamahal sa anumang layuning inyong itinalaga na ga-
gawin ng inyong kamay o isipan. Kung ito ay upang ipangaral
ang ebanghelyo, dapat nating iukol ang ating mga sarili sa mga
tungkulin ng ministeryong yaon, at dapat tayong magpunyagi sa
abot ng ating kakayahan upang maging marapat ang ating mga
sarili na isagawa ang partikular na gawaing iyon, at ang paraan
upang magawa ito ay mamuhay nang matwid nang sa gayon ang
Espiritu ng Diyos ay magkakaroon ng pakikipag-ugnayan at na-
roroon sa tuwina kasama natin upang gabayan tayo sa bawat san-
dali at oras ng ating ministeryo, gabi at araw.3

Mga kapatid ko, kayo ay gumagawa sa gawain ng Diyos; kayo
ay masigasig na gumagawa, natatanggap ninyo nang lubusan ang
Espiritu ng Ebanghelyo sapagkat wala na kayong iba pang ga-
wain maliban dito. Kayo ang mga nangangasiwa ng walang hang-
gang tipan. Manalangin kayo; natitiyak kong hindi ninyo
nakaliligtaan ang inyong mga panalangin. Hindi maaaring kalig-
taan ng isang Elder ang kanyang panalangin; hindi niya maaaring
kalimutan ang Panginoon; walang alinlangang maaalaala niya
Siya kung siya ay nasa pagtupad ng kanyang tungkulin. Kung ini-
lalagay niya ang kanyang sarili sa kalagayang makagagawa siya
nang higit na mainam, hindi niya maaaring kaligtaan ang
Panginoon sa umaga, tanghali at gabi. Siya ay nanalangin sa
Panginoon, at nagpapakumbaba ng kanyang sarili sa harapan
Niya at kinikilala Siya. Kung kayo ay nasa paggawang ito, matata-
masa ninyo ang Kanyang Espiritu.4

Ang isang misyonero ay kailangang magkaroon sa kanyang sa-
rili ng patotoo ng Espiritu ng Diyos—ang patotoo ng Espiritu
Santo. . . .  Hindi napapagbalik-loob ng mahusay na pagsasalita
o pagtatalumpati ang mga tao; napapaniwala sila kapag nasiya-
han sila na nasa inyo ang katotohanan at Espiritu ng Diyos.5

Nararapat na maging tunay, malinis, at tapat sa 
kanilang mga tipan ang mga misyonero.

Ipinalagay na di naaayon na isugo ang mga kalalakihan sa san-
libutan upang ipangako sa iba sa pamamagitan ng ebanghelyo
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ang mga yaong hindi mismo natanggap ng kanilang mga sarili. Ni
pinalagay na tama na isugo ang mga kalalakihan upang baguhin
sila. Magbago muna sila sa loob ng kanilang tahanan kung hindi
nila mahigpit na sinusunod ang mga kautusan ng Diyos.
Tumutukoy ito sa Salita ng Karunungan gayon din sa lahat ng iba
pang batas ng langit. Walang ibinibigay na pagtutol sa mga kalala-
kihang tinawag, na sa mga naunang panahon ay maaaring naging
masama o suwail, kung sa kalaunan ay namuhay sila nang maka-
Diyos at nakapagdala ng mahahalagang bunga ng pagsisisi.6

Nais namin ang mga kabataang lalaki . . . na napag-ingatan ang
kanilang sariling walang-bahid-dungis mula sa sanlibutan at ma-
aaring humayo sa mga bansa ng mundo at sabihin sa mga tao,
“Sumunod kayo sa akin, katulad ng pagsunod ko kay Cristo.”
Pagkatapos nanaisin naming matuto silang umawit at manala-
ngin. Inaasahan namin silang maging tunay, malinis, at tapat
hanggang kamatayan sa kanilang mga tipan, sa kanilang mga ka-
patid sa pananampalataya, sa kanilang mga asawa, sa kanilang
mga ama at ina, sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga sarili
at sa Diyos. Kung makatatagpo kayo ng mga kalalakihang kagaya
nito upang mangaral ng ebanghelyo sa sanlibutan, kahit na ma-
rami pa silang nalalaman o wala kung paano ito simulan, ilalagay
ng Panginoon ang Kanyang Espiritu sa kanilang mga puso, at sila
ay bibiyayaan niya ng katalinuhan at kapangyarihan upang iligtas
ang mga kaluluwa ng mga tao. Sapagkat ang pinagmulan ng ka-
nilang mga buhay ay nasa mga kalalakihang ito na humahayo
upang ipangaral ang ebanghelyo. Hindi ito napapawalang-bisa o
nasisira; hindi ito makukuha sa kanila.7

Hindi na kinakailangan pang malaman ng ating mga kabataan
ang tungkol sa kasamaang lumalaganap saanmang lugar. Ang ka-
alamang iyon ay hindi nakapagdadakila, at malamang na mahigit
pa sa isang kabataang lalaki ang makatunton sa unang hakbang
ng kanyang pagbagsak dahil sa pagkamausisa na nagdala sa
kanya sa nakapag-aalinlangang pook. Ipaiwas sa mga kabataang
lalaki ng Sion, maging sila ay nasa mga misyon o nasa tahanan
man, ang lahat ng pook na masasama o may masamang reputas-
yon. Hindi na kinakailangan pa na malaman nila kung ano ang
nangyayari sa mga pook na iyon. Walang taong mas magaling o
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malakas sa gayong kaalaman. Ipaalaala sa kanila na “ang kaala-
man sa kasalanan ay tumutukso sa paggawa nito,” at pagkatapos
iwasan ang yaong mga tukso na sa hinaharap ay maaaring ma-
ging mapanganib sa kanilang kalinisan at katayuan sa Simbahan
ni Cristo.8

Ang mga katangian ng isang mahusay na misyonero ay mga:
Isang taong may pakikipagkapwa—na ang pakikipagkaibigan ay
nagtatagal at masigla—na maipagmamapuri ang kanyang sarili sa
pagtitiwala at pagtatangi ng mga taong nasa kadiliman. Hindi ma-
gagawa ang mga ito nang hindi pinaghahandaan o pinag-iisipan.
Kailangan ninyong kilalanin ang isang tao, alamin ang tungkol sa
kanya at kunin ang kanyang pagtitiwala at iparamdam at ipaalam sa
kanya na ang tangi ninyong hangarin ay gawan siya nang mabuti at
pagpalain siya; pagkatapos maaari na ninyong sabihin sa kanya ang
inyong mensahe, at ibigay ang mabubuting bagay na mayroon kayo
para sa kanya, nang buong giliw at pagmamahal. Samakatuwid, sa
pagpili ng mga misyonero, piliin ang mga yaong may pakikipag-
kapwa, na may pakikipagkaibigan at hindi pagkapoot sa mga tao; at
kung wala ang gayon sa inyong mga purok, sanayin at gawing ka-
rapat-dapat ang ilang kabataang lalaki para sa gawaing ito.9

Ituturo ng mga misyonero ang ebanghelyo ng buhay 
sa pamamagitan ng Espiritu nang may kapayakan.

Tinagubilinan ang ating mga elder dito, at sila ay tinuruan
mula pagkabata hanggang sa paglaki, na hindi sila hahayo at ma-
kikipaglaban sa mga samahang panrelihiyon ng daigdig kapag ti-
nawag sila na humayo upang ipangaral ang ebanghelyo ni
Jesucristo, subalit hahayo at dadalhin nila sa kanila ang mensa-
heng ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Propetang Joseph, sa
huling dispensasyong ito, upang malaman ng mga tao ang kato-
tohanan, kung nanaisin nila.

Sila ay isinugo upang ihandog ang sanga ng olibo ng kapaya-
paan sa daigdig, upang ihandog ang kaalaman na ang Diyos ay
muling nangusap mula sa kalangitan sa kanyang mga anak dito
sa lupa, na ang Diyos sa kanyang awa ay ipinanumbalik sa daig-
dig ang kabuuan ng ebanghelyo ng kanyang Bugtong na Anak,
na nagkatawang tao, na inihayag at pinanumbalik ng Diyos sa
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sangkatauhan ang kapangyarihan at karapatan mula sa kanyang
sarili, upang sila ay makakilos at maisagawa nang may karapatan
ang mga ordenansa ng ebanghelyo ni Jesucristo na kinakaila-
ngan para sa kanilang kaligtasan; at ang pagsasagawa ng mga or-
denansang ito ay dapat na maging karapat-dapat upang
tanggapin ng Diyos na siyang nagbigay sa kanila ng karapatan
upang isagawa ang mga ito sa kanyang pangalan.

Isinusugo ang ating mga elder upang mangaral ng pagsisisi ng
kasalanan, upang mangaral ng kabutihan, upang ipangaral sa
sanlibutan ang ebanghelyo ng buhay, ng pakikipagkapatiran, at
ng pakikipagkaibigan sa sangkatauhan, upang ituro sa mga kala-
lakihan at kababaihan na gawin ang yaong tama sa paningin ng
Diyos at sa harapan ng lahat ng tao, upang ituro sa kanila ang ka-
totohanang itinatag ng Diyos ang kanyang Simbahan, ang
Simbahang siya, ang kanyang sarili, ang may-akda at nagtatag.10

Ang katanungan na madalas nasasaisip ng mga kabataang la-
laki na nasa misyon ay, “Ano ang sasabihin ko?” At ang isa pang
pinakamalapit na katanungan ay, “Paano ko ito sasabihin?” . . .
Bagama’t walang partikular na patakaran ang maibibigay, itinu-
turo ng karanasan na ang pinakapayak na paraan ang pinakama-
inam. Dahil natutuhan ang mga alituntunin ng ebanghelyo, sa
pamamagitan ng madasaling espiritu at maingat na pag-aaral,
ang mga ito ay maipahahayag sa mga tao nang may kababaang-
loob, sa pinakapayak na anyo ng pananalita, nang walang kapa-
ngahasan at kapalaluan at sa diwa ng misyon ni Cristo. Hindi ito
maisasagawa kung sinasayang lamang ng batang misyonero ang
kanyang pagpupunyagi sa pagtatangka nang may kayabangan na
maging maingay na mananalumpati. Ito ang puntong nais kong
ikintal sa mga elder, at ipayo na ang lahat ng mahuhusay na pag-
sasalita sa publiko ay italaga sa tamang panahon at lugar. Ang lu-
gar kung saan nagmimisyon ay hindi pook para sa gayong
pagsusumigasig. Hindi matagumpay na maituturo ang ebang-
helyo sa pamamagitan ng pagmamayabang sa pagpaparinig ng
mga salita at pagtatalu-talo, subalit sa pagpapahayag nang may
pagpapakumbaba at nang may makatwirang paglalahad ng payak
nitong katotohanan, binibigkas sa paraang masasaling nito ang
puso at makalulugod din sa isipan at pandinig.
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. . . Ang espiritu ay dapat na mapasa misyonero muna, kung
magtatagumpay siya sa pagpukaw ng tugon nito sa kanyang mga
tagapakinig; at siyang tunay maging sa mga salitang binabanggit
sa pag-uusap nang harapan, o sa mga pagtitipong pampubliko.
Hindi ipahahayag ng espiritu ang kanyang sarili sa taong itinu-
tuon ang kanyang oras upang makapagtalumpati ng mga dapat
niyang sabihin sa mga salitang may pagmamataas o pagmamalaki
o sa pagpapakita ng kahusayan sa pagsasalita. Inaasahan niyang
masisiyahan sila sa kanyang pagmamarunong at hindi sa pagsa-
salita nang mabisa sa pamamagitan ng puso.11

Walang sinumang tao ang makapangangaral ng Ebanghelyo ni
Jesucristo nang sarili lamang niya; dahil ang mga bagay ng Diyos
ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban sa ang Espiritu ng Diyos
ay nasa kanya [tingnan sa 1 Mga Taga-Corinto 2:11]. Sapagkat
ang sinumang taong magtangka na ipangaral ang salita ng
Panginoon sa pamamagitan lamang ng kanyang karunungan at
kaalaman, sariling inspirasyon, ay tunay na panunuya lamang.
Walang sinuman ang mangangaral ng tungkol sa Diyos at kaba-
nalan at ng katotohanan na, na kay Jesucristo maliban sa siya ay
bibigyang-inspirasyon ng Banal na Espiritu. Kasamang lumakad
at nakipag-usap ang mga disipulo noong sinaunang panahon sa
Tagapagligtas sa panahon ng kanyang misyon sa mga anak ng tao
ngunit . . . sila ay inutusang magsipanatili sa Jerusalem at huwag
humayo upang mangaral, hanggang sa sila’y masangkapan ng ka-
pangyarihan, galing sa itaas; sa madaling salita, hanggang sa ma-
ibuhos ang Banal na Espiritu sa kanila, na sa pamamagitan nito
mapasisigla ang kanilang isipan, mapalalawak ang kanilang mga
pang-unawa, maitatanim sa kanilang mga puso ang patotoo kay
Jesucristo upang sila ay makapagpatotoo niyon sa mga yaong ka-
nilang mapupuntahan.12

Ang bawat elder ay lubusang naiiwan sa patnubay ng diwa ng
kanyang tungkulin na kung saan nararapat siyang mapuspos
nito. Kung mabibigo siyang pagyamanin ang diwang yaon, na si-
yang diwa ng pagsusumigasig at pagsasagawa, hindi maglalaon
mawawalan siya ng sigasig o sigla, magiging tamad at malungku-
tin. Ang bawat misyonero ay dapat na nagsisikap na ituon ang
isang bahagi ng bawat araw sa pag-aaral at pinag-iisipan nang
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may panalangin ang mga alituntunin ng ebanghelyo at teolohiya
ng Simbahan. Kailangan niyang magbasa at magbulay-bulay at
manalangin. Totoo, na tayo’y tutol sa paghahanda ng mga itinak-
dang mga talumpating bibigkasin, na iniisip ang bisa ng mahusay
na pagsasalita at pagpapakita ng pagiging bihasa sa paggamit ng
pananalita; gayunman kapag tumayo ang isang elder upang mag-
salita sa kongregasyon sa sariling purok o sa iba, dapat siyang
maging lubusang handa para sa kanyang talumpati. Dapat na
puno ang kanyang isipan ng mga kaisipang karapat-dapat bigka-
sin, karapat-dapat pakinggan, karapat-dapat alalahanin; at pagka-
tapos dadalhin ng espiritu na nagbibigay ng inspirasyon ang mga
katotohanan na kinakailangan ng kanyang mga tagapakinig at
magpapatotoo sa mga salitang kanyang binigkas.13

Taos-pusong ipinapayo sa mga elder na nasa mga misyon sa
ibang bansa, sa katunayan sa lahat ng mga Banal sa mga Huling
araw, na iwasan ang pakikipagtalo hinggil sa mga paksa sa dok-
trina. Ang katotohanan ng ebanghelyo ay hindi kinakailangang
ipakita sa pamamagitan ng mainit na pakikipagtalo o pakikipag-
talakayan; ang mensahe ng katotohanan ay mas mabisang maipa-
babatid kapag ipinahahayag sa mga salitang may kapayakan at
may damdamin.

. . . Ang patotoo ng katotohanan ay higit pa sa pagsang-ayon la-
mang ng isipan, ito ay isang matibay na pananalig ng puso, isang
kaalamang pumupuno sa buong kaluluwa ng tumanggap niyon.

Isinusugo ang mga misyonero upang ipangaral at ituro ang
mga unang alintuntunin ng ebanghelyo, si Cristo, at siya na na-
pako sa krus, at tunay na wala ng iba pa sa kaparaanan ng pag-
tuturo ng doktrina hinggil sa teolohiya. Hindi sila inatasang
ipaliwanag ang kanilang sariling mga pananaw sa masasalimuot
na katanungan tungkol sa teolohiya, ni papagtakhin ang mga na-
kikinig sa kanila sa pagpapakita ng malalim na kaalaman. Sila ay
mga guro at dapat na maging mga guro, kung matutugunan nila
sa anumang antas ang mga responsibilidad ng kanilang mataas
na katungkulan; subalit dapat silang magturo sa abot ng kanilang
makakaya nang halos o malapit sa kaparaanan ng Panginoon—
hinahangad na akayin ang kanilang kapwa sa pamamagitan ng
pag-ibig, nang payak na pagpapaliwanag at paghihikayat; hindi
tinatangkang papaniwalain sa pamamagitan ng pamimilit.
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Mga kapatid, iwan ang mga paksang ito ng di kapaki-pakina-
bang na pagtatalo; manatiling malapit sa mga turo ng inihayag na
salita, na ginawang malinaw sa mga pamantayang banal na kasu-
latan ng Simbahan at sa mga salita ng mga buhay na propeta; hu-
wag ipahintulot na ang pagkakaiba ng mga pananaw sa mga
mahihirap na unawaing paksa ng doktrina ang siyang pagtuunan
ng inyong pansin, na baka dahil dito kayo ay maging malayo sa
isa’t isa at humiwalay mula sa Espiritu ng Panginoon.14

Ang paglilingkod ng misyonero ay kinakailangan 
sa sariling bayan gayundin sa ibang bansa.

Nakapanghihinayang na matapos magtungo sa ibang bansa ang
marami sa ating kabataan at maayos na nakatapos sa kanilang
mga misyon at nagsibalik na, sila sa wari’y nakaligtaan o hindi na-
pansin ng mga namumunong may-karapatan ng Simbahan at hi-
nayaang muling matangay palayo ng kapabayaan at
pagwawalang-bahala, at sa malaon, marahil, ay tuluyang lumihis
mula sa kanilang mga tungkulin sa Simbahan. Dapat silang pana-
tilihing gumagawa upang isakatuparan ang kanilang mga tungku-
lin, dapat na gawin silang aktibo sa gawain ng ministeryo, sa ilang
paraan, nang sa gayon ay higit nilang mapanatili ang diwa ng
ebanghelyo sa kanilang mga isipan at sa kanilang mga puso at ma-
ging kapaki-pakinabang sa sarili nilang bansa gayon din sa iba.

Walang pag-aalinlangan sa katotohanang ang paglilingkod ng
misyonero ay kinakailangan at mahalaga rin sa Sion, o dito sa
ating bayan, gayon din sa ibang bansa. Nakikita natin ang napa-
karaming mga batang lalaki na nahuhulog sa labis na kapaba-
yaan, kung hindi man sa masasamang gawi at pag-uugali. Ang
bawat misyonerong lalaki na bumalik na mula sa kanyang mis-
yon na puno ng pananampalataya at mabuting hangarin ay nara-
rapat taglayin sa kanyang sarili na maging tagapagligtas hangga’t
maaari ng kanyang mga nakababata at wala pang gaanong kara-
nasan ng kasamahan sa sariling purok. Kapag nakikita ng buma-
lik na misyonero ang isang batang nalululong sa masasamang
gawi at nagiging sanay na sa masasamang pag-uugali, dapat ni-
yang maramdaman na tungkulin niyang akayin siya, na may pa-
kikipag-ugnayan sa mga namumunong may-karapatan ng istaka
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o purok kung saan siya nakatira, at ginagamit ang lahat ng kaka-
yahan at impluwensiya sa abot ng kanyang makakaya para sa ka-
ligtasan ng yaong naligaw na kabataan na hindi pa nararanasan
ang mga naranasan ng ating mga elder sa ibang bansa, at sa ga-
yon maging daan sa pagliligtas ng marami at sa pagtatatag sa ka-
nila nang mas matibay sa katotohanan.15

Sa sandaling ang pagpapagal sa misyon ay nakapagpalawak ng
kanyang pananaw, nakapagpasigla ng kanyang mga lakas, naka-
pagpalawak ng kanyang kakayahan sa paggawa nang mabuti ka-
hit saanmang dako at napalakas siya sa lahat ng kaparaanan at
naging higit na kapakipakinabang na mamamayan, gayon din sa
pagiging higit na matapat na miyembro ng Simbahan. Habang tu-
nay na gumagawa ang isang misyonero sa lugar kung saan siya
itinalaga dapat na maging ganap siyang misyonero, inilalaan ang
pinakamahusay niyang kakayahan sa mga atatanging tungkuling
iaatas sa kanya. Kapag bumalik na siya sa kanyang sariling komu-
nidad, misyonero pa rin siya sa pangkalahatang diwa nito; suba-
lit dapat niyang alalahanin na bumalik na siyang muli sa
kalipunan ng mga taong gumagawa upang mabuhay, upang kai-
nin ang kanilang tinapay sa pamamagitan ng pawis ng kanilang
kilay . . . ang mga bumalik na misyonero kakailanganin kung
saan may nangangailangan ng malalakas na loob, matatatag na
isipan at mga nakahandang kamay. Ang henyo ng ebanghelyo ay
hindi tungkol sa negatibong kagalingan—hindi kawalan lamang
ng kung ano ang masama; naninindigan ito sa masiglang kakaya-
han na nagabayan nang husto, para sa positibong kagalingan—
sa madaling salita, para sa paggawa.16

Bilang mga may-dala at tagahasik ng mahalagang binhi ng wa-
lang hanggang buhay, iayon natin ang ating mga buhay sa ating
mga pagpapahayag, ang ating mga salita ay dapat na naaayon sa
katotohanang taglay natin, at ang ating mga kilos ay sang-ayon sa
inihayag na kalooban ng Diyos; sapagkat [maliban kung] ang
mga bungang ito ay sumusunod sa alinmang antas, ng ating pag-
papahayag ng pananampalataya, tayo, bilang mga Elder o Banal,
ay hadlang lamang sa pag-unlad ng gawain, sagabal sa matatali-
nong pag-iisip ng mga nagmamasid, at hindi tumutulong sa mga
pag-aasam ng kaligtasan ng iba, subalit inilalagay lamang sa pa-
nganib ang ating sariling kaligtasan.17
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Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Bakit ang “kababaang-loob, kaamuan at di-mapagkunwaring
pag-ibig” ang mga kailangang-kailangang katangian ng mga
misyonero? Ano pa ang ibang mga katangian na makatutulong
sa mga elder at sa mga kapatid na babae na maging mga ma-
bisang misyonero? (Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 4.)
Paano nakatutulong sa atin ang gayon ding mga katangian na
maging mga mabisang misyonerong miyembro?

• Bakit mahalaga na ingatan ng mga misyonero ang kanilang
mga sarili na “walang-bahid dungis mula sa sanlibutan”? Paano
pinagpapala ng Panginoon ang yaong mga misyonero na gu-
magawa nito?

• Paano natin makukuha ang pagtitiwala ng ating mga di-mi-
yembrong kaibigan at kapitbahay at matulungan silang mala-
man na ang ating “tanging hangarin ay gumawa [sa kanila] ng
mabuti at pagpalain [sila]”? Paano natin mas mabisang maiba-
bahagi ang ebanghelyo sa ating mga kaibigang hindi pa mi-
yembro ng Simbahan?

• Anong mga katotohanan ang dapat na paghandaang ituro ng
mga misyonero?

• Ano ang mga panganib ng paggamit ng mga misyonero ng ar-
gumento, debate at walang pakinabang na pagtatalo-talo ka-
pag nagtuturo ng ebanghelyo? Bakit may mas malakas na
kapangyarihan ang pagtuturo lamang nang may Espiritu?
(Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 100:5–8.)

• Paano mapauunlad ng misyonero “ang diwa ng kanyang tung-
kulin”? Paano natin matatamo at mapauunlad bilang mga mi-
yembro ang “diwa ng pagsusumigasig at pagsasagawa” sa
pagbabahagi ng ebanghelyo?

• Paano mananatili “sa paggawa” ang mga bumalik na misyo-
nero? Ano ang magagawa ng mga pinuno ng Simbahan at
ibang miyembro ng Simbahan upang matulungan ang mga bu-
malik na misyonero na manatiling “aktibo sa gawain ng minis-
teryo”? Sa papaanong paraan ang bumalik na misyonero ay
“naging daan sa pagliligtas ng marami at pagtatatag sa kanila
nang mas matibay sa katotohanan”?
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Tinubos ni Jesucristo ang
Buong Sangkatauhan mula sa

Kamatayang Temporal

Napagtagumpayan nang walang-pasubali ng
Pagbabayad-sala ni Jesucristo ang kamatayang temporal
at nagbigay sa lahat ng tao ng kaloob na pagkabuhay na

mag-uli at kawalang-kamatayan.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Bilang isang misyonero at sa buong buhay niya, ibinahagi ni
Joseph F. Smith ang mensahe ng ipinanumbalik na ebanghelyo
ng kaligtasan sa mga yaong makikinig. Itinuro niya na ang
Pagbabayad-sala ni Jesucristo ang siyang pangunahin at pinaka-
mahalagang gawa sa lahat ng kasaysayan ng tao.

Napagtagumpayan nang walang-pasubali ng Pagbabayad-sala
ni Jesucristo ang kamatayang temporal at naglaan sa lahat ng tao
ng kaloob na pagkabuhay na mag-uli at kawalang-kamatayan.
Bilang karagdagan, napagtagumpayan ng Pagbabayad-sala ni
Jesucristo ang kamatayang espirituwal sa pamamagitan ng pagtu-
bos sa atin mula sa ating mga kasalanan at pinapangyaring posi-
bleng matamo ang kadakilaan kung tayo ay magsisisi at susundin
ang mga kautusan. Ang mga walang-pasubaling bahagi ng
Pagbabayad-sala ay ilalahad sa kabanatang ito; ang mga may-pa-
subaling bahagi ay ilalahad sa kasunod na kabanata.

Sa pagkamatay ng kanyang 19 na taong gulang na anak na si
Alice, ang kanyang pinakamamahal na si Alibo,” noong ika-29 ng
Abril 1901, ipinarating ni Joseph F. Smith ang kanyang pananalig
sa Pagbabayad-sala sa isang liham sa kanyang anak na lalaki: “Ang
ating mga puso ay nananatili pa ring nakatungo sa lupa kung
saan ang mga labi ng ating Mapagmahal na dalaga at ng yaon sa
kanyang maliliit na kapatid na lalaki at babae ay namamahinga na
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sa alabok. . . .  Subalit gagawin natin ang lahat ng ating maka-
kaya, sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, at mula sa ating
mga puso nadarama natin na ang ating mga nangatulog na kaya-
manan ay naroon lahat sa Kanyang Banal na pangangalaga at di-
maglalaon ay gigising mula sa alabok tungo sa
kawalang-kamatayan at buhay na walang-hanggan. Kung hindi
dahil sa mahalagang katiyakan at maluwalhating pag-asa sa
Ebanghelyo ni Cristo, ang buhay ay hindi lamang walang kabu-
luhan, subalit ito ay magiging masama o kahiya-hiya at kasumpa-
sumpang komedya o walang-saysay na palabas! Ngunit, laking
aliw naibibigay, ang Manunubos ko’y buhay! Salamat sa Diyos.”1

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Isinagawa ni Jesucristo ang maluwalhating pagtubos 
para sa kaligtasan ng sangkatauhan.

Naniniwala kami sa Panginoong Jesus at sa kanyang banal, ma-
kapangyarihang misyon sa daigdig, at sa pagtubos, ang kahanga-
hanga, maluwalhating pagtubos, na kanyang isinagawa para sa
kaligtasan ng mga tao.2

Hindi natapos ni Jesus ang kanyang gawain nang paslangin ang
kanyang katawan, ni natapos ito makaraan ang kanyang pagkabu-
hay na mag-uli mula sa mga patay; bagaman naisagawa niya ang la-
yunin kung bakit siya pumarito sa mundo, hindi niya natapos ang
lahat ng kanyang gawain. At kailan niya ito matatapos? Hangga’t
hindi niya natutubos at naililigtas ang lahat ng anak na lalaki at ba-
bae ng ating amang si Adan na isinilang o isisilang pa lamang dito
sa mundo hanggang sa katapusan ng panahon, maliban sa mga
anak na lalaki ng kapahamakan. Iyan ang kanyang misyon.3

Si Jesucristo, ang Anak ng buhay na Diyos, ay tunay na huwa-
ran para sa lahat ng tao upang sundin, ang halimbawa para sa la-
hat ng tao. Hindi Siya makasalanan; Hindi Siya masama. Sa
Kanya ay walang anumang kasamaan, ni kawalang-paniniwala, ni
kahangalan o anuman. Siya ay lubusang napagkalooban ng karu-
nungan ng Diyos mula sa Kanyang pagsilang hanggang sa kan-
yang kamatayan, at matapos ang Kanyang pagkabuhay na mag-uli
tinaglay Niya ang kaluwalhatian ng Ama, at naging tulad ng Diyos
sa kanyang sarili, nagtataglay ng kapangyarihan katulad ng pag-
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tataglay ng Diyos ng kapangyarihan, sapagkat inihayag Niya na
ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa Kanya, at Siya ay uupo
sa kanang kamay ng Pinakamakapangyarihan, at Siya ang ating
Tagapamagitan, ang ating Nakatatandang Kapatid, at dapat natin
Siyang sundin at wala nang iba pa.4

Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit subalit
ang yaong kay Jesucristo lamang, upang kayo ay maligtas o ma-
dakila sa kaharian ng Diyos.5

May mga dakilang katotohanan sa plano ng pagtubos na napa-
kahalaga. Hindi maaaring ipagwalang-bahala ang mga ito; wala
nang iba pa ang maaaring ilagay sa unahan nito. Ang pagiging
ama ng Diyos, ang bisa ng pagbabayad-sala ng ating Panginoon at
Tagapagligtas, ang pagpapanumbalik ng ebanghelyo sa mga hu-
ling araw na ito, ay dapat na tanggapin natin nang buong puso.6

Ang Pagkahulog ni Adan ang nagdala ng 
kamatayan sa daigdig.

Ang kamatayan ay hindi lamang pagkatakot o pagdurusa.
Nauugnay rito ang ilang pinakamalalim at pinakamahalagang ka-
totohanan ng buhay ng tao. Bagaman lubhang napakasakit sa mga
yaong magdaranas ng pagkawala ng mga mahal sa buhay, ang ka-
matayan ay isa sa napakadakilang pagpapala sa plano ng Diyos.

Tayo ay isinilang upang mapasaatin ang mortalidad, gayon
nga, upang mabihisan natin ang ating mga espiritu ng katawan.
Ang gayong pagpapala ang siyang unang hakbang patungo sa ka-
tawang walang-kamatayan, at ang pangalawang hakbang ay ka-
matayan. Ang kamatayan ay naroon sa landas ng walang
hanggang pag-unlad; at bagaman mahirap pasanin, walang sinu-
man na naniniwala sa ebanghelyo ni Jesucristo, at lalung-lalo na
sa pagkabuhay na mag-uli, ang nanaising baguhin ang anuman
hinggil dito. . . .  Ang kamatayan ay tunay na kinakailangan at
isang pagpapala rin, at . . . hindi tayo masisiyahan at hindi tayo
maaaring masiyahan at maging napakaligaya kung wala ito.7

Nang ang tao [si Adan] ay lumabag sa makalangit na batas, na
nagbabawal na kainin niya ang mga elemento ng mundong ito,
upang maging bahagi siya ng mundo, makamundo, sa gayon di-
nala niya sa kanyang sarili ang temporal na kamatayan, katulad
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nang sinabi ng Diyos na gagawin niya, kung kakainin niya ang
“ipinagbabawal na bungang-kahoy.”8

Sapagkat kamatayan ang kaparusahan sa batas na nilabag, ang
tao ay walang kapangyarihan na makaiwas, sa utos ng Diyos na
“Sa araw na kumain ka niyon ikaw ay tiyak na mamamatay,”
[Moises 3:17] at ang kaparusang ito ay naangkop sa lahat ng la-
man, sa lahat ng nilalang na walang-kakayahan at umaasa na ka-
tulad niya sa bagay na ito.9

Tinawag tayong mga mortal na nilalang dahil nasa atin ang
mga binhi ng kamatayan, subalit sa katotohanan tayo ay mga
imortal na nilalang, dahil nasa atin din ang binhi ng buhay na
walang hanggan. Ang tao ay dalawang nilalang, na binubuo ng
espiritu na siyang nagbibigay ng buhay, lakas, katalinuhan at ka-
kayahan sa tao, at ang katawan na siyang pinananahanan ng es-
piritu at iniangkop sa anyo nito, iniaayon sa mga
pangangailangan nito, at kumikilos nang naaayon dito at sa bu-
ong kakayahan nito ay nagbigay ng pagsunod sa kagustuhan ng
espiritu. Ang dalawa kapag pinagsama ay bubuo ng buhay na ka-
luluwa. Ang katawan ay umaasa sa espiritu, at ang espiritu sa pa-
nahon ng pananahan nito sa katawan ay napasailalim sa mga
batas na isinasagawa at pinamamahalaan ito sa mortal nitong ka-
lagayan. Sa likas na katawang ito narito ang mga binhi ng kahi-
naan at pagkabulok, na, kapag ganap nang hinog o pinitas nang
wala sa panahon, sa wika ng banal na kasulatan, ay tinawag na
“temporal na kamatayan.”10

Ang lahat ng taong isinilang sa daigdig ay mamamatay. Hindi
na mahalaga kung sinuman siya, ni nasaan man siya, kahit na ang
kanyang pagsilang ay sa kalipunan ng mayayaman o maharlika, o
sa kalipunan ng mga aba at maralita sa daigdig, ang mga araw
niya dito sa mundo ay bilang ng Panginoon at sa takdang pana-
hon mararating niya ang katapusan. Nararapat nating isipin ang
tungkol dito. Hindi upang humayo tayo na may mabibigat na
puso o may malulungkot na mukha; hindi sa anuman. Natutuwa
ako na ako ay isinilang upang mabuhay, upang mamatay, at
upang mabuhay muli. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa katalinu-
hang ito. Nagbibigay ito sa akin ng kagalakan at kapayapaan na
hindi maibibigay ng daigdig, ni maaaring makuha ng daigdig.
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Inihayag ito ng Diyos sa akin, sa ebanghelyo ni Jesucristo.
Nalalaman ko na totoo ito. Samakatuwid, wala akong dapat ika-
lungkot, walang bagay na makapagpapadalamhati sa akin.

Ang lahat ng dapat kong ginagawa dito sa daigdig ay tinatan-
tiya upang mapasigla ang aking espiritu, upang makapagbigay sa
akin ng kagalakan at kapayapaan, pag-asa at kaaliwan sa kasalu-
kuyang buhay na ito, at sa maluwalhating pag-asa ng kaligtasan
at kadakilaan sa kinaroroonan ng aking Diyos sa daigdig na da-
rating. Wala akong dahilan upang magdalamhati, kahit na sa ka-
matayan. Totoo ito, kahinaan ko ang manangis sa pagkamatay ng
aking mga kaibigan at kaanak. Maaari akong maiyak kapag naki-
kita ko ang pagdadalamhati ng iba.

Mayroon akong awa sa aking kaluluwa para sa mga anak ng
mga tao. Maaari akong umiyak kasama nila kapag sila’y umiiyak;
Maaari akong magalak kasama nila kapag sila’y nagagalak; suba-
lit wala akong dahilan upang magdalamhati, ni maging malung-
kot dahil ang kamatayan ay dumarating sa daigdig. Ako ay
nangungusap ngayon hinggil sa temporal na kamatayan, ang ka-
matayan ng katawan. . . .  Nalalaman [ng mga Banal sa mga
Huling Araw] na yayamang ang kamatayan ay dumating sa kanila
dahil sa paglabag ni Adan, kaya nga sa kabutihan ni Jesucristo
ang buhay ay darating sa kanila, kahit na mamatay sila, sila ay ma-
bubuhay muli.11

Napagtagumpayan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo 
ang temporal na kamatayan sa pamamagitan ng 

pagkabuhay na mag-uli ng lahat ng tao.

Ang kamatayan ay dumarating sa atin nang hindi ginagamit
ang ating kalayaan sa pagpili, wala tayong kapangyarihan na dal-
hin ito sa ating sarili sa simula pa; dumating ito dahil sa paglabag
ng ating mga unang magulang. Samakatuwid, ang tao, na walang
kapangyarihan na dalhin ang kamatayan sa kanilang sarili, ay wa-
lang kapangyarihan na muling buhayin ang kanyang sarili; sapag-
kat katulad ng siya ay namatay dahil sa bunga ng pagkakasala ni
Adan, siya ay muling mabubuhay, gustuhin man niya o hindi, sa
kabutihan ni Jesucristo, at ng kapangyarihan ng kanyang pagka-
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buhay na mag-uli. Ang lahat ng taong mamamatay ay mabubuhay
na muli.12

Si Jesucristo . . . ang pangunahing bunga ng pagkabuhay na
mag-uli mula sa nangatulog, katulad ng Siya ay bumangon, gayon
din ibabangon niya ang lahat ng mga anak ng kanyang Ama kung
kanino dumating ang sumpa kay Adan. Dahil sa isang tao duma-
ting ang temporal na kamatayan sa lahat ng tao, kaya nga sa ka-
butihan ni Cristo ang lahat ay mabubuhay, sa pamamagitan ng
pagkabuhay na mag-uli, mula sa pagkamatay ng lahat ng tao; ma-
ging sila man ay mabuti o maging sila man ay masama, maging
sila man ay itim o puti, nasa pagkaalipin o malaya, marunong o
mangmang, o maging sila man ay bata o matanda, hindi na ito
mahalaga [tingnan sa 1 Mga Corinto 15:21–22; Alma 11:44.] Ang
kamatayan na dumating dahil sa pagkahulog ng ating mga unang
magulang ay pinalis nang lubusan ng pagkabuhay na mag-uli ng
Anak ng Diyos, at kayo at ako ay hindi makaiiwas dito.13

Nalalaman nating lahat na [ang Anak ng Diyos] ay itinaas sa
krus, na siya ay pinalagpasan ng sibat sa kaniyang tagiliran, at
umagos ang dugo ng kanyang buhay mula sa kanyang katawan, at
na siya humaluyloy sa krus at nalagot ang hininga, na ibinaba ang
kanyang katawan mula sa krus . . . at binalot ng isang malinis na
kayong lino at inilagay sa isang bagong libingang hinukay sa bato,
na doo’y wala pang nalilibing.14

Si Cristo ang siyang sumira ng mga hadlang sa libingan, napag-
tagumpayan ang kamatayan at ang libingan at lumabas “ang pa-
ngunahing bunga ng nangatutulog.” [1 Mga Taga-Corinto
15:20.]15

Dumating siya rito sa daigdig . . . na may taglay na dalawang
kapangyarihan—kapangyarihang mamatay na kanyang namana
sa Kanyang ina, at ang kapangyarihan na paglabanan ang kama-
tayan, kung nanaisin Niya ito, na Kanyang namana sa Kanyang
Ama. Sa gayon mayroon Siyang kapangyarihan na makalampas sa
pagsubok ng kamatayan, upang danasin Niya ito para sa lahat ng
tao, at lumabas mula sa libingan patungo sa panibagong buhay—
isang nabuhay na mag-uling nilalang, na magbibigay ng kawa-
lang-kamatayan at buhay na walang hanggan, upang ang lahat ng
tao ay maaaring lumabas sa libingan patungo sa buhay na walang
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hanggan, kung susundin nila Siya. Sila ay lalabas sa papaano
mang paraan, maging sa sisidlan man ng karangalan o sa sisidlan
ng kahihiyan. Sila ay lalabas mula sa libingan sa kagustuhan man
nila o hindi. Hindi nila maiiwas ang kanilang mga sarili. Wala ta-
yong magagawa sa sumpa ng mortal na kamatayan na dumating
sa atin, ni maaari nating iwasan o hadlangan ang pagkabuhay na
mag-uli ng katawang ito mula sa yaong libingan, sapagkat katu-
lad sa ang Diyos ay bumangon mula sa mga patay, gayon din ang
buong sangkatauhan.16

Bukod-tangi tayong naniniwala na si Jesucristo ang siyang tu-
nay, at nag-iisang tunay na halimbawa ng pagkabuhay na mag-uli
ng mga tao mula sa kamatayan, patungo sa buhay. Naniniwala
tayo na wala nang iba pang anyo ng pagkabuhay na mag-uli mula
sa kamatayan patungo sa buhay, na katulad sa Kanyang pagba-
ngon, at katulad na napanatili niya ang kanyang pagkakakilanlan,
maging ang mga pilat ng mga sugat sa kanyang mga kamay at paa
at tagiliran, upang mapatunayan niya ang kanyang sarili sa mga
yaong nag-aalinlangan hinggil sa pagkakaroon ng pagbangon
mula sa mga patay, na tunay na siya nga, ang Panginoon na ipi-
nako, inilibing sa libingan, bumangon muli mula sa kamatayan
patungo sa buhay, gayon din ang mangyayari sa inyo at sa lahat
ng anak na lalaki at mangyayari sa inyo at sa lahat ng anak na la-
laki at babae ni Adan, na isinilang sa daigdig.17

Lalabas tayo mula sa libingan, kung kailan ang pakakak ay tu-
tunog, at ang mga katawan nating ito ay babangon at ang ating
mga espiritu ay muling papasok sa kanila, at sila ay magiging ka-
luluwang may buhay, hindi na kailanman paglalayuin o paghihi-
walayin, subalit upang hindi na mapaghiwalay, maging walang
kamatayan, walang hanggan.18

Ang mga elemento na bumubuo sa temporal na katawang ito
ay hindi mawawala, mananatiling umiiral, subalit sa araw ng pag-
kabuhay na mag-uli ang mga elementong ito ay magsasama-sa-
mang muli, buto sa buto, at laman sa laman. Ang katawan ay
lalabas katulad nang ito ay inihimlay, sapagkat walang paglaki o
pag-unlad sa libingan. Katulad ng ito ay inihimlay, gayon din ito
babangon, at ang pagbabago tungo sa kaganapan ay darating sa
pamamagitan ng batas ng pagsasauli. Subalit magpapatuloy ang
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espiritu sa paglago at paglaki, at ang katawan, pagkatapos ng pag-
kabuhay na mag-uli ay unti-unting lalaki sa ganap na taas ng tao.19

Magsasamang muli ang espiritu at ang katawan. Makikita natin
ang isa’t isa sa laman, sa gayunding katawan na mayroon tayo dito
sa mundo. Ang ating mga katawan ay lalabas katulad nang ito ay
inihimlay, bagaman mayroong pagsasauli na isasagawa; ang bawat
kapansanan na sanhi ng sakuna o ng iba pang paraan, ay ibabalik
at ilalagay sa kinalalagyan nito. Ang bawat biyas at kasu-kasuan ay
ibabalik sa wastong pangangatawan. Makikilala natin ang isa’t isa
at malulugod sa samahan ng isa’t isa sa buong panahon ng kawa-
lang hanggan, kung sinusunod natin ang batas ng Diyos.20

Napakaluwalhating isipin nito, sa akin lamang, at dapat na ga-
yon din sa lahat na dala-dala ang katotohanan o tinanggap ito sa
kanilang mga puso, na ang yaong mahihiwalay sa atin sa mundo,
ay muli nating makasasalubong at makikita nang tulad sa dati.
Masasalubong natin ang siya ring nilalang na nakasama natin
dito sa mundo—hindi ibang kaluluwa, ibang nilalang, o gayon
ding nilalang sa ibang anyo, kung hindi sa gayon ding pagkiki-
lanlan at gayon ding anyo at wangis, ang tao ring kilala natin at
nakasama sa ating buhay rito sa mundo, maging sa mga sugat sa
katawan. Hindi dahil ang tao ay mananatiling may mga pilat, su-
gat, kapinsalaan, kakulangan o kahinaan, sapagkat ang mga ito
ay aalisin sa kanilang landas, sa kanilang takdang panahon, alin-
sunod sa awa’t tulong ng Diyos. Ang mga kapansanan ay tatang-
galin; ang kakulangan ay aalisin, at makakamtan ng mga
kalalakihan at kababaihan ang kaganapan ng kanilang espiritu, sa
kaganapan ng pinlano ng Diyos sa simula pa. Layunin niya na
ang mga kalalakihan at kababaihan, ang kanyang mga anak, ay
isilang upang maging mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasa-
mang tagapagmana ni Jesucristo, na gagawing ganap, sa pisikal
gayon din sa espirituwal, sa pamamagitan ng pagsunod sa batas
kung saan, naglaan siya ng mga kaparaanan upang dumating ang
kaganapan sa lahat ng kanyang anak.21

Hangga’t ang mga yugto ng walang-hanggang pag-unlad at
pagtatamo ay ipinaaalam sa pamamagitan ng banal na paghaha-
yag, nararapat nating maunawaan na ang mga nabuhay na mag-
uli at naluwalhating nilalang lamang ang maaaring maging mga
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magulang ng mga anak na espiritu. Ang mga dinakilang kaluluwa
lamang ang nakaaabot sa kaganapan sa itinalagang kinalalagyan
ng buhay na walang hanggan; at ang mga espiritung isinilang sa
kanila sa mga daigdig na walang hanggan ay dadaan sa tamang
pagkakasunod-sunod sa pamamagitan ng ilang yugto o kalaga-
yan kung saan nakamtan ng mga naluwalhating magulang ang
kadakilaan.22

Hindi ako mag-iisip pa ng ibang mas kanais-nais na bagay
kaysa sa yaong ibinigay sa atin sa ebanghelyo ni Jesucristo—na
kahit tayo ay mamamatay, gayon pa man mabubuhay tayong
muli, at kahit na tayo ay mamamatay at mauuwi sa mga likas na
elemento kung saan binuo ang ating mga katawang-lupa, gayon
man ang mga elementong ito ay muling ibabalik sa isa’t isa at
muling bubuuin, at muli tayong magiging kaluluwang may-bu-
hay katulad ng ginawa ng Tagapagligtas sa harapan natin; at da-
hil nagawa na niya ito sa kanyang sarili ay pinapangyari rin ito
para sa ating lahat.23

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang “banal, nakapagliligtas na misyon” ni Jesucristo sa
plano ng pagtubos?

• Bakit kailangang “tanggapin natin nang buong puso” ang ka-
totohanan at kapangyarihan ng Pagbabayad-sala? Anong mga
biyaya ang dumarating sa mga yaong gumagawa nito?

• Papaanong “dalawang nilalang” ang tao? (Tingnan din sa
Doktrina at mga Tipan 88:15–16.) Anong mga biyaya ang du-
marating sa atin dahil nalalaman natin ito?

• Ano ang temporal na kamatayan? Paano nakatutulong sa inyo
na malaman na “ang kamatayan ay nasa landas ng walang
hanggang pag-unlad?

• Anong mga doktrina ang nakatulong sa atin upang mapawi
ang ating takot sa temporal na kamatayan sa ating mga buhay?
Bakit tayo makapagsasaya na tayo ay “isinilang upang mabu-
hay, upang mamatay, at upang mabuhay na muli”?

• Sa paanong paraan “nagtaglay ng dalawang kapangyarihan” si
Jesucristo?
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• Ano ang ibig sabihin ng mabuhay na mag-uli? Sa anong anyo la-
labas ang ating mga katawan kapag tayo ay nabuhay na mag-uli?

• Ano ang mararamdaman ninyo kapag naunawaan ninyo na si
Jesucristo ang naging dahilan upang tayo ay mabuhay na mag-
uli at mabuhay magpakailanman? Paano nakatutulong sa inyo
ang pagkaunawang ito na tuparin ang mga tipan na ginawa na-
tin sa Diyos?

• Bakit napakahalaga na maalaala natin na isang araw tayo ay ti-
yak na mamamatay at mabubuhay na mag-uli?
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Si Cristo sa Getsemani, ni Harry Anderson. Sa pamamagitan ng 
kanyang Pagbabayad-sala, tinubos ni Jesucristo ang buong sangkatauhan mula sa

kamatayang pisikal. Tinutubos din Niya ang mga nagsipagsisi ng kasalanan. 
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Tinubos ni Jesucristo 
ang mga Nagsipagsisi mula 
sa Kamatayang Espirituwal

Tinutubos ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo 
ang mga yaong nagsisipagsisi at matapat mula 

sa kamatayang espirituwal.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

“Ako ay bata pa at wala pang karanasan sa ngayon,” ang isinu-
lat ni Joseph F. Smith habang siya ay nasa misyon sa Hawaii.
Dahil doon nais kong maging mapagpakumbaba, madasalin sa
Diyos, nang sa gayon ako ay maging karapat-dapat sa mga pag-
papala at pagmamahal ng Diyos.”1 Sa mga unang araw ng kan-
yang paglilingkod sa Hawaii, ang batang misyonero ay
nagkaroon ng espirituwal na karanasan na nagpapakita ng pagli-
linis at nag-aalong kapangyarihan ng pagbabayad-sala ni
Jesucristo: Sinabi niya na siya ay “lubhang nabigatan” sa kanyang
misyon at sa kalagayan ng kahirapan, kakulangan sa katalinuhan
at kaalaman.”

“Habang nasa ganitong kalagayan, nanaginip ako na ako ay
naglalakbay, at nakintal sa akin na dapat akong magmadali—
magmadali nang buo kong kakayahan, sa takot na ako ay maa-
aring mahuli. Nagmamadali akong umalis, mabilis sa abot ng
aking makakaya, ang tangi kong namamalayan ay may dala
akong maliit na balutan, isang panyo na may maliit na balutan na
nakabalot dito. Hindi ko basta maisip kung ano ito, nang ako ay
nagmamadali pa; subalit sa wakas ay nakarating ako sa kahanga-
hangang mansion, kung ang tawag nga rito ay mansion. Sa wari
ito ay napakalaki, napakalawak para magawa sa pamamagitan ng
kamay lamang, subalit sa aking isipan alam kong ito ang aking
destinasyon. Nang ako ay lumakad patungo dito nang mabilis sa
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abot ng aking makakaya, nakakita ako ng paalala, “Maligo.” Dali-
dali akong nagtungo sa paliguan at naglinis ng aking sarili.
Binuksan ko ang maliit na balutan, naroon ang isang paris ng
puti, malinis na kasuotan, isang bagay na hindi ko nakita sa ma-
tagal na panahon . . . isinuot ko ang mga ito. Noon di’y nagtu-
ngo ako agad sa tila malawak na pasukan o pinto. Ako ay
kumatok at bumukas ang pinto, at ang lalaking nakatayo doon ay
si Propetang Joseph Smith. Tiningnan niya ako nang may kaun-
ting pagsumbat, at ang mga unang salitang kanyang sinabi:
“Joseph, nahuli ka.” Gayunman sinabi ko nang may pagtitiwala:

“Opo, ngunit ako ay malinis . . . ako ay malinis!”

“ . . . Ang yaong pangitain, ang yaong pagpapakita at pagpapa-
tunay na natamasa ko sa oras na iyon ang siyang humubog kung
ano ako ngayon, kung ako man ay mabuti o malinis o matwid sa
harapan ng Diyos, kung mayroon mang kabutihan sa akin. Ang
yaon ay nakatulong sa akin sa bawat pagsubok at sa lahat ng pag-
hihirap.”2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Sa pamamagitan ng Pagkahulog ni Adan, 
ang kamatayang espirituwal ay dumating sa daigdig.

Nais kong magpahayag ng isa o dalawang salita na may kaug-
nayan sa isa pang kamatayan, na higit pang kakila-kilabot kaysa
sa kamatayan ng katawan. Noong si Adan, ang ating unang ma-
gulang, ay kumain ng ipinagbabawal na bungang-kahoy, sila ay
lumabag sa batas ng Diyos, at napasailalim sa kalooban ni
Satanas, siya ay itinakwil mula sa kinaroroonan ng Diyos. . . .  Ito
ang unang kamatayan. Buhay siya ngunit patay—patay sa Diyos,
patay sa liwanag at katotohanan, patay sa espirituwal; pinalayas
mula sa kinaroroonan ng Diyos; pinutol ang pakikipag-ugnayan
sa pagitan ng Ama at ng Anak. Siya ay lubusang itinakwil sa hara-
pan ng Diyos tulad ni Satanas at ang mga hukbo na sumunod sa
kanya. Iyan ang kamatayang espirituwal.3

Nais kong ikintal sa inyong mga isipan— “na kung saan (si
Adan) ay naging patay sa espirituwal.” Ngayon ano ang kanyang
kalagayan nang ilagay siya sa Halamanan ng Eden! Siya ay mala-
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pit sa Ama. Naroon siya sa kanyang kinaroroonan. Siya’y lumala-
kad at nakikipag-usap sa kanya nang harap-harapan, gaya ng pa-
kikipag-usap ng tao sa isa’t isa. Ito ang kalagayan nina Adan at
Eva noong sila ay nasa halamanan. Subalit nang sila ay kumain
ng ipinagbabawal na bungang-kahoy sila ay iwinaksi at pinaalis
sa kinaroroonan ng Diyos, . . .  “Kung saan [sila] ay espirituwal
na namatay, na siyang unang kamatayan.” [Tingnan sa Doktrina
at mga Tipan 29:41.] At imposible para kay Adan na alisin ang
kanyang sarili sa ganoong kalagayan na siya ang naglagay sa kan-
yang sarili. Siya ay nasa panghahawak ni Satanas. . . .  Siya ay “na-
matay sa espirituwal”— pinaalis sa kinaroroonan ng Diyos. At
kung walang daan na inilaan para sa kanya na makatakas, ang
kanyang kamatayan ay magiging panghabang-buhay, walang ka-
tapusan, walang hanggang kamatayan, na walang anumang pag-
asa ng pagtubos mula rito.4

Walang sinumang tao ang Maliligtas sa 
Kaharian ng Diyos sa Kasalanan.

Walang sinumang tao ang makapupunta sa kinaroroonan ng
Diyos sa kanyang mga kasalanan, at walang sinumang tao ang
maaaring makatanggap ng kapatawaran sa kanyang mga kasala-
nan maliban na lang kung siya ay magsisisi at [mangalibing] kay
Cristo [tingnan sa mga Taga Roma 6:4]. Dahil binigyan tayo ng
Diyos ng kalayaang pumili, na piliin ang mabuti o masama, ma-
muhay sa liwanag o sa kadiliman, kapag pumipili tayo, at kan-
yang inorden ito nang sa gayon ay maaari tayong maging kagaya
Niya, na kung mapatutunayan natin sa ating sarili na tayo ay ka-
rapat-dapat sa buhay na walang hanggan at kaluwalhatian sa
Kanyang kinaroroonan, ito ay sa dahilang tayo ay nagsisi sa ating
mga kasalanan at sumunod sa Kanyang mga kautusan.5

Walang sinumang tao ang maliligtas sa kaharian ng Diyos sa
kasalanan. Walang sinumang tao ang maaaring mapatawad sa
kanyang mga kasalanan ng makatarungang Hukom, maliban
kung siya ay magsisisi sa kanyang mga kasalanan. Walang sinu-
mang tao ang maaaring mapalaya sa kapangyarihan ng kamata-
yang [espirituwal hangga’t hindi siya ipinanganak na muli tulad
ng iniutos ng Pinakamakapangyarihang Panginoon.6
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Ang lahat ng tao ay binigyan ng Diyos ng kalayaang pumili at
binigyan tayo ng pagkakataon na paglingkuran siya o hindi, na
gumawa ng tama o gumawa ng mali, at ang pagkakataong ito ay
ibinigay sa lahat ng tao anuman ang pananampalataya, kulay o
kalagayan. Ang mayaman ay may kalayaang pumili, ang mahirap
ay may kalayaang pumili at walang sinumang tao ang babawian
nito sa pamamagitan ng anumang kapangyarihan ng Diyos sa
paggamit nito nang buong kaganapan at kalayaan. Ang kalayaang
pumili ay ibinigay sa lahat. Ito ay biyaya ng Diyos na ipinagka-
loob sa daigdig ng mga tao; sa lahat ng kanyang mga anak.
Subalit tayo ang ganap na mananagot sa paggamit ng ating kala-
yaan sa pagpili, at tulad ng sinabi kay Cain, gayon din ang sasa-
bihin sa atin; “Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay
mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahan-
dusay ang kasalanan sa pintuan” (Genesis 4:7). . . .  Bagama’t ipi-
nagkaloob ng Diyos sa lahat ng tao, anuman ang kalagayan, ang
kalayaang ito ng pagpili ng mabuti o masama, hindi niya ibinibi-
gay at hindi ibibigay sa mga anak ng tao ang kapatawaran ng mga
kasalanan maliban sa pamamagitan ng pagsunod sa batas.
Samakatuwid, ang buong daigdig ay nahihimlay sa kasalanan at
nasa ilalim ng paghahatol, yayamang ang liwanag ay nandito sa
mundo at hindi inilalagay ng mga tao ang kanilang sarili sa ta-
mang posisyon sa harapan ng Panginoon.7

Tinutubos tayo ng Pagbabayad-sala ni Cristo 
mula sa kamatayang espirituwal sa pamamagitan 

ng pagsisisi at pagsunod.

Ang Panginoon ay nagplano sa simula pa lamang na ilagay sa
harapan ng tao ang kaalaman sa mabuti at masama, at binigyan
siya ng kautusan na makisanib sa mabuti at kapootan ang ma-
sama. Ngunit kung siya ay mabibigo, ibibigay sa kanya ang batas
ng sakripisyo at maglalaan ng Tagapagligtas para sa kanya, upang
siya ay makabalik muli sa kinaroroonan at pagpapala ng Diyos at
makibahagi sa buhay na walang hanggan kasama niya. Ito ang
plano ng pagtubos na pinili at itinatag sa pamamagitan ng
Pinakamakapangyarihan bago pa ilagay ang tao sa mundo. At
nang ang tao ay mahulog dahil sa paglabag sa batas na ibinigay
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sa kanya, ang Panginoon ay nagbigay sa kanya ng batas ng sakri-
pisyo, at ginawa itong malinaw sa kanyang pang-unawa, na yaon
ay para sa layuning paalalahanan siya ng yaong dakilang pangya-
yari na magaganap sa kalagitnaan ng panahon, kung saan siya at
ang lahat ng kanyang inapo ay maaaring makabalik sa pamama-
gitan ng kapangyarihan ng pagtubos at pagkabuhay na mag-uli
mula sa mga patay, at pagtanggap ng buhay na walang hanggan
kasama ng Diyos sa kanyang kaharian.8

May planong inilaan para sa pagtubos [kay Adan]. Ipinasya ng
Pinakamakapangyarihan na hindi niya dapat danasin ang tempo-
ral na kamatayan hanggang sa maituro sa kanya ang daan ng pag-
takas mula sa kamatayang espirituwal na dumating sa kanya
dahil sa pagkakasala. Sa gayong dahilan ang anghel ay dumating
at itinuro sa kanya ang Ebanghelyo ng kaligtasan, ipinakilala sa
kanya si Cristo, ang Manunubos ng daigdig, na darating sa kala-
gitnaan ng panahon na nagtataglay ng kapangyarihan na madaig
ang kamatayan at tubusin si Adan at ang kanyang inapo mula sa
pagkahulog, at sa mahigpit na hawak ni Satanas. . . .  Isang tao
ang kailangang bumaba at tumulong sa kanya upang makatayo.
Ang iba pa na may mas mataas na kapangyarihan kaysa sa kanya
ang kailangan upang mailabas siya sa kanyang kinalalagyan kung
saan inilagay niya ang kanyang sarili, dahil siya ay napasailalim
kay Satanas at nawalan ng kapangyarihan at nawalan ng lakas
para sa kanyang sarili.

Samakatuwid ang Ebanghelyo ay itinuro sa kanya, at ibinigay
ang paraan ng pagtakas sa kamatayang espirituwal. Ang yaong
paraan ng pagtakas ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa
Diyos, pagsisisi sa kasalanan, pagbibinyag para sa kapatawaran
ng mga kasalanan, at kaloob na Espiritu Santo sa pamamagitan
ng pagpapatong ng mga kamay. Dahil doon natanggap niya ang
kaalaman sa katotohanan at ang patotoo kay Jesucristo, at siya ay
tinubos mula sa kamatayang espirituwal na napasakanya, na si-
yang unang kamatayan, at isang buo at ganap na kamatayan, na
may kinalaman sa espiritu, bagama’t siya ay may buhay at guma-
galaw at may pagkatao, katulad ng ginagawa niya bago siya ku-
main ng ipinagbabawal na bungang-kahoy at naging patay sa
espirituwal; nasa kanya ang kanyang buhay at pagkabuo; ngunit
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siya ay patay sa espirituwal; at kailangang tubusin mula sa ga-
yong kalagayan.9

Si Adan . . . ay dapat na tubusin mula sa (kamatayang espiritu-
wal) ng dugo ni Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya at
pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa pamamagitan nito ni Adan ay
natubos mula sa unang kamatayan, at nakabalik muli sa kinaro-
roonan ng Diyos, nakabalik muli sa pagpapala ng
Pinakamakapangyarihan, nakabalik muli sa plano na umaakay sa
walang hanggang paglaki at pag-unlad.10

Kung ihahayag ng Panginoon sa daigdig ang balangkas ng ka-
ligtasan at pagtubos mula sa kasalanan, kung saan ang mga tao
ay maaaring madakila muli sa kanyang kinaroroonan at makiba-
hagi sa buhay na walang hanggan kasama niya, sumasang-ayon
ako, bilang mungkahi na hindi maaaring mapabulaanan, na wa-
lang sinumang tao ang madadakila sa kinaroroonan ng Diyos at
makatatamo ng kaganapan, ng kaluwalhatian at kaligayahan sa
kanyang kaharian at kinaroroonan, maliban na lamang kung su-
sundin niya ang plano na binalangkas at inihayag ng Diyos.11

Kung mamumuhay tayo na may pagkakaisa sa mga plano ng
ating Ama sa Langit, kung ang ating mga puso ay nakatuon sa
Panginoon, at sa ating Nakatatandang Kapatid, ang Anak ng
Diyos, ang ating dakilang Manunubos, sa pamamagitan Niya tayo
ay itataas hindi lang mula sa mga patay, datapwat tayo rin ay tu-
tubusin o maaaring tubusin, mula sa kamatayang espirituwal, at
madadala sa kinaroroonan ng Diyos.12

Si Cristo ay hinirang ng Diyos at isinugo sa daigdig upang ilig-
tas ang mga tao sa kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi; upang
iligtas ang mga tao mula sa kamatayan na darating sa kanila sa
pamamagitan ng kasalanan [paglabag] ng unang tao.
Pinaniniwalaan ko ito nang buo kong kaluluwa.13

Kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, kinakailangan nating
pagsisihan ito at gumawa ng pagsasauli habang nasa atin pa ang
kakayahan. Kapag hindi natin magagawa pa ang pagsasauli sa
mga kamaliang nagawa natin, samakatuwid, nararapat tayong
humingi ng awa at habag sa Diyos upang linisin tayo mula sa ka-
samaang yaon.
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Hindi maaaring patawarin ng mga tao ang kanilang mga sari-
ling kasalanan; hindi nila maaaring linisin ang kanilang sarili
mula sa mga kinahinatnan ng kanilang mga kasalanan. Ang mga
tao ay maaaring tumigil sa paggawa ng kasalanan at makagawa
ng tama sa hinaharap, at gayon pa man ang kanilang mabubuting
gawa ay maaaring tanggapin sa harapan ng Panginoon at maging
karapat-dapat sa pagsasaalang-alang. Ngunit sino ang mag-aayos
sa mga kamaliang ginawa nila sa kanilang sarili at sa iba, na para
bang imposible sa kanila na ayusin ito ng kanilang sarili? Sa pa-
mamagitan ng pagbabayad-sala ni Jesucristo ang mga kasalanan
ng nagsipagsisi ay mapapalis; bagaman ang mga ito ay maging
mapula, gagawin itong mapuputi na parang niebe [tingnan sa
Isaias 1:18]. Ito ang pangakong ibinigay sa inyo.14

Sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala at ng ating 
katapatan, maaari tayong maging mga kasamang 

tagapagmana ni Jesucristo.

Tatayo tayo sa harapan ng hukuman ng Diyos upang hatulan.
Gayon ang sinabi sa Bibliya, gayon ang sinabi sa Aklat ni Mormon
at gayon din sa mga pahayag na tuwirang dumating sa atin sa pa-
mamagitan ni Propetang Joseph Smith. At ang mga yaong hindi
napasailalim at hindi sumunod sa batas ng selestiyal ay hindi ma-
katatanggap ng kaluwalhatiang selestiyal. At ang mga yaong
hindi napasailalim at hindi sumunod sa batas ng terestiyal ay
hindi makatatanggap ng kaluwalhatiang terestiyal. At ang mga ya-
ong hindi napasailalim at hindi sumunod sa batas ng telestiyal ay
hindi makatatanggap ng kaluwalhatiang telestiyal; ngunit magka-
karoon sila ng kahariang walang kaluwalhatian.15

Ang lahat ng mga katawan na nakahimlay sa mga libingan ay
tatawagin; hindi lahat sa unang pagkabuhay na mag-uli ni sa
umaga ng unang pagkabuhay na mag-uli; ngunit marahil ang ilan
ay sa huling pagkabuhay na mag-uli at ang bawat kaluluwa ay ka-
ilangang magtungo sa harapan ng hukuman ng Diyos at hahatu-
lan alinsunod sa mga ginawa niya sa lupa. Kung ang kanyang
mga gawa ay mabuti, siya ay makakatanggap ng gantimpala sa
mabuting gawa; kung [sila ay] naging masama, samakatuwid siya
ay itatakwil mula sa kinaroroonan ng Panginoon.16
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Mabubuhay tayo, samakatuwid; hindi mamamatay; hindi natin
hinihintay ang kamatayan kundi ang buhay, kawalang kamata-
yan, kaluwalhatian, kadakilaan at bubuhayin sa pamamagitan ng
kaluwalhatian ng kahariang selestiyal, at tatanggap ng gayon din
maging ng kabuuan. Ito ang ating tadhana; ito ang dinakilang ka-
lagayan na maaari nating makamtan at walang kapangyarihan na
makaaagaw o makakukuha sa atin nito, kung mapapatunayan ta-
yong tapat at totoo sa tipan ng ebanghelyo.17

Ang layunin ng ating buhay dito sa mundo ay magkaroon ng
lubos na kagalakan, at nang tayo ay maging mga anak na lalaki at
babae ng Diyos, sa tunay na kahulugan ng salita, bilang mga ta-
gapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo,
upang maging mga hari at saserdote sa Diyos upang mamana
ang kaluwalhatian, kapangyarihan, kadakilaan, mga trono at la-
hat ng kapangyarihan at katangiang pinaunlad at taglay ng ating
Ama sa Langit. Ito ang layunin ng pagparito natin sa mundo.
Upang matamo ang lugar ng kadakilaan, kinakailangan nating
dumaan sa mortal na karanasang ito o pagsubok kung saan pa-
tutunayan natin ang ating mga sarili na karapat-dapat, sa tulong
ng ating nakatatandang kapatid na si Jesus.18

Ang mga tao ay maliligtas at madadakila lamang sa kaharian ng
Diyos sa kabutihan, samakatuwid dapat tayong magsisi ng ating
mga kasalanan, at magsilakad sa liwanag na gaya ni Cristo na
nasa liwanag, upang malinis tayo ng kanyang dugo mula sa mga
kasalanan, at na ng magkaroon tayo ng pakikipagkapatiran sa
Diyos at matanggap ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan.19

Sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento inaalaala
natin si Jesucristo at ang kanyang Pagbabayad-sala.

Pagkatapos na paalisin si Adan sa halaman, siya ay inutusan na
mag-alay ng mga hain sa Diyos; dahil sa gawaing ito, siya at ang
lahat ng lumahok sa pag-aalay ng mga hain, ay napaalalahanan
tungkol sa Tagapagligtas na darating upang tubusin sila mula sa
kamatayan na, kung hindi dahil sa pagbabayad-sala na naisakatu-
paran niya, ay hindi sila pahihintulutan magpakailanman na ma-
nahan muli sa kinaroroonan ng Diyos. Ngunit sa kanyang
pagdating at pagkamatay ang kautusang ito ay natupad; at kan-
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yang pinasimulan ang Hapunan at inutusan ang kanyang mga ta-
gasunod na makibahagi nito sa lahat ng panahon na darating,
nang sa gayon siya ay maalaala nila, maisaisip na siya ang tumu-
bos sa kanila at sila rin ay nakipagtipan na susundin ang kanyang
mga kautusan at lalakad na kasama niya sa espirituwal na pagba-
bago. Kaya kinakailangang makibahagi ng Sakramento, bilang
pangako na lagi natin siyang aalalahanin, na handang sundin ang
kanyang mga kautusan na ibinigay sa atin, at nang sa tuwina ay
mapasa atin ang kanyang Espiritu . . . maging hanggang sa wa-
kas, at gayon din at upang patuloy tayong mapatawad sa ating
mga kasalanan.20

Nang si Jesus ay dumating at nagdusa, “ang matuwid dahil sa
mga di matuwid,” siya na walang kasalanan para sa kanya na nag-
kasala, at napasailalim sa parusa ng batas na nilabag ng mga ma-
kasalanan, natupad ang batas ng sakripisyo, at kapalit nito,
nagbigay siya ng isa pang batas, na tinatawag nating “Sakramento
ng Hapunan ng Panginoon,” kung saan ang kanyang buhay at
misyon, ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli, ang
dakilang sakripisyo na kanyang ibinigay para sa katubusan ng
sangkatauhan, ay maalaala nang walang hanggan, sapagkat, si-
nabi niya, “gawin ninyo ito . . . sa pag-aalaala sa akin, sapagkat sa
tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ang sarong
ito, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hang-
gang sa dumating siya.” Samakatuwid ang batas na ito ay para sa
atin gaya ng batas ng paghahain para sa mga taong nabuhay bago
pa ang unang pagparito ng Anak ng Tao, hanggang sa muli ni-
yang pagdating. Samakatuwid, kailangan nating igalang at ga-
wing banal ito. Sapagkat mayroong parusang kalakip sa paglabag
ng mga ito [tingnan sa I Mga Taga Corinto 11:25–29].21

Ang Sakramento ng Hapunan ng Panginoon . . . ay isang ali-
tuntunin ng Ebanghelyo, isa sa kinakailangang sundin ng lahat
ng naniniwala, tulad ng iba pang ordenansa ng Ebanghelyo. Ano
ang layunin nito? Ito ay upang patuloy na alalahanin ang Anak ng
Diyos na siyang tumubos sa atin, mula sa walang hanggang ka-
matayan, at binuhay tayong muli sa pamamagitan ng kapangyari-
han ng Ebanghelyo. Bago ang unang pagparito ni Cristo sa
mundo, namamayani na ito sa isipan ng mga naninirahan sa
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mundo sa kanila na naipangaral na ang Ebanghelyo, sa pamama-
gitan ng isa pang ordenansa, na nangangailangan ng pagsasakri-
pisyo ng buhay ng hayop, isang ordenansa na simbolo ng
dakilang sakripisyo na magaganap sa kalagitnaan ng panahon.22

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang Pagbabayad-sala? Kailan ninyo mabisang naramda-
man ang kapangyarihan ng Pagbabayad-sala sa inyong buhay?

• Ano ang kamatayang espirituwal? Bakit ito ay “higit na kakila-
kilabot kaysa sa kamatayan ng katawan”?

• Kung “walang inilaang daan sa pagtakas” para kay Adan at sa
kanyang inapo, ano ang ibubunga nito para sa atin? (Tingnan
din sa 2 Nephi 9:6–9.)

• Ano ang ginawa ng Tagapagligtas upang makatakas tayo sa ka-
matayang espirituwal? Ano ang dapat nating gawin upang ma-
paglabanan ang kamatayang espirituwal? Paano tayo hihingi ng
awa at habag sa Diyos para malinis tayo mula sa . . . kasamaan?

• Anong mga biyaya ang dumarating sa inyong buhay dahil na-
laman ninyo na maaaring malinis ni Jesucristo ang mga kama-
liang nagawa natin sa ating sarili at sa iba? Paano ninyo
nakikita ang mga gayon ding biyaya sa buhay ng iba?

• Ano ang ibig sabihin ng nabuhay? Paano tayo mabubuhay sa
espirituwal sa kasalukuyan? (Tingnan sa Moises 6:64–68.)
Anong mga biyaya ang darating sa mga taong “binuhay ng ka-
luwalhatian sa kahariang selestiyal”? (Tingnan din sa Doktrina
at mga Tipan 88:28–29.)

• Ano ang “layunin ng ating buhay dito sa mundo”?

• Paano makatutulong ang pagtanggap ng sakramento sa atin
upang mapaglabanan ang kamatayang espirituwal? Paano natin
laging maaalaala ang Tagapagligtas? Ano ang dapat nating ga-
win upang igalang ang sakramento at gawin itong banal?

• Paano natin tatanggapin sa ating buhay ang kaloob na
Pagbabayad-sala nang may buong pasasalamat?
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Magiting sa Layunin 
ni Cristo

Dapat tayong maging magiting sa layunin 
ni Cristo at tapat sa ating tipan, sa ating Diyos, 

at sa gawain sa Sion.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sa taglagas ng 1857 si Joseph Smith, na 19 na taong gulang la-
mang, ay pauwi na galing sa misyon sa Hawaii. Umuwi siya sa pa-
mamagitan ng daan sa San Francisco, Los Angeles, at San
Bernardino. “Sa dakong timog ng California. Katatapos pa la-
mang sa paglalakbay sa di-kalayuan ng maikling hanay ng mga
bagon at sa muling panandaliang paghimpil nito, ilang manlili-
galig na anti-Mormon ang dumating na sakay ng kabayo sa him-
pilan, sumusumpa at nagtutungayaw at nagbabanta sa gagawin
nila sa mga ‘Mormon’. Nasa di-kalayuan si Joseph F. Smith mula
sa himpilan na nangunguha ng kahoy na panggatong, gayun-
man, nakikita pa rin niya na ang ilang miyembro ng kanyang
pangkat na maingat na bumababa sa may sapa, at nawala na sa
kanyang paningin. Nang matanaw niya ang pangyayaring
iyon, . . . naisip niyang, ‘Tatakas ba ako sa mga taong ito? Bakit
ako matatakot sa kanila? Dahil dito lumakas siya patungo sa him-
pilan na dala-dala ang maraming kahoy na panggatong kung
saan ang isa sa mga manunupil na kalalakihan, na may baril pa
sa kanyang kamay, sumisigaw at nagtutungayaw tungkol sa mga
‘Mormon’, sa malakas na tinig ay sinabi kay Joseph F. Smith.1

“ ‘Ikaw ba ay “Mormon”?’

“At walang takot na dumating ang kasagutan, ‘Oho, ako nga
ho, malalim na nakaugat, may di-matitinag na katapatan, at bu-
ung-buo.’
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“Sa narinig na iyon ng mapanupil na lalaki sinunggaban siya
sa kamay at sinabing:

“ ‘Aba, ikaw ang _____ _____ pinakanakalulugod na tao na na-
kilala ko! Kamayan mo ako, bata, nasisiyahan akong makita ang
isang taong naninindigan sa kanyang pinaniniwalaan!”1

Si Pangulong Smith ay nabuhay nang tapat sa Panginoon kahit
na ano pang hadlang o hirap. Si Charles W. Nibley, kaibigang ma-
talik at Namumunong Obispo ng Simbahan, ay nangusap tung-
kol sa kanya, “Walang puso ang pumintig nang tapat kailanman
sa bawat alituntunin ng pagiging isang tunay na lalaki at kabuti-
han at katarungan at awa nang higit sa kanya; ang dakilang pu-
song yaon, na bumalot sa kanyang kahanga-hangang katauhan,
ay ginawa siyang pinakadakila, pinakamatapang, pinakamagiliw,
pinakadalisay at pinakamahusay sa lahat ng kalalakihan na nabu-
hay sa kanyang panahon!”2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Dapat tayong maging tapat sa ating tipan, 
sa ating Diyos, at sa layunin ng Sion.

Dapat tayong magpakita ng halimbawa; dapat tayong maging
tapat sa pananampalataya. . . .  Dapat tayong maging tapat sa
ating tipan, tapat sa ating Diyos, at tapat sa isa’t isa, at sa kapaka-
nan ng Sion, kahit na ano pa ang ibunga nito, kahit ano pa ang
kahinatnan nito. . . .  Ang taong nananatili sa kaharian ng Diyos,
ang taong tapat sa mga taong ito, ang taong iningatang dalisay at
walang bahid-dungis ang kanyang sarili mula sa sanlibutan, ay si-
yang taong tatanggapin ng Diyos, na itataas ng Diyos, na kanyang
itataguyod at pauunlarin sa lupain, maging siya man ay nagtata-
masa ng kanyang kalayaan o nasa bilangguan, walang pagkakaiba
saanman siya naroon, magiging maayos pa rin siya sa huli.3

Nakikita nating kung saan tinatangay ang daigdig sa ngayon
kung ang pag-uusapan ay relihiyon. Kung makukuha nila ito
nang basta gayon na lamang, kung hindi ito nagiging sanhi ng
kanilang pagsusumigasig, ay hindi sila mababahala sa pagkaka-
roon nang bahagya nito. Subalit hindi ito ang kalagayan ng mga
Banal sa mga Huling Araw. Ni ang kalagayan ng buhay na relihi-
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yon. Sapagkat nais kong sabihin sa inyo na ang relihiyon ni
Cristo ay hindi ipinamumuhay lamang tuwing Linggo; hindi ito
panandaliang relihiyon; ito ay relihiyon na hindi nagwawakas; at
nangangailangan ng mga tungkulin ng mga nananampalataya
rito tuwing Lunes, Martes, Miyerkules at lahat ng araw ng linggo
na kasing tapat, kasing tibay, katulad sa araw ng Sabbath. At hindi
ko ibibigay maging ang isang bagay na walang halaga katulad ng
mga abo ng nasunog na dayami, para sa pang-Linggong relihi-
yon, o para sa relihiyong ginawa lamang ng mga tao, maging ng
mga saserdote o karaniwang tao.

Ang aking relihiyon ay relihiyon ng Diyos. Ito ay relihiyon ni
Jesucristo, kung hindi ito ay lubos na walang halaga sa akin, at
ito rin ay walang halaga sa lahat ng iba pang tao, kung ang pinag-
uusapan ay relihiyon. Kung wala ito sa aking kaluluwa, kung
hindi ko ito pinaniniwalaan nang buo kong kakayahan, pag-iisip
at lakas at naging halimbawa nito, ipinamuhay ito, at iningatan
ito nang ligtas sa aking puso sa lahat ng panahon ng aking bu-
hay—sa mga araw ng paggawa gayon din sa araw ng Sabbath,
nang lihim gayon din nang hayagan sa sariling bayan at sa ibang
bansa, saanmang dako ay gayon pa rin; samakatuwid ang relihi-
yon ni Cristo, ang relihiyon ng mabuting paggawa, ang relihiyon
ng kabutihan, ang relihiyon ng kadalisayan, ang relihiyon ng ka-
butihan, pananampalataya, kaligtasan mula sa mga temporal na
kasalanan, at kaligtasan at kadakilaan sa kaharian ng ating
Diyos—ang aking relihiyon ay hindi ang ebanghelyo ng Anak ng
Diyos sa akin. Ito ang “Mormonismo”; at ito ang uri ng relihiyon
na nais nating ituro sa ating mga anak. Dapat na tanggapin natin
ito sa ating mga sarili at ituro ito mula sa ating puso tungo sa ka-
nilang puso at mula sa ating damdamin sa tungo sa kanilang
damdamin, at sa gayon mabibigyan inspirasyon nating sila dahil
sa sarili nating pananampalataya at sa sarili nating katapatan at
pananalig sa Simbahan.4

Tungkulin natin na tumayo nang matatag 
sa harap ng oposisyon.

Ang isa sa mga pinakamataas na katangian ng lahat ng tunay
na pamumuno ay ang mataas na huwaran ng kagitingan. Kapag
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pinag-uusapan natin ang tungkol sa kagitingan at pamumuno,
gumagamit tayo ng katagang naglalarawan ng uri ng pamumu-
hay na nagiging batayan ng mga tao sa pagbatid ng wastong lan-
das ng tatahakin at matapat na paninindigan. Walang panahon sa
Simbahan na hindi hiniling sa mga pinuno nito na maging magi-
giting na kalalakihan; hindi lamang magigiting kung ang pinag-
uusapan ay pagharap sa pisikal na panganib, kundi sila rin ay
matatatag at tapat sa dalisay at matwid na pananalig.5

Nakapanghihinayang na may ilang Banal sa mga Huling Araw,
na pinagsisikapan, kahit nailalagay sa panganib ang alituntunin,
na pasikatin ang “Mormonismo”. Hinahangad nilang iayon ang
ating relihiyon sa mga doktrina at naisin ng ibang tao. Tila mas
abala sila sa pagkakaroon ng mabuting pakikipag-ugnayan sa
mga tao ng daigdig, kaysa pamumuhay alinsunod sa mga alitun-
tunin ng ebanghelyo. . . .  Dapat alalahanin ng mga kapatid na
yaon na ang mga teoriya ng matatalino sa sanglibutan ay hindi
kailanman maisasama sa mga alituntunin ng ebanghelyo. . . . 

. . . Ang maging isang Banal sa mga Huling Araw ay nanganga-
ilangan ng pagsasakripisyo ng mga makamundong pagnanasa at
aliw; nangangailangan ito ng katapatan, lakas ng pagkatao, pag-
ibig sa katotohanan, integridad sa prinsipyo at masigasig na ha-
ngaring makita ang matagumpay at patuloy na pagsulong ng
katotohanan. Ito ay nangangahulugan na madalas tayong hindi
naaayon sa karamihan ang ating posisyon. Nangangahulugan ito
ng walang katapusang pakikibaka sa kasalanan at kamunduhan.
Ito ay hindi madaling daan na babagtasin. . . .  Subalit sa paggawa
lamang ng mga bagay na ito maaari nating maitatag ang katoto-
hanan, mahubog ang pagkatao at maingatang dalisay ang mga
alituntunin ng ebanghelyo na ipinagkatiwala sa atin.6

May mga taong magigiting na ginagawa ang lahat ng magagawa
nila upang magkaroon ng bunga ang kanilang pagpapagal.
Lalabanan nila ang masasama at tututulan ang mga kamaliang ipi-
napataw sa kanila at sa iba; subalit kapag sila ay nadadaig, kapag
nakikita nila na winawalang-halaga ang matwid na layunin, at ang
masasamang tao ang siyang nagtatagumpay, sila ay sumusuko.
Bakit pa tayo nakikipaglaban sa kasamaan? Iyan ang katanungang
nangingibabaw sa kanilang mga isipan. Nakikita nila ang masasa-
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mang tao na tunay na nagtatagumpay. Nakikita nilang pinarara-
ngalan ng kanilang kapwa ang mga taong may masasamang repu-
tasyon hanggang sa kanilang isipin na may matatamong
gantimpala pala sa paggawa ng mali. Sa kanila, ang nakikita ni-
lang pagkabigo ng layunin ay hindi nagbibigay ng pag-asa. Ito ay
bigo na, ang sabi nila, at gawin na lamang natin ang nararapat
dito at hayaan na ito. Sa kanilang puso sila ay nawalan nang pag-
asa. Ang ilan halos ay nag-aalinlangan sa mga layunin ng Diyos.
Mayroon silang giting ng mga kalalakihan na may pusong matata-
pang subalit wala silang lakas ng pananampalataya.

Ibang-iba ito sa kalagayan ni Pablo! Nagpagal siya nang walang
takot, inihatid niya ang banal na mensahe, napaglabanan niya
ang kanyang kaaway, at nakitang sila ay nagtagumpay sa kanya.
Ibinilanggo siya at hinamak ng mga nangangasiwa ng batas. Siya
ay iginapos, at ang kamatayan ay nakaabang na sa kanya, subalit
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nanatili pa rin siyang magiting. Ang sa kanya ay magiting na pa-
nanampalataya. Basahin ang nakaaantig niyang mga salita na ipi-
nadala sa mga taga-Efeso, na nakatala sa Mga Taga-Efeso 6:13, na
ipinadala nang ang halos lahat ng kalalakihan ay nag-aakalang
nabigo ang kanilang layunin. “Dahil dito magsikuha kayo ng bu-
ong kagayakan ng Diyos, upang kayo’y mangakatagal sa araw na
masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay.”

Matapos nating magawa ang lahat para sa katotohanan, at na-
paglabanan ang masama na dinala sa atin ng mga tao, at madaig
ng kanilang pagkakamali, tungkulin pa rin nating tumayo. Hindi
tayo maaaring sumuko; hindi tayo dapat bumagsak. Ang mga da-
kilang layunin ay hindi napagtatagumpayan sa isang salinlahi la-
mang. Ang tumatayong matatag sa harapan ng mga nakadadaig
na pagsalungat, kapag nagawa na ninyo ang lahat, ay lakas ng pa-
nanampalataya. Ang lakas ng pananampalataya ay lakas ng pag-
unlad. Sumusulong ang mga taong nagtataglay ng banal na
katangiang iyon; hindi sila mananatiling nakatayo lamang kung
nanaisin nila. Hindi lamang sila mga nilalang na kanilang sariling
kapangyarihan at karunungan; sila ay mga instrumento ng ma-
taas na batas at ng banal na layunin.

Ang iba ay maaaring sumuko, iiwasan nila ang gulo. Ang mga
taong iyon ang nagbabasa lamang ng kasaysayan, kung kanila
ngang pinagsisikapang basahin o unawain ito; hindi nila maki-
kita ang kamay ng Diyos sa mga gawain ng mga tao, sapagkat na-
kakikita lamang sila sa pamamagitan ng mata ng tao at hindi ng
mata ng pananampalataya. Naglaho ang lahat ng lakas ng pakiki-
paglaban sa kanila—hindi nila binibigyang-halaga ang Diyos.
Hindi nila isinuot ang kanyang buong baluti. Kung wala ito ma-
pupuspos sila ng takot at pangamba, at sila ay manghihina. Sa ga-
yong mga tao ang lahat ng bagay na nagdadala ng suliranin ay tila
kinakailangan. Bilang mga Banal ng Diyos, tungkuling nating
maging matibay kahit na nadadaig tayo ng masama.7

Kapag nagpasya ang isang tao na iwaksi ang daigdig at ang mga
kahangalan at kasalanan nito, at makiisa sa mga tao ng Diyos, na
pinararatangan ng masama saan mang dako, nangangailangan ito
ng kagitingan, pagkalalaki, katatagan ng pagkatao, nakahihigit na
katalinuhan at matibay na hangarin na hindi pangkaraniwan sa
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mga tao, sapagkat ang mga tao ay umuurong mula sa mga yaong
hindi kilala, mula sa mga yaong hindi magbibigay ng papuri at pa-
rangal sa kanila, mula sa mga yaong sa anumang antas ay nakaba-
bawas sa tinatawag nilang karangalan o mabuting pangalan.8

Hayaang ang diwa ng ebanghelyong ito ay maitanim sa aking
kaluluwa na kahit na mabuhay ako sa kahirapan, pagdurusa, pag-
uusig, o sa kamatayan man, hayaang ako at ang aking sambaha-
yan ay maglingkod sa Diyos at sundin ang kanyang mga batas.
Gayunman, ang pangako ay pagpapalain kayo dahil sa pagsunod.
Pararangalan ng Diyos ang yaong nagbibigay-parangal sa kanya,
at aalalalahanin ang mga yaong inaalaala siya. Itataas at itatagu-
yod Niya ang mga yaong nagtaguyod sa katotohanan at matata-
pat dito. Tutulungan tayo ng Diyos, samakatwid, na maging
matapat sa katotohanan, ngayon at magpakailanman.9

Maaari tayong maging magigiting na mandirigma 
sa layunin ni Cristo.

Habang nakikinig sa mga kapatid ngayong hapong ito, naba-
ling ang aking isipan sa ilan sa mga kaibigan natin na pumanaw
na. Kapag naaalaala at naiisip namin sina Pangulong Young,
Heber C. Kimball, Williard Richards, George A. Smith, Orson
Pratt, Parley Pratt, Pangulong John Taylor, Erastus Snow, at ang
libu-libong matatapat at magigiting na Banal ng Diyos na du-
maan sa mga pag-uusig sa Ohio, sa Missouri at sa Illinois, at ilang
ulit na itinaboy sa kanilang mga tahanan, nang maraming ulit, at
sa wakas itinaboy sa ilang, nang walang kaalaman, maliban sa
mga pangako ng Banal na Espiritu sa kanilang mga puso, na sila
ay makatatagpo ng isang lugar na makapagpapahinga ang kani-
lang mga paang pagod—itinaboy mula sa kanilang mga tahanan,
sa kanilang mga kaanak, at kanilang mga kaibigan, na may halos
walang maaasahan sa daigdig, kung ang pag-uusapan ay kaala-
man ng tao o pagtanaw sa hinaharap, ng pagsapit sa kanlungan
ng kapahingahan, subalit naglalakad sa mga kapatagan nang may
mga paang pagod, ngunit may matibay na pagtitiwala sa Diyos at
matatag na pananampalataya sa Kanyang salita—kapag naaalaala
at naiisip namin ang mga ito, hindi namin nalilimutan ang mata-
tapat na kalalakihan at kababaihan na nagsipagdaan dito. Hindi
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sila nanghina sa daan, hindi sila bumalik sa kanilang dating gawi
o kinaugalian; hindi sila tumalikod mula sa katotohanan. Mas
matindi ang pagsubok, mas mahirap na paglalakbay, mas malala-
king hadlang, mas matatag at matibay ang hangarin nila.10

Ako ay naglingkod mula sa aking kabataan na kasama ang mga
kalalakihang katulad nina Brigham Young, Heber C. Kimball,
Willard Richards, George A. Smith, Jedediah M. Grant, Daniel H.
Wells, John Taylor, George Q. Cannon, at Wilford Woodruff at
ang kanyang mga kasamahan, at Lorenzo Snow at ang kanyang
mga kasamahan, ang mga miyembro ng labindalawang apostol,
ang pitumpu, at ang mataas na saserdote sa Simbahan ni
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw nang mahigit sa
animnapung taon, at, nawa’y ang aking salita ay marinig ng lahat
ng dayuhan na naaabot ng aking tinig, nais kong magpatotoo sa
inyo wala nang mas hihigit pa sa mga kalalakihang ito na aking
nakilala sa buong buhay ko. Nakapagpapatotoo ako dahil kilala
ko ang mga taong ito, lumaki na kasama sila mula nang ako’y
sanggol pa, nakisalamuha sa kanila sa pagpupulong, sa panala-
ngin at pagsusumamo, at sa paglalakbay mula sa isang pook pa-
tungo sa isa pa dito sa ating bansa, at paglalakbay sa mga
kapatagan. Narinig ko silang magsalita sa pribado at sa publiko,
at nagpapatotoo ako sa inyo na sila ay mga tao ng Diyos, matata-
pat na tao, mga dalisay na tao, maharlikang tao ng Diyos.11

Narito ang ating mga kapatid na babae na gumagawa sa ga-
wain ng Samahang Damayan. . . .  Narito ang ating mga kapatid
na babae na may kaugnayan sa mga samahan ng Mutual
Improvement at ang mga yaong nauugnay rin sa gawain sa
Primarya at sa kapakanan ng ating panlinggong paaralan. . . .
Natamo nilang lahat ang ating mga pagpapala, sapagkat may ti-
wala tayo sa kanila. Naniniwala tayo na nalalaman nila sa kani-
lang sarili ang katotohanan at hindi na kailangan pang umasa sa
patotoo ng iba. Nalalaman natin ang kanilang katapatan ay hindi
mapag-aalinlanganan, nalalaman natin na iniibig nila ang Diyos
at ang katotohanan at na minamahal nila ang gawain nang higit
sa kanilang sariling kapakanan. Kilala nating ang marami sa ka-
nila at nalalaman natin na ang mga ito ang kanilang mga nada-
rama. Mahal natin sila, nasa kanila ang ating paggalang, ang buo
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nating pagtitiwala; darating sa kanila ang mga pagpapala ng
Panginoon.12

Ang mga kapatid na babae ng Samahang Damayan, ay aktibo
at matulungin sa tuwina, at matatagpuang naroroon kahit saang
dako sa oras ng pangangailangan, tinutulungan ang mga mara-
lita, inaalo ang mga nahihirapan, dinadalaw ang mga balo at ulila
sa ama, at naglalakbay sa malayo na ibinabahagi ang mahahala-
gang tagubilin.13

Si Pangulong Heber C. Kimball ay isa sa mararangal na tao ng
Diyos. Matatag at matapat sa bawat pagtitiwalang ibinigay sa ka-
nila katulad ng bakal na matigas at matibay. Dalisay katulad ng
gintong dinalisay. Walang takot sa mga kaaway o sa kamatayan.
May matalas na pag-iisip, puspos ng diwa ng mga propeta.
Binigyang inspirasyon ng Diyos. Matatag sa pagpapatotoo kay
Cristo; habang-buhay, hindi nagbabagong kaibigan at saksi ng ba-
nal na tungkulin at misyon ni Joseph Smith. Siya ay tinawag sa
pamamagitan ng biyaya ng Diyos, inordenan ng buhay na taong
may-karapatan, at nabuhay at namatay na isang apostol ng
Panginoong si Jesucristo.14

Naniniwala ako na ang mga kapatid sa Labindalawa na nasa
kanilang kinalalagyan, na isinasagawa ang kanilang tungkulin, ay
tumatayong matatag para sa pagsulong ng kaharian ng Diyos, at
nagkakaisa sa kanilang mga pananaw at paggawa para sa pagta-
tatag ng Sion. . . .  Sila ay karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga
Banal sa mga Huling Araw, matatag sa kanilang patotoo sa kato-
tohanan, masisigasig at alisto sa kanilang pagbabantay at panga-
ngalaga sa mga kapakanan ng Sion.15

Ngayon, pagpalain kayo ng Diyos. Nawa’y ang kapayapaan ay
manahan sa inyong mga kaluluwa, at ang pag-ibig sa katotoha-
nan ay mapasainyo. Nawa’y puspusin ng kabanalan ang lahat ng
inyong landasin. Nawa’y mabuhay kayong matwid at tapat sa ha-
rapan ng Panginoon, ingatan ang pananampalataya, at maging
matatag sa patotoo kay Jesucristo; sapagkat siya na magiting ay
makatatanggap ng kanyang gantimpala. Pagpalain kayo ng Diyos,
ang aking panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.16
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Mga Mungkahi sa Pag-aaral.

• Ano ang ibig sabihin ng maging magiting sa patotoo ni Cristo?
Paano natin maipakikita sa ating pang-araw-araw na pamumu-
hay ang kahandaan ng maging tapat sa ating relihiyon at sa
ating Diyos?

• Bakit ang relihiyon ni Cristo ay “hindi relihiyon tuwing
Linggo” lamang? Paano natin maituturo ang ating relihiyon sa
ating mga anak “mula sa ating puso tungo sa kanilang puso at
mula sa ating damdamin tungo sa kanilang damdamin”?

• Paano natin sinusubukan bilang mga miyembro ng Simbahan
na “pasikatin” ang ebanghelyo “na inilalagay sa alanganin ang
alituntunin”?

• Paano natin maipakikita ang tamang pagpaparaya sa mga pala-
gay ng ibang tao at uri ng pamumuhay nang hindi isinasakri-
pisyo ang katapatan sa alituntunin?

• Paano natin maituturo ang mga alituntunin katulad ng kagiti-
ngan, katapatan sa alituntunin at matatag na pamumuhay ng
ebanghelyo sa iba, kabilang na ang ating mga anak?

• Anu-ano ang ilang mga paraan kung saan ang mga unang pi-
nuno ng Simbahan ay matatag sa kanilang patotoo? Ano ang
matutuhan natin hinggil sa pagiging magiting at matatag mula
sa mga buhay ng mga pinunong ito?

• Ano ang “magiting na pananampalataya”? Kailan ninyo ipina-
kita ang kagitingang ito sa panahon ng pagsalungat?

• Paano tayo magiging magiting sa pagtupad ng ating tungkulin
sa Simbahan?

• Anu-anong mga pagpapala ang darating sa atin at sa ating pa-
milya bilang bunga ng ating magiting na pamumuhay ng
ebanghelyo? (Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 14:7.)
Ano ang mga walang hanggang kahihinatnan ng mga yaong
hindi magiting sa patotoo ni Jesus? (Tingnan din sa Doktrina
at mga Tipan 76:79.)
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Manindigan sa Katotohanan
Upang Hindi Kayo Malinlang

Kailangan nating mamuhay alinsunod sa dalisay, 
makatotohanang alituntunin ng ebanghelyo ni 

Jesucristo at iwasan ang kabulaanan at kamalian 
ng mga manlilinlang.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Limang buwan pa lamang ang nakalipas mula ng umuwi si
Joseph F. Smith galing sa kanyang misyon sa Great Britain nang
muling tawagin ni Pangulong Brigham Young na maglingkod sa
kanyang pangatlong misyon—ang pangalawa niya ay sa Isla ng
Hawaii. Dahil sa kanyang katatasan sa wika ng mga taga-Hawaii,
inatasan siya ni Pangulong Young na maglingkod bilang tagapag-
salin nina Elder Ezra T. Benson at Elder Lorenzo Snow, mga mi-
yembro ng Korum ng Labindalawa. Noong umalis sila
patungong Hawaii. Noong tagsibol ng 1864, si Joseph F. Smith
ay 24 na taong gulang pa lamang.

Ang sabi ni Joseph F. Smith tungkol sa misyong ito ay: “Ang pi-
nakamahalagang layunin ng tungkuling ito ay hadlangan ang
panlilinlang na ginagawa ng [isang] impostor . . . na nanlilinlang
sa . . . mga katutubong miyembro ng Simbahan, hindi lamang
hinggil sa mga bagay ng doktrina, kundi ang kakaibang maling
pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at karapatan.
Pinanibagong-tatag niya ang Simbahan alinsunod sa kanyang sa-
riling pag-iisip, nag-ordena ng Labindalawang Apostol at iba
pang pinuno, ipinagbibili sa kanila ang kanilang pagkaka-or-
dena, at ipinipilit ang sarili sa mga tao bilang nangungulong sa-
serdote at hari, na dapat siyang bigyan at pakitaan nila ng
paggalang. Hinarap namin siya, sinabi ang kanyang maling ga-
wain at masigasig na nagpagal upang mabawi siya ngunit nagpa-
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tuloy pa rin siya sa maling gawain at hindi nagsisi at dahil dito
siya ay itiniwalag sa Simbahan. Pinagsikapan naming bawiin ang
mga yaong kanyang iniligaw, at sa gawaing ito kami ay labis na
nagtagumpay dahil sa mga biyaya ng Diyos.”1 Matapos makaalis
sina Elder Benson at Elder Snow sa pulo, nanatili pa rin doon si
Joseph Smith hanggang sa sumunod na taglamig upang ipagpa-
tuloy na isaayos ang mga gawain ng Simbahan. Sa panahong ito,
pinayuhan niya ang mga miyembro ng Simbahan na naakay sa
kamalian ng taong ito na tumalikod sa katotohanan at nagnanais
magsisi. At simula noon itinuro ni Pangulong Smith sa mga Banal
ang kahalagahan ng pagkilala at pagtutol sa mga maling turo.

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang mga Banal sa mga Huling Araw ay kailangang maging
matatag sa katotohanan kahit ano pa ang mangyari.

Dapat sa panahong ito ay magkaroon na tayo ng sapat na kara-
nasan upang malaman na walang tao, walang maliit na grupo ng
mga tao at walang lihim na samahan ang makapagsasama ng kani-
lang lakas at kapangyarihang sapat upang ilihis ang mga layunin
ng Pinakamakapangyarihan, o baguhin ang landas ng Kanyang ga-
wain. Maraming bilang na ng mga tao ang nagtangka sa mga nag-
daang panahon, at nakintal nang mali sa isipan ng mga taong ito
ang ideyang makagagawa sila ng isang kahanga-hangang pagba-
bago sa Simbahan; inaasahan nilang sa madaling panahon ang la-
hat ng tao ay tatalikdan ang kanilang pamantayan, ang
pamantayan ng katotohanan kung saan sila ay natipon at nagsama-
sama mula pa pagsisimula ng Simbahan hanggang ngayon. Iniisip
ng mga taong ito na susundin ng mga tao ang mga “bagong pas-
tol,” subalit nakilala ng mga tao ng Diyos ang tinig ng tunay na
pastol, at hindi nila diringgin ang tinig ng iba ni pakikinggan ang
kanyang mga payo na inaako ang karapatan na hindi sa kanya.
Hindi nila susundin ang mga ito. Nalalaman ng mga Banal sa mga
Huling Araw ang diwa ng ebanghelyo; nauunawaan nila ang diwa
ng katotohanan. Natutuhan nila ang kanilang tungkulin, at nani-
nindigan sila sa katotohanan, kahit na ano pa ang mangyari.

Mula noon hanggang ngayon, kailangan nating harapin ang
buong daigdig, ang buong sanlibutan, na bahagyang iniayos
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upang labanan ang gawain ng Panginoon, hindi lamang dahil sa
pagkapoot, hindi lamang sa naisin o hangarin ng kanilang mga
puso na gumawa ng masama o labanan ang katotohanan, suba-
lit dahil wala silang alam sa katotohanan, at dahil hindi nila na-
lalaman ang kanilang ginagawa. Marami ang nalilinlang ng mga
tinig ng huwad na pastol, at naaakay ng maling impluwensiya.
Sila ay nalinlang, hindi nila nalalaman ang katotohanan; hindi
nauunawaan ang kanilang ginagawa at, samakatwid, sila’y inia-
yos, katulad noon, laban sa katotohanan, laban sa gawain ng
Panginoon; katulad din noon sa simula. Mula sa araw na unang
inihayag ni Propetang Joseph Smith ang kanyang pangitain hang-
gang sa ngayon, ang kaaway ng lahat ng kabutihan, ang kaaway
ng katotohanan, ng kabanalan, ng karangalan, katwiran, at kada-
lisayan ng buhay; ang kaaway ng nag-iisang tunay na Diyos, ang
kaaway sa tuwirang paghahayag mula sa Diyos at sa mga inspiras-
yon na nanggagaling sa kalangitan patungo sa tao, ay iniayos la-
ban sa gawaing ito.

Hindi pa kayo nakatatagpo ng kaibigan sa kabutihan, kaibigan
sa paghahayag, kaibigan sa Diyos, kaibigan sa katotohanan, kai-
bigan sa matwid na pamumuhay at pagiging dalisay ng buhay, o
siya na nakatuon sa kabutihan at may sapat na katalinuhan
upang maunawaan ang katotohanan mula sa kamalian at liwanag
mula sa kadiliman—sinasabi ko na hindi pa kayo nakatatagpo ng
mga gayon katulad ng iniayos laban sa layunin ng Sion. Ang ina-
yos laban sa layunin ng Sion ay iayos laban sa Diyos, laban sa
paghahayag mula sa Diyos, laban sa espiritu na umaakay sa mga
tao sa lahat ng katotohanan na nagmumula sa pinagkukunan ng
liwanag at katalinuhan, laban sa alituntuning yaon na nagdadala
sa mga tao nang sama-sama at nagiging dahilan upang iwaksi nila
ang kanilang mga kasalanan, hangarin ang kabutihan, ibigin ang
Diyos nang buo nilang puso, pag-iisip at lakas, at ibigin ang ka-
nilang kapwa katulad sa kanyang sarili.2

Mag-ingat sa mga maling turo.

May ilang tao na hinahanggahan ang kapangyarihan ng Diyos
sa kapangyarihan ng mga tao, at ang ilan ay nasa kalipunan na-
tin at sila ay nasa kalipunan ng ating mga guro sa paaralan. Hindi
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nila kayo papaniwalain sa mga ulat na binigyang-inspirasyon sa
mga Banal na Kasulatan, na ang mga hangin at alon ay nasa ila-
lim ng kapangyarihan ng Diyos, at ang paniniwala sa pag-angkin
ng Tagapagligtas sa pagpapalayas ng mga diyablo, pagbabangon
ng patay, o pagsasagawa ng mga kahina-hinalang bagay, kagaya
ng pagpapagaling sa may ketong, ay gawa-gawa lamang.
Papaniwalain nila kayo na ang Diyos at ang kanyang Anak na si
Jesucristo ay hindi nagpakita ng personal kay Joseph Smith, na
ito ay likhang-isip lamang, subalit higit tayong nakaaalam; ang
patotoo ng Espiritu ay nagpatotoo na ito ang katotohanan. At si-
nasabi ko, mag-ingat sa mga taong dumarating sa inyo na may
maling paniniwala na ang mga bagay ay nangyayari dahil sa mga
batas ng kalikasan at na ang Diyos ay walang kapangyarihan.3

Sa mga Banal sa mga Huling Araw, ang pangangaral ng mga
maling doktrina na nagbabalat-kayo bilang katotohanan ng
ebanghelyo, ay maaaring makita mula sa dalawang uri ng mga
tao at sadyang nagmula lamang dito; sila ang mga:

Una—Ang mga mangmang na wala nang kalunasan, na ang ka-
kulangan sa katalinuhan ay sanhi ng kanilang katamaran at pag-
wawalang-bahala, gumagawa subalit sa mahinang kakayahan,
kung nagsisikap nga sila kahit paano, upang pagbutihin ang ka-
nilang mga sarili sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral; ya-
ong mga nagkaroon ng malubhang sakit na maaaring mauwi sa
walang lunas na karamdaman—katamaran.

Pangalawa—Ang palalo at nagmamalaki sa kanilang mga na-
gawa, na naniniwalang nakahihigit sila sa kaalaman o pang-
unawa; na siyang nagpapaliwanag sa pamamagitan ng nilikha
nilang sariling pamantayan; na siyang naging kautusan sa kani-
lang sarili; at nagkukunwaring nag-iisang hukom ng kanilang sa-
riling gawain. Higit na mapanganib na mangmang kaysa sa una.

Mag-ingat sa mga tamad at palalo.4

Nararapat na ang mga Banal sa mga Huling Araw sa panahong
ito ay matatag na sa pananalig na itinatag ng Diyos ang kanyang
Simbahan sa mundo sa huling pagkakataon, upang manatili, at
hindi na muling maibabagsak o mawawasak pa at na ang bahay
ng Diyos ay isang bahay ng kaayusan, ng batas, na ang mga uri
ng tao na walang magawa at nagdudulot ng kaguluhan, na dahil
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sa kamangmangan at pagkamakasarili, ay naging mga taong wa-
lang kabuluhan at nagsasalita nang walang saysay subalit nagku-
kunwaring mayroong mga kapangyarihang magpropesiya at
mayroong iba pang mga espirituwal na biyaya at kaloob ay hindi
dapat magkaroon ng impluwensiya ito sa mga Banal sa mga
Huling Araw, ni magambala ang mga Banal sa kanilang espiritu
ng mga gayong uri ng tao at ng kanilang mga teoriya. Ang
Simbahan ni Cristo ay kasama ng mga Banal. Ibinigay ng
Panginoon sa Simbahan ang batas ng Diyos para sa sarili nitong
pamamahala at pagpapanatili nito. Nagtataglay ito ng lahat ng
paraan para sa pagtatama ng bawat kamalian o pagsasamantala
na maaring maganap sa tuwina, at yaon ay nang walang kagulu-
han, o maging paghihimagsik; ito ay magagawa sa pamamagitan
ng proseso ng ebolusyon—ng pagbabago, ng pagpapalawak ng
kaalaman, karunungan, pagtitiis at pag-ibig sa kapwa.

Ang mga namumunong Korum ng Simbahan ay binubuo kahit
kailan ng mga kalalakihan, pinipili sila sa kaparaanang makatiti-
yak ang mga Banal na ang buong karunungan, katwiran at mata-
pat na pagtupad sa tungkulin, ay maipakikita sa pamamalakad ng
mga yaon na siyang pinagkatiwalaan sa pamamahala sa mga ga-
wain ng Simbahan.5

Mula sa panahon ni Hiram Page (Doktrina at mga Tipan,
Bahagi 28), sa magkakaibang panahon nagkaroon ng mga pagpa-
pakita mula sa mga mapanlinlang na espiritu sa mga miyembro
ng Simbahan. Minsan dumarating ang mga ito sa mga kalalaki-
han at kababaihan na dahil sa kasalanan ay naging madaling ma-
huli sa bitag ni Satanas. At naililigaw rin minsan ang mga taong
nagmamataas sa kanilang mahigpit na pagsunod sa mga pataka-
ran at ordenansa at seremonya ng Simbahan ng mga mapanlin-
lang na espiritu, na gumagamit ng impluwensiya na ginaya sa
mga yaong nagmumula sa Diyos na maging ang mga taong ito,
na iniisip na sila’y “mga hinirang” ay nahihirapang makilala ang
mahalagang pagkakaiba [Mateo 24:24]. Binago ni Satanas ang
kanyang kaanyuan na sa wari’y “anghel ng kaliwanagan” [2 Mga
Corinto 11:14; 2 Nephi 9:9].

Kapag ang mga pangitain, panaginip, wika, propesiya, impres-
yon o anumang di-pangkaraniwang kaloob o inspirasyon ay nag-
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hahatid ng ilang bagay na hindi naaayon sa mga tinanggap na pa-
hayag ng Simbahan o laban sa mga pagpapasya ng mga itinala-
gang awtoridad, maaaring malaman ng mga Banal sa mga Huling
Araw na hindi ito galing sa Diyos, kahit na ito pa ay ipinakikitang
tila wasto. Nararapat din nilang maunawaan na ang mga tagubi-
lin sa pagpapatnubay ng Simbahan ay darating sa pamamagitan
ng pahayag, sa pamamagitan ng propeta o Pangulo ng Simbahan.
May karapatan ang lahat ng matatapat na miyembro sa pagbibi-
gay-inspirasyon ng Banal na Espiritu para sa kanilang sarili, pa-
milya at para sa mga yaong hinirang at inordenan upang
mamuno. Subalit ang anumang bagay na salungat sa yaong nang-
gagaling mula sa Diyos sa pamamagitan ng Pangulo ng Simbahan
ay hindi dapat tanggapin na nararapat sundin o paniwalaan.6

Ang mga kaloob na Espiritu at ang mga kapangyarihan ng ba-
nal na Pagkasaserdote ay sa Diyos, ibinigay ang mga ito para sa
pagpapala ng mga tao, para sa kanilang ikahihikayat, at para sa
ikalalakas ng kanilang pananampalataya. Lubusan itong nalala-
man ni Satanas, at dahil dito hinangad niya sa pamamagitan ng
panggagaya ng mga himala ang bulagin at linlangin ang mga
anak ng Diyos. Alalahanin kung ano ang nagawa ng mago ng
Egipto sa kanilang pagsisikap na linlangin si Faraon na ginaya
ang banal na misyon nina Moises at Aaron . . . 

Maaaring manggaling sa masama ang kapangyarihang maka-
gawa ng mga kababalaghan ay inihayag ni Cristo sa kanyang pro-
pesiya hinggil sa dakilang paghuhukom: “Marami ang
mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon,
hindi baga nagsipaghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan
mo’y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At
kung magkagayo’y ipahahayag ko sa kanila, kailan ma’y hindi ko
kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa
ng katampalasanan.” (Mat. 7:22-23.)

Ang panganib at kapangyarihan sa kasamaan ng panggagaway
ay hindi gaano sa panggagaway mismo kundi sa kahangalan sa
pagiging handang maniwala na siyang ibinibigay ng mga mapa-
mahiing tao sa mga pag-angking ginagawa para sa kapakanan
nito. Nakapangingilabot na paniwalaan na masasaktan ng di-
yablo ang isang walang-salang lalaki o babae, lalo na kung siya ay
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miyembro ng Simbahan ni Cristo—[maliban kung] ang lalaki o
babaing yaon ay maniniwalang sila ay mapipinsala ng gayong im-
pluwensiya at ng gayong pamamaraan. Kung paniniwalaan nila
ang gayong ideya, samakatuwid sila ay nanganganib na sumuko
sa kanilang mga sariling pamahiin. Walang kapangyarihan sa
panggagaway, kung hindi ito paniniwalaan at tatanggapin.7

Iwasan ang mga gawing pangrelihiyon.

Mga kapatid, huwag magkaroon ng mga gawing panrelihiyon.
Ang mga gawi ay mapanganib sa Simbahan ni Cristo. Ang mga ito
ay mapanganib dahil nagbibigay ang mga ito ng labis na pagki-
lala sa ilang alituntunin o ideya habang kinaliligtaan o pinaliliit
ang kahalagahan ng ibang alituntunin na kasing halaga, kasing
kinakailangan, nakapagliligtas katulad ng mga kinakatigang dok-
trina o kautusan.

Nagbibigay ang mga gawing [panrelihiyon] sa mga yaong pi-
nalalala ito ng maling pananaw sa ebanghelyo ng Manunubos;
binabaligtad at inaalis sa pagkakaugnay ang mga alituntunin at
turo nito. Hindi na likas ang pagkukuru-kuro. Ang bawat alitun-
tunin at pagsasagawa na inihayag mula sa Diyos ay kinakailangan
sa kaligtasan ng tao, at ang ilagay ang isa sa kanila nang hindi na-
rarapat sa unahan, itinatago at pinalalabo ang lahat ng iba pa ay
hindi katalinuhan at mapanganib, inilalagay nito sa alanganin
ang ating kaligtasan sapagkat pinadidilim nito ang ating isipan at
nilalambungan ang ating pang-unawa. Ang gayong palagay kahit
saan pa ito nakaturo, ay nagpapakitid ng pananaw, nagpapahina
ng ating espirituwal na pang-unawa, at nagpapadilim ng isipan,
ang bunga niyon ay inilalagay ng taong naapektuhan ng kasa-
maan at pagpapakitid ng pananaw na ito ang kanyang sarili sa ka-
lagayang matutukso siya ng kasamaan, o, dahil sa kalabuan ng
paningin o kabaligtaran ng pananaw, ay hinahatulan nang mali
ang kanyang mga kapatid at nagbubukas ng daan sa diwa ng pag-
talikod sa katotohanan. Hindi siya naging matwid sa harapan ng
Panginoon.

Napapansin natin ang suliraning ito: na mahilig humatol at tu-
muligsa ang mga Banal na may mga gawi sa kanilang mga kapa-
tid na hindi masigasig sa isang detalye ng kautusan ng kanilang
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paboritong teoriya o alituntunin na katulad nila. Ang taong ang
nasa isip lamang ay ang salita ng karunungan, ay maaaring maka-
kita ng di-mabilang na pagkakamali sa bawat iba pang miyembro
ng Simbahan na isinasaalang-alang ang mga ideyang liberal dahil
sa kahalagahan ng iba pang doktrina ng ebanghelyo.

May isa pang bahagi ang suliraning ito — maaaring akalain ng
taong may ganitong gawi ang kalagayang “Ako ay mas banal sa
inyo,” maging mapagmataas at mayabang at tumingin nang may
pag-aalinlangan, kung walang pagdaramdam, sa kanyang mga
kapatid na hindi gaanong ganap na naipamumuhay ang isang ta-
nging batas na iyon. Ang damdaming ito ay nakasasakit sa kan-
yang mga kapwa tagapaglingkod at nagkakasala sa Panginoon.
“Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapag-
mataas na diwa ay sa pagkabuwal.” (Mga Kawikaan 16:8.)

Mayroong ilang dakilang katotohanan sa plano ng pagtubos
na napakahalaga. Hindi sila maaaring balewalain; at wala nang
iba pa ang maaaring ilagay sa unahan ng mga ito. Ang pagiging
ama ng Diyos, ang kapangyarihan ng pagbabayad-sala ng ating
Panginoon at Tagapagligtas, ang pagpapanumbalik ng ebang-
helyo sa mga huling araw na ito, ay dapat nating tanggapin ng
ating buong puso. Hindi natin mapupunan ang kawalan ng pa-
nanampalataya sa mga kinakailangang doktrinang ito sa pama-
magitan ng ganap na pangingilin mula sa mga bagay na hindi
nakapagpapalusog, sa mahigpit na pagbabayad ng ikapu sa ating
“anis at ng komino” [tingnan sa Mateo 23:23], o sa pagsasagawa
ng ibang panlabas na ordenansa. Ang pagbibinyag kung walang
pananampalataya sa Diyos ay walang kapakinabangan.8

Ang pagkakaroon ng katotohanan ay nagpapalaya 
sa atin mula sa kasalanan at kadiliman.

Upang hindi tayo malinlang, maakay sa kamalian, na napapa-
hapay dito’t doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na ha-
ngin ng aral, ng mga hangal na maling palagay, o ng mga daya ng
mga tao, o sundin ang maling panawagan na, Narito ang Cristo,
o nariyan [tingnan sa Mateo 24:2-3], ay itinatag ng Diyos ang tu-
nay na ayos ng pakikipag-ugnayan sa pagitan Niya at ng tao, at iti-
natag ito sa kanyang Simbahan, at dahil sa katotohanang ito ang
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lahat ng sangkatauhan ay gagawa nang mabuti upang sumunod,
at baka sila malinlang. Ang mga bagay na naaayon dito ay sa
Diyos, ang mga bagay na salungat dito ay mula sa ibaba. 9

Ang araw-araw na ugali . . . ng paghahangad ng banal na awa
at kapatawaran habang tayo ay nabubuhay ay nagbibigay sa atin
ng kapangyarihan na makatakas sa mga kasamaan, na maaaring
mapaglabanan lamang sa pamamagitan ng maingat na pagtali-
kod mula sa mga ito.10

Hindi maaaring mangyari sa isang taong tinatamasa ang Banal
na Espiritu ng Diyos na maniwala na ang mga impluwensiya [ng
panggagaway at ng iba pang kasamaan] ay may bisa sa kanya. Ang
pagtamasa ng Banal na Espiritu ay isang ganap na patunay laban
sa lahat ng impluwensiya ng kasamaan.11

Naniniwala ako na lahat halos ng mga Banal sa mga Huling
Araw ay tumitibay sa kanilang pananampalataya. Naniniwala rin
ako na ang lahat halos ng mga Banal sa mga Huling Araw ay ma-
rurunong na, na sila ay may sapat na katalinuhan at sapat na ba-
hagi ng Espiritu ng buhay na Diyos sa kanilang mga puso, upang
magpasya sa pagitan ng katotohanan at kamalian, sa pagitan ng
tama at mali, at sa pagitan ng liwanag at kadiliman; masasabi
kong naniniwala ako na may sapat na silang pang-unawa upang
sumunod sa payak, dalisay, totoong alituntunin ng ebanghelyo
ni Jesucristo, sa pagpili nito sa lahat ng pamali-maling palagay ng
mga pilosopo, o ng mga siyentipiko, o ng sino pa man. Walang
agham, ni pilosopiya na makahahalili sa katotohanan ng
Pinakamakapangyarihang Diyos.

Sinabi ng Panginoon, “Ang salita ko’y katotohanan” [tingnan
sa Juan 17:17], at tunay nga ito; at naniniwala ako na nalalaman
nang sapat ng mga Banal sa mga Huling Araw ang hinggil sa sa-
lita ng Diyos na sa sandaling makita nila ito, alam nila na ito ang
Kanyang salita at lumalayo kung hindi naman; at na sila ay ma-
nanatili sa salita ng Diyos, sapagkat ito ang katotohanan. Katulad
ng sinabi ng Tagapagligtas, “Kung kayo’y magsisipanatili sa aking
salita, kung magkagayo’y tunay nga kayong mga alagad ko; at in-
yong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana’y magpapa-
laya sa inyo” [tingnan sa Juan 8:31–32].
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Naniniwala ako na ang mga Banal sa mga Huling Araw, at
lalung-lalo na ang mga namumunong kalalakihan ng Israel, ay
may sapat na kaalaman at pang-unawa sa mga alituntunin ng
ebanghelyo kaya nalalaman nila ang katotohanan, at ginawang
silang malaya ng pagkakaroon nito—malaya mula sa kasalanan,
malaya mula sa kamalian, malaya mula sa kadiliman.12

Mga Mungkahi sa Pag-aaral 

• Paano tayo makaiiwas na “malinlang ng tinig ng mga huwad
na pastol” at makilala ang tinig ng Tunay na Pastol? Paano ito
makatutulong sa atin na “manindigan sa katotohanan, kahit na
ano pa ang mangyari?”

• Paano tayo personal na maninindigan laban sa mga yaong im-
pluwensiya sa ating komunidad na “iniayos laban sa gawain ng
Panginoon”?

• Sa anong mga kaparaanan sinisikap ng mga tao na “hanggahan
ang kapangyarihan ng Diyos sa kapangyarihan ng mga tao”?

• Paano tayo naaakay ng kapalaluan sa kamalian? Paano rin na-
gagawan ng katamaran ang gayon ding bagay? Bakit napakaha-
lagang hindi tayo malinlang ng “pangangaral ng mga maling
doktrina” ng “tamad at palalo”?

• Anong babala ang ibinigay ng Panginoon hinggil sa mga yaong
“nagkukunwaring may kapangyarihang magpropesiya”?
(Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 42:11.)

• Paano nagiging panganib ang mga gawing panrelihiyon sa ba-
wat isa at sa Simbahan? Bakit hindi sapat na kabayaran ang ma-
higpit na pagsasagawa ng kahit anong “panlabas na
ordenansa” para sa kawalan ng pananampalataya sa “mga ma-
hahalagang doktrina”?

• Paano natin maiiwasang malinlang at maakay “dito’t doon at
dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral”?

• Paano nakapagpapalaya sa atin ang pagkakaroon ng katotoha-
nan? Paano natin magagamit ang kaloob na Espiritu Santo
upang matulungan tayo na makilala ang mabuti sa masama at
mapaglabanan ang lahat ng masasamang impluwensiya?
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Pagiging Matapat na 
mga Mamamayan

Dapat nating sundin ang batas ng Diyos at ng mga 
tao, na iginagalang ang pagiging miyembro natin 

sa Simbahan at ang ating pagiging mamamayan 
sa bansa kung saan tayo nakatira.

Hango sa Buhay ni Joseph Smith

Ang personal na buhay ni Pangulong Joseph F. Smith ay isang
halimbawa ng pagiging mabuting mamamayan at paglilingkod sa
komunidad. Naglingkod siya bilang mambabatas sa Lehislatura
Teritoryal ng Utah sa loob ng ilang magkakaibang panahon mula
1865 hanggang 1882; naglingkod siya sa konsehong panglung-
sod noong 1867; at miyembro siya ng kumbensiyon noong 1895
na sumulat ng saligang-batas ng estado ng Utah.

Si Pangulong Smith, na nakasaksi sa karahasan ng mga man-
durumog sa Nauvoo, ay madalas na magsalita tungkol sa kahala-
gahan ng kapangyarihan ng batas sa isang sibilisadong lipunan.
Siya at ang kanyang mga Tagapayo sa Unang Panguluhan ay hini-
kayat ang mga Banal na maging mga mamamayang masunurin sa
batas at matapat saan man sila nakatira, at tapat sa kanilang si-
numpaan sa kanilang mga pamahalaan.1 Sa isang pagkakataon,
nang ang isang opisyal ng pamahalaan ay magpahayag ng pagla-
pastangan sa Saligang-batas ng Estados Unidos, ganito ang itinu-
gon ni Pangulong Smith: “Ang mga Banal sa mga Huling Araw ay
hindi maaaring tumanggap ng pag-uugaling ganito. Iyo ay anar-
kiya. Nangangahulugan ito ng pagkawasak. Ito ang diwa ng pag-
hahari ng karahasan, at batid ng Panginoon na dumanas na tayo
ng sapat na paghihirap dahil sa paghahari ng karahasan, at hindi
natin nais pang maragdagan pa nito. . . .  Hindi natin mapapaya-
gang magpasailalim sa ganyang diwa o palakasin ito kahit na ba-
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hagya. Dapat tayong manindigan nang matatag laban sa bawat
diwa o uri ng paglalapastangan o kawalang-paggalang sa sali-
gang-batas ng ating bansa at sa mga batas konstitusyonal ng ating
inang bayan.”2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang mga Banal sa mga Huling Araw ay tapat 
sa kanilang bansa.

Gumawa tayo ng tama, tuparin ang mga batas ng Diyos, at ang
mga batas ng tao, igalang ang ating pagiging miyembro sa kaha-
rian ng Diyos, ang ating pagiging mga mamamayan . . . sa bansa
kung saan tayo kabilang, at palalakasin at iingatan tayo ng Diyos,
at patuloy tayong uunlad kagaya noon sa simula, subalit ang ating
pag-unlad ay higit na mabilis at malaki kaysa noong nakaraan.3

Turuan ang inyong mga anak na igalang ang batas ng Diyos at
ang batas ng estado, at ang batas ng bansa. Turuan sila na igalang
at ituring nang may pagsaalang-alang ang mga yaong pinili ng
mga tao upang tumayo bilang kanilang pinuno at ipatupad ang
katarungan at pamahalaan ang mga batas. Turuan sila na maging
matapat sa kanilang bansa, matapat sa katuwiran at kawastuhan
at karangalan, at dahil dito ay magsisilaking mga lalaki at baba-
ing higit sa lahat ng kalalakihan at kababaihan sa mundo.4

Ang maging isang Banal sa mga Huling Araw sa bawat kilos ay
pagiging isa sa pinakamabubuting tao o kabataan ng Diyos sa da-
igdig. . . .  Ang isang mabuting Banal sa mga Huling Araw ay ma-
giging isang mabuting mamamayan, maging siya man ay nakatira
sa Gran Britanya, o sa Estados Unidos, Olandes, Alemanya o saan
pa mang bansa sa daigdig. Kapag isa siyang mabuting Banal sa
mga Huling Araw, siya ay magiging isang mabuting mamamayan
sa lupang kanyang sinilangan o tinitirahan. . . .  Ang isang mama-
mayan sa kaharian ng Diyos ay dapat na tumayo sa kalipunan ng
pinakamabubuting tao ng Diyos sa buong daigdig.5

Ipinananalangin ko hindi lamang ang kaunlaran ng Sion
kundi ang kaunlaran ng ating bansa. Dapat nating palaging isai-
sip na hindi lamang tayo mga mamamayan ng kaharian ng Diyos,
ngunit tayo rin ay mga mamamayan ng . . . mga estado kung saan
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tayo naninirahan. Palagi tayong naging matapat sa ating Estado
at Bansa, gayun din naman sa Simbahan ng Diyos. . . .  Maging
handa tayong lumaban sa mga pakikipagdigma ng ating bansa,
upang ipagtanggol ang kanyang karangalan, upang panatilihin at
pagtibayin ang kanyang mabuting pangalan, at pinapanukala na-
ting magpatuloy sa ganitong katapatan sa ating bansa at sa ating
mga tao hanggang sa wakas.6

Kung ang kabayanihan at katapatan ay mga katangiang ipinaki-
kita sa panahon ng kapayapaan, sa pamamagitan ng pamumuhay
nang makatarungan, mahinahon, mapangkawanggawa, masipag,
at malinis; sa panahon ng pagsubok, sa pamamagitan ng pagtitiis,
paglaban nang ayon lamang sa mga pamamaraan ng batas sa mga
paglabag, at sa pamamagitan ng pagpapasailalim sa mga batas ng
bansa, bagamat kakikitaan ng kapighatian at kalungkutan; at sa
panahon ng digmaan, sa pamamagitan ng kahandaang lumaban
sa mga pakikipaglaban ng bansa,—samakatuwid, walang pag-
aalinlangan, ang mga “Mormon” ay mga taong may kabayanihan
at katapatan.7

Basbasan nawa kayo ng Pinakamakapangyarihang Panginoong
Diyos. Punong-puno ang aking puso ng pagbabasbas para sa mga
Banal sa mga Huling Araw. Iniibig ko nang buo kong puso, ang
taong batid kong isang tapat, matwid, tunay, at matapat na Banal
sa mga Huling Araw. Ang isang taong tumutugon sa ganitong pag-
lalarawan ay isa sa pinakamabubuting mamamayan ng anumang
bansa; mabuti siyang mamamayan ng anumang lungsod, ng anu-
mang bansa, ng anumang estado, o ng anumang bayang kinabibi-
langan niya; at siya ay isa sa mga pinakamahuhusay. Ang isang
tunay na Banal sa mga Huling Araw ay isang mabuting asawa,
isang mabuting ama, isang mabuting kapitbahay, isang mabuting
mamamayan, isang mabuting tao sa anumang aspeto ng buhay.8

Ang kabutihan ay nagpapadakila sa isang bansa.

Ang isang pangkaraniwang tahanang “Mormon” ay siyang tem-
plo ng mag-anak. . . .  Dito itinuturo at magiliw na ipinatutupad
ang mga tuntuning moral at katotohanang pangrelihiyon na,
kung pagsasama-samahin, ay bumubuo sa kabutihang nagpapa-
dakila sa isang bansa, at nagwawaksi sa kasalanan na isang kapa-
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hamakan sa anumang lipi. . . .  Dito, ang ating mga anak ay hu-
maharap sa anumang maiisip ninyong pagsubok na maihaham-
bing sa iba; pagsaalang-alang sa katotohanan, pagpipitagan sa
matatanda, paggalang sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, katapatan sa
bansa, paggalang sa batas, kahusayan sa mga kilos, at pinaka-
huli, . . . kalinisan ng isipan at kadalisayan ng pag-uugali. Hindi
isang walang batayang pagpupuri sa sarili ang sabihin na ang
mga salinlahi ng ating mga tao, na isinilang at pinalaki sa mga ta-
hanang “Mormon”, ay maihahambing nang mabuti, sa larangan
ng mga pag-uugaling Kristiyano, at sa lahat ng bagay na lumi-
likha ng mabuting pagkamamamayan, sa anumang komunidad
sa bansang ito o sa anupamang bansa.9

Ang “Mormonismo” ay nasa daigdig para sa kabutihan ng da-
igdig. Nagtuturo ng katotohanan, nangangaral ng moralidad, na-
ngangalaga sa kadalisayan ng tahanan, gumagalang sa
kapangyarihan at pamahalaan, nagsusulong sa edukasyon, at du-
madakila sa kalalakihan at kababaihan, ang ating relihiyon ay tu-
mutuligsa sa krimen, at kalaban ng anumang uri ng pang-aapi.
Ang “Mormonismo” ay naghahangad na mag-angat, at hindi
upang mangwasak ng lipunan.10

Ang isang mabuting Banal sa mga Huling Araw ay isang mabu-
ting mamamayan sa anumang bagay. Nais kong banggitin sa mga
kabataang lalaki ng ating komunidad: maging huwarang mga
Banal sa mga Huling Araw, at huwag hayaan ang anumang bagay
na pumigil sa inyo na hangarin ang pinakamataas na mga kata-
yuan na maiaalok sa inyo ng ating bansa. Kapag kayo ay nasa
isang katayuan na, hayaan ang inyong kabutihan, ang inyong in-
tegridad, ang inyong katapatan, ang inyong kakayahan, ang mga
itinuro sa inyo ng inyong relihiyon, na naitanim sa inyong mga
puso noong kayo ay kalong pa ng inyong mga inang “Mormon”
na “lumiwanag na gayon . . . sa harap ng mga tao, upang manga-
kita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin 

Basbasan nawa ng Panginoon ang ating pamahalaan at gaba-
yan ang mga yaong may hawak ng kapangyarihan sa kanilang
mga kamay na gawin ang yaong matwid, kaaya-aya at katanggap-
tanggap sa Diyos.12
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Naniniwala tayo sa doktrina ng paghihiwalay 
ng Simbahan at estado.

Ang mga miyembro ng Simbahan ay inaatasan sa pamamagitan
ng Banal na paghahayag . . . : “Walang sinumang tao ang lalabag
sa mga batas ng lupain, sapagkat siya na sumusunod sa mga ba-
tas ng Diyos ay hindi kailangang lumabag sa mga batas ng lu-
pain.” [Doktrina at mga Tipan 58:21.]13

Tungkol sa mga batas ng Simbahan, malinaw na sinasa-
bing. . . . 

“Masdan, ang mga batas na inyong tinanggap mula sa aking
kamay ay mga batas ng Simbahan, at sa ganitong pananaw inyo
itong panghahawakan.” [Doktrina at mga Tipan 58:23.]

Ang ibig sabihin, walang batas o paghahayag na tinaggap ng
Simbahan, ang ipinaiiral para sa Estado. Ang ganitong mga batas
at paghahayag ay ibinigay para lamang sa pamamahala ng
Simbahan.

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw
ay naniniwala sa doktrina ng paghihiwalay ng simbahan at es-
tado; ang hindi pakikialam ng pamahalaang simbahan sa mga ba-
gay pulitikal; at ang lubos na kalayaan at kasarinlan ng isang tao
sa pagtalima sa kanyang mga tungkuling pulitikal. Kung may pag-
kakataon mang may mga nalilihis sa doktrinang ito, ito ay pagla-
bag sa matagal nang pinaiiral na mga alituntunin at patakaran ng
Simbahan.

Ating ipinahahayag na mula sa alituntunin at patakaran, ating
kinakatigan: Ang ganap na paghihiwalay ng Simbahan at estado;
Hindi pangingibabaw ng simbahan sa estado; Hindi pakikialam
ng simbahan sa mga gawain ng estado; Hindi pakikialam ng es-
tado sa mga gawain ng simbahan, o sa malayang pamumuhay ng
relihiyon; Ang ganap na kalayaan ng tao mula sa pangingibabaw
ng pamahalaang simbahan sa mga gawaing pulitikal; Ang pagka-
kapantay-pantay ng lahat ng simbahan sa harapan ng batas.14

Hindi lumalahok ang Simbahan sa pulitika; ang mga miyem-
bro nito ay kabilang sa mga lapiang pulitikal nang ayon sa kani-
lang kagustuhan. . . .  Hindi hinihiling sa kanila, at lalong hindi
kinakailangan, na bumoto nang ganito o ganyan. . . .  Ngunit
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hindi maaaring ipagkait sa kanila ang kanilang mga karapatan bi-
lang mga mamamayan, at walang dahilan para ipagkait ito, dahil
sila, sa pangkalahatan, ay kasing tapat, at hinahon, kasing edu-
kado, kasing sipag, kasing buti, kasing moral, kasing tipid, at ka-
sing karapat-dapat sa anumang bagay sa sinumang mga tao sa
bansa, o sa mundo.15

Tayo ay dapat magpasakop sa kapangyarihang umiiral
hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos.

Ang Biblia, na isa sa mga nakasulat na pamantayan ng
Simbahang “Mormon” ay punong-puno ng mga pagbabadya at
mga pangako ng pagtatatag ng Banal na pamahalaan sa lupa; ng
pagdating ng pamumuno ng katuwiran na sasakop sa lahat ng lu-
palop ng daigdig. Si Cristo ang magiging Hari at ang lahat ng
mga bansa at mga tao ay maglilingkod at susunod sa Kanya. Iyon
ang magiging Kaharian ng Diyos sa lahat-lahat. Ang Simbahan ni
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay itinatag para sa
paghahanda sa Kahariang iyon. Ang ebanghelyo nito ang “ebang-
helyo ng kaharian.” Ang mga alituntunin, ordenansa, kapangya-
rihan at kaloob nito ay nagmula sa kalangitan. Ito, samakatuwid,
ang espirituwal na “kaharian ng langit,” na nagtataglay ng implu-
wensiya at kapangyarihan na siyang magbubukas ng daan para sa
katuparan ng mga propesiya tungkol sa pandaigdigang pagha-
hari ng Anak ng Diyos.16

Sinasabi kung minsan, na ang mga miyembro ng Simbahan ay
naghihintay sa aktuwal na pagdating ng isang Kaharian ng Diyos
sa lupa, na siyang magtitipon ng lahat ng kaharian sa mundo tu-
ngo sa isang maliwanag at banal na imperyo, na kung saan ang
nabuhay na mag-uling Mesiyas ay mamumuno.

Ang lahat ng ito, sinasabi nila, ang siyang pumipigil sa isang
“Mormon” na magkaroon ng tunay na katapatan sa kanyang
bansa, o sa anumang makalupang pamahalaan.

. . . Itinatanggi natin na ang ating paniniwala sa isang banal
na paghahayag, o sa ating pag-asam sa pagdating ng kaharian ng
Diyos ay nagpapahina sa anumang antas sa katunayan ng ating
katapatan sa ating bansa. Kung kailan maitatatag ang banal na
imperyo ay hindi natin alam kagaya rin naman ng ibang
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Kristiyano na nanalangin, “Dumating nawa ang kaharian mo.
Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon
din naman sa lupa;” [Mateo 6:10] ngunit batid natin na ang ating
panunumpa at katapatan sa ating bansa ay pinalalakas ng katoto-
hanan na habang naghihintay sa pagdating ng kaharian ng
Mesiyas, tayo ay nasa ilalim ng kautusan mula sa Diyos sa mag-
pasakop sa kapangyarihang umiiral, hanggang sa pumarito Siya
“na may karapatang maghari.” [Doktrina at mga Tipan 58:22.]17

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Bakit dapat na maging tapat ang mga Banal sa mga Huling
Araw sa bansa kung saan sila nakatira? (Tingnan din sa
Doktrina at mga Tipan 134:5.) Paano natin maipakikita ang ka-
tapatan at paggalang sa ating bansa bagamat hindi natin sina-
sang-ayunan ang ilan sa mga patakaran nito?

• Paano natin matuturuan ang ating mga anak na maging mabu-
ting mga mamamayan?

• Anu-ano ang mga pananagutan natin bilang mga mamamayan?
Bakit ang isang matapat na Banal sa mga Huling Araw ay da-
pat na maging “isa sa pinakamabubuting mamamayan ng anu-
mang bansa”?

• Paano nakapagpapadakila ang personal na kabutihan sa isang
bansa? Bakit isang mahalagang bahagi ng pagiging mabuting
mamamayan ang personal na kabutihan? Anong tungkulin ang
gagampanan ng personal na kabutihan sa buhay ng mga yaong
naghahangad na humawak ng tungkuling pambayan?

• Paano nakatutulong ang paghihiwalay ng simbahan at estado
sa mga tao sa pamumuhay sa kanilang mga paniniwalang pan-
relihiyon? (Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 134:7, 9.)
Bakit mahalaga na magkaroon ng pansariling kalayaan mula sa
pamahalaang simbahan sa mga gawaing politikal?

• Ano ang kaharian ng Diyos na darating pa lamang, at sinu-sino
ang masasakupan ng kahariang ito?
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Ang Kaligtasan ng 
Maliliit na Bata

Ang maliliit na bata na namamatay 
bago marating ang gulang ng pananagutan 

ay titutubos ng dugo ni Cristo.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Bagamat batid ni Pangulong Joseph F. Smith ang dalamhati, ka-
lungkutan, at pagmamahal na kaakibat ng pagpanaw ng isang
bata dahil sa sarili niyang karanasan, ang kanyang mga turo hing-
gil sa kaligtasan ng maliliit na bata ay nagbibigay ng inspirasyon
at katiyakan. Mula 1869 hanggang 1898, inihatid niya sa libingan
ang siyam sa sarili niyang maliliit na anak.

Matapos mamatay ang kanyang unang supling, na si Mercy
Josephine, noong ika-6 ng Hunyo 1870, ipinahayag niya ang ma-
laki niyang paghihinagpis: “O, Diyos lamang ang tanging nakaa-
alam kung gaano ko kamahal ang anak kong babae, at siya ang
nagpasigla at nagbigay kagalakan sa aking puso. Noong umaga
bago siya pumanaw, pagkatapos ng magdamag na pagbabantay
sa kanya, dahil gabi-gabi ko siyang binabantayan, sinabi ko sa
kanya, ‘Hindi yata nakatulog nang magdamag ang munti kong
mahal.’ Umiling siya at sumagot, ‘Matutulog ako sa araw na ito,
itay.’ O! nabagabag ako nang lubos sa mga salitang iyon. Batid
kong hindi ako maniniwala na iyon ay tinig ng iba, na nanganga-
hulugan iyon ng pagtulog dahil sa kamatayan, at siya nga ay na-
tulog. At, O! ang liwanag sa aking puso ay naparam. Ang larawan
ng langit na nakaukit sa aking puso ay halos mabura..kaloob ka
mula sa langit na ibinigay upang aking pakamamahalin.”1

Noong ika-6 ng Hulyo 1879, isinulat ni Joseph F. Smith sa kan-
yang talaarawan ang tungkol sa kanyang kalungkutan sa pagka-
matay ng kanyang anak na babaing si Rhonda: “Kinarga ko siya
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kasama ang isang unan at naglakad-lakad sa silid. Muli siyang
nagkamalay ngunit sa loob lamang ng isang oras at namatay siya
sa aking mga bisig noong ika-1:40 ng umaga. Ngayon ay Diyos la-
mang ang nakaaalam kung gaano katindi ang aming pagdada-
lamhati. Ito ang panlimang kamatayan sa aking pamilya. Lahat ay
maliliit kong anak na pinakamamahal! O! Diyos tulungan kaming
makayanan ang pagsubok na ito!”2

Ngunit nakasumpong siya ng kaginhawaan sa kaalaman na sa
pamamagitan ng Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas, nasa mabuting
kalagayan ang lahat ng kanyang mga anak. Sa pagkamatay ng kan-
yang anak na babaing si Ruth noong ika-17 ng Marso 1898, naka-
tanggap siya ng isang maluwalhating paghahayag: “O, kaluluwa
ko! Nakikita ko ang aking sariling inang mapagmahal na nakaunat
ang mga bisig upang yakapin ang tinubos na maluwalhating espi-
ritu ng aking supling! O, Diyos ko! Sa maluwalhating pangitain na
ito, nagpapasalamat ako sa Inyo! At nandoon ding magkakasama
sa mansiyon ng aking Ama ang lahat ng aking mahal; hindi na mga
musmos kundi mga pinakabanal na espiritu na may kapangyari-
han at kaluwalhatian at kabunyian! Punong-puno ng katalinuhan,
ng kagalakan at pagpapala, at katotohanan.”3

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang maliliit na bata na namamatay bago magkaroon 
ng pananagutan ay tinutubos.

Tungkol sa maliliit na batang namamatay nang sanggol pa la-
mang at kawalang malay bago nila marating ang gulang ng pana-
nagutan, at nang walang kakayahang gumawa ng kasalanan,
ipinahahayag sa atin ng ebanghelyo ang katotohanan na sila ay
tinubos na, at si Satanas ay walang kapangyarihan sa kanila.
Gayunding ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanila.
Tinubos sila ng dugo ni Jesucristo, at sila ay naligtas na kasing ti-
yak ng pagdating ng kamatayan sa mundo dahil sa pagkahulog
ng una nating mga magulang. . . . 

. . . Ang mahal nating mga kaibigan na nawalan ng kanilang ma-
liliit na anak, ay may malaking dahilan upang magalak at magdi-
wang kahit na sa gitna ng malaking kalungkutan na nadarama nila
sa loob ng ilang panahon dahil sa pagkawala ng munti nilang ma-
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hal. Batid nilang nasa mabuti silang kalagayan; mayroon silang ka-
tiyakan na ang maliit nilang anak ay namatay nang walang kasala-
nan. Ang ganitong mga bata ay nasa sinapupunan ng Ama.
Mamanahin nila ang kanilang kaluwalhatian at kadakilaan, at hindi
ipagkakait sa kanila ang mga biyaya na para sa kanila; dahil, sa pa-
ngangasiwa ng kalangitan, at sa karunungan ng Ama, na ginaga-
wang maayos ang lahat ng bagay, ang mga yaong pumapanaw
bilang maliliit na bata ay walang pananagutan sa kanilang pagyao,
dahil sila, sa kanilang sarili, ay walang katalinuhan at karunungan
upang pangalagaan ang kanilang sarili at maunawaan ang mga ba-
tas ng buhay; at sa karunungan, at habag at pangangasiwa ng
Diyos, ang ating Ama sa Langit, ang lahat na dapat na natamo at
natamasa nila kung nabigyan sila ng pagkakataon na mabuhay sa
laman ay ipagkakaloob sa kanila sa kabilang buhay. Walang mawa-
wala sa kanila sa pagkawala nila sa atin sa ganitong paraan. . . . 

Habang iniisip ko ang mga bagay na ito, nakatatamo ako ng
kunsuwelo sa katunayan na makikita ko ang aking mga anak na
tumawid na sa tabing; nawalan ako ng ilan, at nadama ko ang la-
hat ng nadarama ng isang magulang, sa palagay ko, sa pagkawala
ng aking mga anak. Lubha ko itong nadama, dahil mahal ko ang
mga bata, at lalo kong kinagigiliwan ang maliliit, ngunit nagpa-
pasalamat ako sa Diyos sa pagkakaalam ko ng mga alituntuning
ito, dahil sa ngayon ay mayroon na akong pananalig sa kanyang
salita at sa kanyang pangako na mapapasaakin sa hinaharap ang
lahat ng sa akin, at magiging lubos ang aking kagalakan. Hindi
ipagkakait sa akin ang anumang pribilehiyo o anumang biyaya na
karapat-dapat para sa akin at nararapat na ipagkatiwala sa akin.
Bagkos, ang bawat kaloob, at ang bawat biyaya na maaaring ma-
ging karapat-dapat para sa akin ay mapapasaakin, maging sa pa-
nahon o sa kawalang-hanggan, at hindi mahalaga kung kailan
man ito, basta’t kinikilala ko ang kamay ng Diyos sa lahat ng ba-
gay na ito, at sinasabi sa aking puso, “Ang Panginoon ang nagbi-
gay, at ang Panginoon ang nagalis, purihin ang panagalan ng
Panginoon” [tingnan sa Job 1:21]. Dapat na maging ganito ang
ating pananaw tungkol sa ating mga anak, o sa ating mga kamag-
anak, o mga kaibigan, o anumang mga pagbabago sa buhay na
ating dadanasin.4
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Pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, ang 
katawan ng isang bata ay lalaki upang pantayan 

ang katayuan ng espiritu.

Masisiyahan ba tayo na makita na ang mga batang ating inilili-
bing sa kanilang kamusmusan ay mananatiling mga bata lamang,
sa loob ng di mabilang na panahon ng kawalang-hanggan?
Hindi! Ni ang mga espiritu na nasa tabernakulo ng ating mga
anak ay masisiyahan sa manatili sa ganyang kalagayan. Ngunit ba-
tid natin na ang ating mga anak ay hindi pipilitin na manatiling
mga bata sa katayuan sa lahat ng panahon, dahil ipinahayag mula
sa Diyos, ang bukal ng katotohanan, sa pamamagitan ni Joseph
Smith, ang Propeta, sa dispensasyong ito, na sa pagkabuhay na
mag-uli ng mga patay, ang isang batang inilibing sa kamusmusan
ay babangon sa anyo ng isang bata gaya nang siya ay ilibing; pag-
katapos ay magsisimula itong lumaki. Mula sa araw ng pagkabu-
hay na mag-uli, ang katawan ay lalaki hanggang sa marating nito
ang ganap na sukatan ng katayuan ng espiritu nito, maging ito ay
lalaki o babae. Kapag ang espiritu ay may katalinuhan ng Diyos
at may paghahangad ng mga kaluluwang mortal, hindi ito masi-
siyahan sa anumang bagay na mas mababa dito. Maaalala ninyo
na sinabi sa atin na ang espiritu ni Jesucristo ay dumalaw sa isa
sa mga sinaunang propeta at ipinahayag ang kanyang sarili sa
kanya, at ipinakita ang pagkakakilanlan sa kanya, na siya rin ang
Anak ng Diyos na darating sa kalagitnaan ng panahon. Sinabi ni-
yang siya ay magpapakita na may laman kagaya ng pagpapakita
niya sa propeta [tingnan sa Eter 3:9, 16–17]. Hindi siya isang
sanggol; malaki na siya, buo sa espiritu; na may anyo ng tao at
anyo ng Diyos, na siya ring anyo nang siya ay dumating at tu-
manggap ng tabernakulo at pinalaki ito sa kabuuan ng katayuan
ng kanyang espiritu.5

Ang bawat espiritu na dumarating sa daigdig upang tumang-
gap ng tabernakulo ay isang anak na lalaki o babae ng Diyos, at
mayroon ng lahat ng katalinuhan at mga katangian na tinatamasa
ng sinumang anak na lalaki o babae, maging sa daigdig ng mga
espiritu, o sa daigdig na ito, maliban na lang nasa espiritu, at hi-
walay sa katawan, wala lamang silang tabernakulo upang maging
katulad ng Diyos Ama. Sinasabi na ang Diyos ay espiritu, at sila
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na sumasamba sa kanya ay dapat na sumamba sa kanya sa espi-
ritu at sa katotohanan [tingnan sa Juan 4:24]. Ngunit siya ay
isang espiritu na mayroong tabernakulo ng laman at mga buto,
na mahahawakang katulad ng sa tao, samakatuwid upang ma-
ging katulad ng Diyos at ni Jesus, ang lahat ng tao ay kinakaila-
ngang magkaroon ng katawan. Hindi mahalaga kung ang mga
tabernakulong ito ay tumanda sa mundong ito, o maghihintay na
tumanda sa mundong darating, ayon sa salita ng Propetang
Joseph Smith, ang katawan ay lalaki, maging sa panahon o sa ka-
walang-hanggan, hanggang sa marating ang kaganapan ng kata-
yuan ng espiritu, at kung ang isang ina ay nawawalan ng
kasiyahan at kagalakan ng pagpapalaki sa kanyang sanggol hang-
gang sa maging ganap na lalaki o babae sa buhay na ito, dahil sa
pagdating ng kamatayan, ang karapatang ito ay ipanunumbalik
sa kanya sa susunod na buhay, at higit na kasisiyahan niya ito
kaysa maaari niyang mararanasan dito. Kapag gagawin niya ito
roon, iyon ay kaakibat ng kaalaman na ang kalalabasan nito ay
walang kabiguan; samantalang dito, ang kalalabasan ay hindi ba-
tid hangga’t hindi tayo pumapasa sa pagsubok.6

Ang mga espirtitu ng ating mga anak ay imortal bago sila na-
pasaatin, at ang kanilang mga espiritu, pagkaraan ng kamatayan
ng katawan, ay katulad noong bago sila pumarito. Sila ay katulad
ng kung paano sila makikita kapag nabuhay sila sa laman, upang
lumaki sa pagtanda, o mabuo ang kanilang mga katawang pisikal
ayon sa ganap na katayuan ng kanilang mga espiritu. Kung maki-
kita ninyo ang isa sa mga anak ninyong namatay, maaari magpa-
kita sila sa inyo sa anyo na makikilala ninyo siya, sa anyo ng
pagkabata; ngunit kung darating sila bilang tagapaghatid ng
mensahe na naglalaman ng mahahalagang katotohanan, maaa-
ring dumating ito katulad ng pagdating kay Obispo Edward
Hunter ng espiritu ng kanyang anak na lalaki (na namatay noong
siya ay maliit pang bata), na nasa kalagayan ng isang lalaking sa-
pat ang gulang, at ipinakita ang sarili sa kanyang ama, at nagsa-
bing: “Ako ang iyong anak.”

Hindi ito naunawaan ni Obispo Hunter. Pumunta siya sa aking
ama at nagsabing: “Hyrum, ano ang ibig ipakahulugan nito?
Inilibing ko ang aking anak noong siya ay maliit na batang lalaki,
ngunit pumarito siya sa amin bilang isang lalaking sapat ang gu-
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lang—isang magiting at maluwalhating kabataan, at ipinakilala
ang sarili bilang aking anak. Ano ang ibig ipakahulugan nito?”

Sinabi sa kanya ni Itay (si Hyrum Smith, ang Patriyarka) na ang
Espiritu ni Jesucristo ay ganap nang malaki bago pa man siya isi-
nilang sa mundo; at katulad din nito, ang ating mga anak ay ga-
nap nang malalaki at narating na ang ganap nilang katayuan sa
espiritu bago sila pumasok sa mortalidad, na siya ring katayuan
na mapapasakanila makaraan silang pumanaw mula sa mortali-
dad, at ganito din silang makikita pagkatapos ng pagkabuhay na
mag-uli, kapag natapos na nila ang kanilang misyon.

Itinuro ni Joseph Smith ang doktrina na ang isang sanggol na
namatay ay babangon sa pagkabuhay na mag-uli bilang isang
bata; at, habang itinuturo niya ang isang patay na bata sa ina
nito, ay nagsabi sa kanya: “Magkakaroon ka ng kagalakan, ng
pagkaaliw, ng kasiyahan sa pagpapalaki sa batang ito, pagkatapos
ng pagkabuhay na mag-uli, hanggang sa marating nito ang kabu-
uan ng katayuan ng kanyang espiritu.” Mayroong pagbabalik,
mayroong paglaki, mayroong pagkabuo, pagkaraan ng pagkabu-
hay na mag-uli mula sa kamatayan. Mahal ko ang katotohanang
ito. Nagdudulot ito nang napakalaking kaligayahan at kagalakan
at pasasalamat sa aking kaluluwa. Salamat sa Panginoon at kan-
yang inihayag sa atin ang mga alituntuning ito.7

Mabuti ang kalagayan ng lahat sa maliliit 
na batang yumao na.

Kapag natanggap natin ang patotoo ng espiritu ng katotohanan
sa ating mga kaluluwa, batid natin na mabuti ang kalagayan ng la-
hat ng ating maliliit na batang yumao na. At hindi natin magagawa,
kung maaari ang ganito, na mapabuti ang kanilang kalagayan; ni
mapabuti sa kanilang kalagayan kung pababalikin natin sila rito, sa
dahilang habang ang isang tao ay nasa mundo, na may katawang
mortal, na napapaligiran ng mga kasamaan na nasa mundo, maa-
ari siyang mapahamak at siya ay maharap sa panganib, at may mga
pananagutan na nakaatang sa kanya na maaaring makapigil sa kan-
yang kaunlaran, kaligayahan at kadakilaan sa hinaharap.8

Napakahirap na bagay ang magsalita ng anuman sa panahon
ng kalungkutan at pagdadalamhati katulad ngayon na makapag-
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dudulot ng agarang ginhawa sa nalulumbay na mga puso ng mga
yaong namimighati. Ang ganitong pagdadalamhati ay ganap na
mapaparam lamang sa paglipas ng panahon at dahil sa implu-
wensiya ng mabuting espiritu sa mga puso ng mga yaong nami-
mighati, na kung saan ay makakasumpong sila ng ginhawa at
kasiyahan sa kanilang mga pag-asam para sa hinaharap. . . .
Natutuhan ko na maraming bagay na higit na masama kaysa ka-
matayan. Dahil sa kasalukuyan kong mga damdamin at pananaw
at pagkakaunawa na mayroon ako hinggil sa buhay ay kamata-
yan, higit kong pipiliin na sundan ang bawat anak kong patu-
ngong libingan sa kanilang kawalang malay at kadalisayan, kaysa
makita silang lumaki sa ganap na pagkalalaki at pagkababae at
wasakin ang kanilang mga sarili sa masasamang gawain ng
mundo, kalimutan ang Ebanghelyo, kalimutan ang Diyos at ang
plano ng buhay at kaligtasan, at tumalikod sa banal na pag-asa ng
walang hanggang pabuya at kadakilaan sa mundong darating.9

Kapag tayo ay karapat-dapat, muli nating makakapiling
ang ating mga anak sa likod ng tabing.

Ang Propetang Elijah ang magtatanim sa mga puso ng mga
anak ng mga pangakong ibinigay sa kanilang mga ama, na mag-
papanimula sa dakilang gawain na gaganapin sa mga templo ng
Panginoon sa Dispensasyon ng Kabuuan ng mga Panahon, para
sa pagtubos sa mga patay at pagbuklod ng mga anak sa kanilang
mga magulang, upang ang buong mundo ay hindi hagupitin ng
isang sumpa at lubusang mawasak sa kanyang pagparito.10

Kung tayo ay mabubuhay at tatalikod sa katotohanan, tayo ay
mawawalay sa loob ng hindi mabilang na panahon ng kawalang-
hanggan mula sa pakikisalamuha ng mga yaong minamahal natin.
Mawawalan tayo ng karapatan sa kanila, at mawawalan sila ng ka-
rapatan sa atin. Magkakaroon ng hindi madaanang puwang sa pa-
gitan natin at nila na hindi natin matatawid. Kung mamamatay tayo
sa pananampalataya, matapos mamuhay nang matuwid, tayo ay kay
Cristo, may katiyakan tayo sa walang hanggang pabuya, dahil sa
pagkakahawak sa mga alituntunin ng walang hanggang katotoha-
nan at pagkakalooban ng kaluwalhatian, kawalang-kamatayan at
buhay na walang hanggan. Habang naglalakbay tayo sa laman, di-
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nadanas natin sa malaking bahagi ng ating buhay ang kalungkutan;
ang kamatayan ay nagpapahiwalay sa atin sa loob ng maikling pa-
nahon, ang ilang sa atin ay namamatay, ngunit darating ang pana-
hon na muli nating makakasama ang mga yaong pumanaw na, at
kasisiyahan ang pakikisalamuha sa isa’t isa magpakailanman. Ang
paghihiwalay ay panandalian lamang. Walang kapangyarihan, sama-
katuwid, ang makapaghihiwalay sa atin. Dahil pinag-isa tayo ng
Panginoon, mayroon tayong karapatan sa isa’t isa—isang hindi ma-
itatatwang karapatan—dahil tayo ay pinag-isa ng lakas ng pagkasa-
serdote sa Ebanghelyo ni Cristo. Samakatuwid, higit na mabuting
magkahiwalay sa buhay na ito sa loob ng maikling panahon, baga-
ma’t kailangan nating danasin ang kawalan, kalungkutan, kahira-
pan, paggawa, pagiging balo, pagiging ulila at iba pang mga
pagbabago, kaysa magkahiwalay sa loob ng kawalang-hanggan.11

Nilalang tayo sa wangis ni Cristo. Nakapiling natin ang Ama at
ang Anak noong simula, bilang mga anak na lalaki at babae ng
Diyos; at sa itinakdang panahon, dumating tayo sa daigdig na ito
upang tumanggap ng mga tabernakulo, upang matulad tayo sa
wangis at larawan ni Jesucristo at maging katulad niya; upang
magkaroon tayo ng tabernakulo, upang danasin natin ang kama-
tayan kagaya ng pagdanas niya ng kamatayan, upang muli tayong
bumangon mula sa patay kagaya ng kanyang pagbangon mula sa
patay. . . .  Ang isiping muli kong makakasama ang aking mga
anak na nauna na sa akin sa likod ng tabing, at na muli kong ma-
kakasama ang aking mga kamag-anak ang mga kaibigan, kay la-
king kaligayahan ang idinudulot nito! Sapagkat batid kong
makakasama ko sila roon. Ipinakita sa akin ng Diyos na ito ay
totoo. Ginawa niyang malinaw ito para sa akin, bilang sagot sa
aking panalangin at katapatan, kagaya ng pagawa niyang mali-
naw dito sa pagkakaunawa ng lahat ng tao na naghangad nang
may pagsusumikap na makilala siya.12

[Sumulat si Pangulong Joseph F. Smith kay Elder Joseph H.
Dean na nasa Oahu, Hawaii:] Nabalitaan ko nang may taos na pa-
kikiramay ang pagpanaw ng inyong maliit na anak sa inyong ta-
hanan. Marunong akong makiramay dahil dinanas ko mismo ang
ganyang uri ng mapait na karanasan habang ako ay nariyan.
Susulatan sana kita, ngunit dahil sa pagkakakikilala ko sa iyo, ipi-
nasiya kong huwag na itong gawin. Sa ganyang mga pagkaka-
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taon, higit kong nanaisin na pumunta sa isang malayo, tahimik,
at malungkot na lugar, na walang sinuman maliban sa Diyos na
makakikita sa akin, at doon, damhin at pakiramdaman ang aking
pamimighati nang nag-iisa, na Diyos lamang ang nakababatid
nito. . . .  Panahon, at tanging panahon lamang—yaong dakilang
tagapaghilom ng mga sugat—ang makahahaplos sa aking kalu-
luwa, at sa aking palagay, tiyak na ganito rin ang iyong nadarama.
Ngunit kapag ang masakit na pakikipagtunggali sa kapighatian ay
lumipas na at ang kaluluwa ay ginawa nang payapa ng panahon
at kapalaran, ang isang salitang angkop na binanggit ay maaaring
tumimo sa mga ugat ng pakikipagkaibigan na dumadaloy mula
sa puso tungo sa puso na may magkakatulad na kalungkutan.
Tunay na batid ng Panginoon ang pinakamainam at batid natin
na ang mga walang malay na kinuha mula sa daigdig, pagkaraan
lamang ng pagsilang sa kanila, na hindi lamang nabahiran ng ka-
rumihan ng nahulog na mundong ito, ay babalik sa Kanya kung
kanino sila nagmula, dalisay at banal, na tinubos mula sa simula
ng sakripisyo ng isang nagsabing “sa ganito ang kaharian ng la-
ngit.” Ang taimtim at nagmumula sa pusong panalangin ko ay, O!
Diyos tulungan akong mabuhay at maging karapat-dapat upang
muli kong makapiling ang aking mga walang malay na anak sa
kanilang tahanan sa inyo!13

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Anu-anong biyaya ang ipinangako sa maliliit na bata na nama-
tay bago marating ang gulang ng pananagutan? (Tingnan din
sa Doktrina at mga Tipan 29:46.) Paano ito nakapagdudulot sa
atin ng ginhawa at pag-asa kapag nagdadalamhati tayo sa pag-
kamatay ng isang maliit na bata?

• Kapag ang isang maliit na bata ay namamatay, ano ang kalaga-
yan ng kanyang espiritu? Kailan lalaki at tatanda ang katawan
ng bata?

• Sino ang may pananagutan sa pangangalaga ng isang bata na
namatay nang maaga? Anu-anong biyaya ang ipinangako sa su-
sunod na buhay sa mga magulang na ang mga anak ay maa-
gang namatay?
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• Paano ang pagkakaunawa sa mga alituntunin ng plano ng kalig-
tasan ay makapagbibigay ginhawa at makatutulong sa mga yaong
nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng isang maliit na bata?

• Paano ang mga ordenansa ng pagbubuklod sa templo ay ma-
kapagdudulot ng pag-asa sa mga magulang kapag ang isang
bata ay namamatay? Ano ang dapat nating gawin upang muling
makapiling ang namatay nating maliliit na bata?

• Paano ang “isang salitang angkop na binanggit” ay makapagdu-
dulot ng ginhawa sa isang nalulungkot na kaluluwa sa pagkama-
tay ng isang mahal sa buhay? Paano tayo makapaghahandang
bumanggit ng ganitong mga salita?
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Pagkasaserdote, ang Banal 
na Pamamahala

Ang banal na pagkasaserdote ang kapangyarihan 
at lakas ng Diyos na isinalin sa tao upang pamahalaan 

at basbasan ang kanyang mga tao.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sa gulang na 28, si Joseph F. Smith ay naglingkod bilang kali-
him ng Kapulungan ng Unang Panguluhan at ng Korum ng
Labindalawa. Noong ika-1 ng Hulyo 1866, nang ang regular na
pagpupulong ng Kapulungan ay patapos na, ipinahayag ni
Pangulong Brigham Young sa kanyang mga kapatid: “Palagi kong
nadarama na mabuting gawin ang ipinagagawa ng Espiritu sa
akin. Naisip ko na ordenan si Kapatid na Joseph F. Smith sa pa-
giging Apostol at maging isa sa aking mga tagapayo.” Tinawag ni-
yang isa-isa ang mga Kapatid na ipahayag ang kanilang
damdamin tungkol sa pagkakatawag, at lahat sila ay pinagkaloo-
ban si Pangulong Young ng “taos pusong pagsang-ayon.”

Pagkaraan ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa ulo ni
Joseph F., at sinabi ni Pangulong Young: “Kapatid na Joseph F.
Smith, ipinapatong namin ang aming mga kamay sa iyong ulo sa
pangalan ni Jesucristo, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng
Banal na Pagkasaserdote, inoordenan ka namin bilang isang
Apostol ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw, at upang maging isang tanging saksi sa mga bansa
sa daigdig. Ibinubuklod namin sa iyong ulo ang lahat ng kapang-
yarihan, lakas at mga susi ng nitong banal na pagka-Apostol; at
inoordenan ka namin bilang isang tagapayo sa Unang
Panguluhan ng Simbahan at ng Kaharian ng Diyos sa daigdig.
Ang mga pagpapalang ito ay ibinubuklod namin sa iyo sa panga-
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lan ni Jesucristo at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal
na Pagkasaserdote. Siya nawa.”1

Noong ika-8 ng Oktubre 1867, sinang-ayunan at inilaan si
Joseph F. Smith bilang miyembro ng Korum ng Labindalawang
Apostol sa isang pangkalahatang kumperensiya, isang mahala-
gang punto sa kanyang habangbuhay na paggawa bilang miyem-
bro ng namamahalang mga pulong ng Simbahan. Sa loob ng
kanyang paglilingkod nang higit sa 50 taon, ang kanyang mala-
king karanasan at karunungan ay pinakinabangan ng Simbahan
sa buong mundo.

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang pagkasaserdote ang kapangyarihan 
kung saan pinamamahalaan at binasbasan ng 

Diyos ang Kanyang mga tao.

Ang Banal na Pagkasaserdote ang kapangyarihan na isinalin ng
Diyos sa tao, upang sa pamamagitan nito ay sabihin niya ang ka-
looban ng Diyos na katulad na rin kung naririto ang mga anghel
upang sila mismo ang magsalita; upang sa pamamagitan nito ay
magkaroon ng kapangyarihan ang mga tao na magbuklod sa lupa
at ito ay pagbubuklurin sa langit, at upang magkalag sa lupa at
ito ay kakalagan sa langit; upang sa pamamagitan nito ang mga
salita ng tao, na sinalita sa paggamit ng kapangyarihan na ito, ay
maging salita ng Panginoon, at batas ng Diyos sa kanyang mga
tao, banal na kasulatan, at banal na mga atas. . . .  Ito ang kapang-
yarihan kung paano ang Makapangyarihang Panginoon ay nama-
mahala sa kanyang mga tao, at sa pamamagitan nito, sa darating
na panahon, kanyang pamamahalaan ang lahat ng mga bansa sa
mundo.2

Maraming bagay ang masasabi hinggil sa kapangyarihan at mga
karapatan ng pagkasaserdote. Ito ang pinakadakilang alituntunin
ng pamamahala at ng organisasyon, kung saan ang sigla at lakas
ng mga tao ng Diyos sa lahat ng kapanahunan ay pinamatnuba-
yan at pamamatnubayan. Ito ang alituntunin kung paano ang
Makapangyarihang Diyos ay namamahala sa kanyang sansinukob.
Ito ang alituntunin kung paano Ang Simbahan ni Jesucristo ng
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mga Banal sa mga Huling Araw ay pinamamahalaan. . . . Ito ang
kapangyarihang ipinahayag at ipinanumbalik ng Diyos sa mga
anak ng tao para sa kanilang pamamahala at pamamatnubay sa
pagtatayo ng Sion at sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga bansa
sa daigdig, hanggang sa ang bawat anak na lalaki at babae ni Adan
ay magkaroon ng pribilehiyo na marinig ang salita ng
Ebanghelyo, at madala sa kaalaman ng katotohanan, hindi la-
mang sa daigdig na ito, kundi sa daigdig ng mga espiritu.3

[Ang] Pagkasaserdoteng Melquisedec o Banal na Pagkasaserdote
. . . ay ang kapangyarihan kung paano ang mga korum, na binubuo
ng pagkasaserdote ng Simbahan, ay maaaring kumilos nang may
karapatan sa pangalan ng Panginoon; o ang nagpapatakbo, nama-
matnubay, nanunupil o namamahalang ahensiya, karapatan o aw-
toridad, na ipinagkaloob sa Panguluhang Diyos at isinalin sa tao
para sa layunin ng pagtuturo at pagpapasimula sa kanya sa
Simbahan, paggabay sa espirituwal at sa temporal, pamamahala at
pagdadakila.4

Itinatag ng Panginoon sa lupa ang Pagkasaserdote sa kabuuan
Nito . . . sa pamamagitan ng tahasang paghahayag at kautusan
mula sa langit; . . . itinatag niya ang isang sistema ng pamama-
hala na lagpas sa kakayahan, at higit kaysa karunungan at kaala-
man at pang-unawa ng tao, sa ganyang antas, kung kaya’t tila
imposible para sa isip ng tao, nang walang tulong ng Espiritu ng
Diyos, na maunawaan ang kagandahan, lakas, at katangian ng
Banal na Pagkasaserdote. Tila ba mahirap para sa mga tao na ma-
unawaan ang mga gawain ng Pagkasaserdote, ang kapangyarihan
nitong legal, ang saklaw at lakas nito; ngunit sa pamamagitan ng
liwanag ng espiritu ay napakadaling maunawaan nito.5

Gaano man kalaki ang pagkukulang nila, ang mga tao ay pi-
nagkalooban ng kapangyarihang ito, na sa pamamagitan nito ay
maaari silang magsalita at kumilos sa ngalan ng Ama at ng Anak,
at ang Diyos ay nakatali, kung sila ay nagsasalita sa pamamagitan
ng kanyang Espiritu sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin bi-
lang Kanyang mga tagapaglingkod, upang igalang at tuparin ang
mga yaong sinabi nila, dahil sila ay nagsasalita sa pamamagitan
ng kapangyarihan na ipinagkaloob Niya. . . . Mangyari pa, ang la-
hat ng bagay ay dapat gawin sa katuwiran. Walang sinumang tao
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ang makagagawa ng anumang bagay sa kawalang-katuwiran na
igagalang ng Diyos. Ngunit kung ang isang tao na humahawak ng
Pagkasaserdote ay ginagawa ang yaong matuwid, kikilalanin ng
Diyos ito na tila ba Siya mismo ang gumawa nito.6

Ang pinakamahalagang bagay na pinag-uusapan ay ito: itinatag
ng Panginoon ang kanyang Simbahan, binalangkas ang
Pagkasaserdote, at iginawad ang karapatan sa ilang mga tao, mga
kapulungan at korum, at tungkulin ang mga tao ng Diyos na ma-
muhay upang mabatid nila na ang mga ito ay katanggap-tanggap
sa kanya.7

Bagamat ang pagkasaserdote ay ipinagkakaloob 
sa kalalakihan lamang, ang kalalakihan at kababaihan 

ang tumatanggap ng mga biyaya nito.

Sa simula, ang Pagkasaserdote ay ginamit ayon sa orden ng pa-
triyarka; ang mga yaong humahawak nito ay ginagamit ang kani-
lang lakas unang-una ayon sa karapatan ng kanilang pagiging
ama. Ganito rin sa dakilang Elohim. Ang pinakauna at pinakama-
lakas na karapatan sa kanilang pag-ibig, kabanalan at pagsunod
ay batay sa katunayan na siya ang Ama, ang Manlilikha, ng buong
sangkatauhan. . . . Ang taong humahawak ng pagkasaserdote ay
katulad niya. Ngunit dahil ang kalalakihan sa daigdig ay hindi
maaaring kumilos sa ngalan ng Diyos bilang kanyang kinatawan
nang walang kapangyarihan, ang pagkakatalaga at pag-orden ay
likas na sumusunod. Walang sinumang tao ay may karapatan na
tumanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, maliban kung
tawagin siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga paraang kanyang
kinikilala at binigyang kapangyarihan.8

Ang orden ng patriyarka ay may banal na simula at magpapa-
tuloy sa panahon at kawalang-hanggan. . . . Ang kalalakihan, ka-
babaihan at mga bata ay dapat na maunawaan ang orden at
kapangyarihang ito sa mga tahanan ng mga tao ng Diyos, at ha-
ngaring gawin ito ayon sa nilalayon ng Diyos na gawin dito, isang
kakayahan at paghahanda para sa pinakamataas na kadakilaan ng
kanyang mga anak.9

Anumang mga karangalan, pribilehiyo, o kaluwalhatian ang
matamo ng tao sa pamamagitan ng Pagkasaserdote, ang mga ito
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ay ibinabahagi at tinatamasa ng kanyang kabiyak. Dahil isa ito sa
kanya kay Cristo, ang lahat ng kanyang karangalan ay karangalan
nito, ang kanyang mga biyaya ay mga biyaya nito, ang kanyang
kaluwalhatian ay kaluwalhatian nito, sapagkat sila ay iisa—hindi
maghihiwalay. . . . Kagaya ng sinabi ni Pablo, “Ang babae ay di ma-
aaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa
Panginoon.” [Tingnan sa I Mga Taga Corinto 11:11.] Sa ibang sa-
lita, ang lalaki ay hindi maaaring makatamo ng kaluwalhatian, ka-
rangalan o kadakilaan nang wala ang babae, ni ang babae nang
wala ang lalaki. Sila ay tanging mga bahagi ng iisang buo. . . .
Ang Pagkasaserdote ng Anak ng Diyos ay ipinagkakaloob sa la-
laki, upang sa kanyang pagtamo ng ganoon din kabunyian at ka-
ganapan, ay maaari siyang kumilos katulad ng pagkilos ni Cristo
at ng Ama. . . . Samantalang ang lalaki . . . ang tahasang layunin
na kung kanino ipinagkakaloob ang lakas at karangalan ng
Pagkasaserdote, at siya ang aktibong kinatawan ng paggamit
nito, ang babae ay nakikibahagi sa mga kapakinabangan, mga bi-
yaya, mga lakas, mga karapatan at pribilehiyo nito, nang ang la-
laki ang kabuuan ng kanyang sarili. . . . Ang lakas ay hindi
ipinagkakaloob sa babae upang kumilos nang may kalayaan mula
sa lalaki, ni ipinagkaloob ito sa lalaki upang kumilos nang may
kalayaan mula kay Cristo.10

Ang kababaihan ay may pananagutan sa kanilang mga kilos ka-
gaya rin naman ng mga lalaki na may pananagutan sa kanilang
mga kilos, bagamat ang lalaki, na humahawak sa kapangyarihan
ng pagkasaserdote, ay itinuturing na ulo, o pinuno. . . . Higit pa
rito, kapag pinag-uusapan natin ang kalalakihan, pinag-uusapan
din natin ang kababaihan, sapagkat ang kababaihan ay kabilang
sa kalalakihan at hindi mawawalay na bahagi ng sangkatauhan.11

Ang mga susi ng pagkaserdote ay kinakailangan 
para sa pamamahala ng Simbahan.

Ang Pagkasaserdote sa pangkalahatan ang kapangyarihan na
ibinigay sa tao upang kumilos sa pangalan ng Diyos. Ang bawat
tao na inordenan sa anumang antas sa Pagkasaserdote ay may ka-
pangyarihan na isinalin sa kanya.
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Ngunit kinakailangan na ang bawat kilos na ginampanan sa ila-
lim ng kapangyarihan na ito ay dapat na gawin sa angkop na pa-
nahon at lugar, sa angkop na paraan, ay alinsunod sa angkop na
orden. Ang lakas na pamangasiwaan ang mga gawaing ito ay bu-
mubuo sa mga susi ng Pagkasaserdote. Sa kanilang kabuuan, ang
mga susi ay hinahawakan ng iisang tao lamang sa bawat panahon,
ang propeta at pangulo ng Simbahan. Maaari niyang isalin ang
anumang bahagi ng lakas na ito sa iba, na sa kung saan ang taong
iyon ay humahawak sa mga susi ng partikular na gawaing iyon. Sa
gayon, ang pangulo ng isang templo, ang pangulo ng isang istaka,
ang obispo ng isang purok, ang pangulo ng isang misyon, ang pa-
ngulo ng isang korum, at humahawak lahat sa mga susi ng mga
gawaing ginagampanan sa partikular na katawan o lugar na iyon.
Ang kanyang Pagkasaserdote ay hindi nadaragdagan sa pamama-
gitan ng tanging pagkakatalagang ito . . . ang pangulo ng korum
ng mga elder, halimbawa, ay may Pagkasaserdote na hindi humi-
higit sa sinumang miyembro ng korum na yaon. Ngunit hinaha-
wakan niya ang lakas ng pangangasiwa ng opisyal na gawain na
ginagampanan sa . . . korum, o sa ibang salita, ang mga susi sa
mga hangganan ng gawaing iyon. 12

[Ang] Pangulo ang siyang tagapagsalita ng Diyos, ang tagapag-
pahayag, ang tagasalin, ang tagakita, ang Propeta ng Diyos sa bu-
ong Simbahan. Siya ang yaong humahawak ng mga susi ng Banal
na Pagkasaserdoteng ito—ang mga susi na makapagbubukas ng
mga pinto ng mga Templo ng Diyos at ng ordenansa sa Kanyang
bahay para sa kaligtasan ng buhay at pagtubos ng patay. Siya ang
yaong humahawak ng kapangyarihan ng pagbubuklod, na sa pa-
mamagitan nito ang tao ay maaaring magbuklod sa lupa at ito ay
ibubuklod sa langit, at sa pamamagitan nito ang mga tao na bi-
nigyang kapangyarihan at itinalaga niya na humahawak ng mga
susi ay maaaring magkalag sa lupa at ito ay kakalagan sa langit.
Ito ang orden ng Banal na Pagkasaserdote.13

Ang pagkasaserdote ay namamahala sa 
pamamagitan ng batas ng pag-ibig.

Ipinahayag ng Panginoon ang ang dakilang alituntunin ng or-
ganisasyon, na mamahala ng kanyang Simbahan, na itinatag ng
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Diyos sa kanyang Simbahan, ang kapangyarihan ng Banal na
Pagkasaserdote, na iyong sa Mataas na Pagkasaserdote, ang
pagka-Apostol, ang mga Pitumpu, at ang mga Elder, at pagkata-
pos ay ang organisasyon ng Mababang Pagkasaserdote—ang mga
Obispo, ang mga Saserdote, ang mga Guro at ang mga
Diyakono—itinatag ng Diyos ang mga organisasyong ito sa
Simbahan para sa pamamahala sa mga tao. Para ano? Upang api-
hin sila? Hindi. Upang saktan sila? Hindi, isang libong ulit na
hindi. Para ano? Upang sila at ang kanilang mga anak ay magka-
roon ng kapakinabangan ng mga organisasyong ito para sa pag-
tuturo, para sa pangangaral, para sa pamamatnubay, para sa
paghahayag, at para sa inspirasyon na gawin ang yaong kinaka-
ilangan ng Panginoon sa kanilang mga kamay, upang sila ay ma-
ging ganap sa kanilang mga buhay.14

Pinamamahalaan tayo ng batas, dahil iniibig natin ang isa’t isa,
at pinakikilos ng mahabang pagtitiis at pag-ibig sa kapwa, at ka-
butihan; at ang buong organisayon ay nakabatay sa ideya ng pag-
pipigil sa sarili; ng alituntunin ng pagbibigayan, at sa pagnanais
na magtiis dahil ginawan ng pagkakamali sa halip na gumawa ng
pagkakamali. Ang ating mensahe ay kapayapaan sa mundo at ka-
butihan sa lahat ng tao; pag-ibig, pag-ibig sa kapwa at pagpapa-
tawad, na dapat magpakilos sa lahat ng may kinalaman sa Ang
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang
atin ay isang Simbahan kung saan ang batas ay nangingibabaw,
ngunit ang batas ay ang batas ng pag-ibig.15

Walang tao na dapat apihin. Walang kapangyarihan ng
Pagkasaserdote ang maaaring ipamahala o gamitin sa anumang
antas ng kawalang katuwiran, nang hindi magkakasala sa Diyos.
Samakatuwid, kapag nakikitungo tayo sa mga tao ay hindi tayo
dapat na makitungo sa kanila nang may masamang palagay tayo
sa kanila.16

Walang sinumang tao na humahawak ng anumang kapangya-
rihan sa Simbahan ang makagaganap sa kanyang tungkulin nang
nararapat sa pamamagitan ng anupamang espiritu maliban sa es-
piritu ng pagiging ama at pagiging kapatid sa mga yaong pinamu-
munuan niya. Ang mga yaong may kapangyarihan ay hindi dapat
na maging mga mananakop, o mga diktador; hindi sila dapat na
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maging dominante; dapat nilang makuha ang mga puso, ang
pagtitiwala at pagmamahal ng mga yaong pinamumunuan niya,
sa pamamagitan ng kabaitan at hindi pakunwaring pag-ibig, sa
pamamagitan ng kahinahunan ng espiritu, sa pamamagitan ng
panghihikayat, sa pamamagitan ng halimbawa na hindi masisisi
at hindi maabot ng di makatarungang pamimintas. Sa ganitong
paraan, sa kabaitan ng kanilang mga puso, sa kanilang pag-ibig
sa mga tao, gagabayan nila sila sa landas ng katuwiran, at tutu-
ruan nila sila sa daan ng kaligtasan, sa pamamagitan ng pagsabi
sa kanila, kapwa sa tuntunin at halimbawa: Sumunod kayo sa
akin, katulad ng pagsunod ko sa ating pinuno.17

Igalang ang kapangyarihan at awtoridad 
ng banal na pagkasaserdote.

Isang tumpak na bagay para sa atin na tanggapin at igalang
ang Banal na Pagkasaserdote na ipinanumbalik sa lupa sa dis-
pensasyong ito, sa pamamagitan si Joseph, ang Propeta. Batid
kong mabuti ito, sapagkat ito ay nilayon upang igalang ang kato-
tohanan, at sang-ayunan ang Simbahan, at paunlarin ang kalala-
kihan sa kaalaman, sa mabubuting gawa, sa katapatan sa mga
layunin ng Panginoon, at ito ay kinakailangan sa tamang pama-
mahala ng mga tao ng Diyos sa lupa, at sa ating mga pansariling
pamamahala, sa pamamahala sa ating mga pamilya, sa pamama-
hala sa ating mga gawaing temporal at espirituwal, sa bawat isa
sa atin o sa pangkalahatan.18

Igalang yaong kapangyarihan at awtoridad na tinatawag nating
Banal na Pagkasaserdote, na alinsunod sa orden ng Anak ng
Diyos, at na ipinagkaloob sa tao ng Diyos mismo. Igalang ang
Pagkasaserdoteng yaon. Ano ang Pagkasaserdoteng yaon? Ito ay
hindi hihigit at hindi kukulangin sa banal na kapangyarihan na
itinalaga sa tao mula sa Diyos. Ito ang alituntunin na dapat na-
ting igalang. . . . Ang Pagkasaserdote ng Anak ng Diyos ay hindi
maaaring gamitin sa anumang antas ng kawalang katuwiran; ga-
yundin namang ang kapangyarihan, ang kabutihan at kapangya-
rihan ay mapupunta sa isang taong masama, na mapagkanulo sa
kanyang kaluluwa tungo sa Diyos at sa kanyang kapwa tao. Hindi
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mapupunta ang kapangyarihan at awtoridad nito sa isang hindi
iginagalang ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtupad sa
mga kinakailangan ng kalangitan.19

Iginagalang ba ninyo ang pagkasaserdote? . . .  Kayo ba, na hu-
mahawak ng Pagkasaserdote, at may karapatan at awtoridad
mula sa Diyos na mangasiwa sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng
Espiritu Santo, ay lalabagin ang pagtitiwala at ang pag-ibig ng
Diyos, ang pag-asa at hangarin ng Ama na nasa ating lahat?
Sapagkat, sa pagkakaloob sa susi at biyayang ito sa inyo, inaasam
at hinihintay niya sa inyo na gawin ang inyong tungkulin.20

Kung igagalang muna ninyo ang banal na Pagkasaserdote na
nasa inyong sarili, igagalang ninyo ang yaong mga namumuno sa
inyo, at sa yaong nangangasiwa sa iba’t ibang tungkulin, sa bu-
ong Simbahan.21

Hindi . . . mabuti na ang mga Banal sa mga Huling Araw at ang
mga anak ng mga Banal sa mga Huling-araw ay ituturing na hindi
mahalaga ang banal na alituntuning ito ng awtoridad na ipinaha-
yag mula sa kalangitan sa dispensasyon kung kailan tayo nabu-
buhay. . . . Banal ito, at dapat na ituring na banal ng mga tao.
Dapat na igalang at respetuhin nila ito, sa kung kanino man ito
naroroon, at sa kung kaninumang tungkulin inilagay ito sa
Simbahan. Ang kabataang lalaki at kabataang babae at ang mga
tao sa pangkalahatan ay dapat na igalang ang alituntuning ito at
kilalanin ito bilang isang bagay na sagrado, at hindi maaaring
biru-biruin o banggitin nang walang paggalang nang hindi mapa-
parusahan. Ang pagwawalang bahala sa kapangyarihang ito ay
naghahatid sa kadiliman at pagtalikod sa katotohanan, at pagka-
hiwalay mula sa lahat ng karapatan at pribilehiyo sa bahay ng
Diyos; sapagkat sa pamamagitan ng kabutihan ng kapangyari-
hang ito na ang mga ordenansa ng ebanghelyo ay ginagampanan
sa buong mundo at sa bawat sagradong lugar, at kung wala ito
ay hindi maaaring gampanan ang mga yaon. Ang mga yaong hu-
mahawak ng kapangyarihang ito ay dapat na igalang ito. Dapat
silang mamuhay sa paraang magiging karapat-dapat sila sa ka-
pangyarihan na ipinagkaloob sa kanila at karapat-dapat sa mga
kaloob na ibinigay sa kanila.22
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Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang pagkasaserdote? Para sa anu-anong layunin at isinalin
ng Diyos sa tao ang kapangyarihan ng pagkasaserdote?

• Paano natin “mauunawaan ang mga gawain ng Pagkasaserdote”?

• Sa anu-anong paraan ang kalalakihan at kababaihan ng Diyos
tumatanggap ng mga biyaya, lakas, at pribiliheyo ng pagkasa-
serdote?

• Paano nabiyayaan ng pagkasaserdote ang inyong buhay? Paano
nito nabiyayaan ang mga yaong nasa inyong tahanan?

• Anu-ano ang mga susi ng pagkasaserdote? Bakit ibinigay ang mga
ito? Sino ang humahawak sa lahat ng susi ng pagkasaserdote?
Sino ang humahawak sa mga susi sa antas ng purok at istaka?

• Sa anong diwa dapat na gampanan ng mga humahawak ng
pagkasaserdote ang kanilang mga tungkulin? (Tingnan sa
Doktrina at mga Tipan 121:41—46.) Anong impluwensiya may-
roon ang isang humahawak ng pagkasaserdote sa tahanan at sa
Simbahan kapag nagpapakita siya ng “hindi pakunwaring pag-
ibig” at “kahinahunan ng espiritu”?

• Paano natin igagalang ang pagkasaserdote at ituturing na banal
ito? Sa anu-anong paraan maaaring hindi natin pinahahalaga-
han ang banal na kapangyarihan na ito?

• Paano ang halimbawa ng Tagapagligtas makatutulong sa atin
na maunawaan kung paano gamitin at igalang ang kapangyari-
han ng pagkasaserdote?
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Ang Dakilang Plano ng 
Buhay at Kaligtasan

Ang ating Ama sa Langit ay naglaan ng plano 
para sa kanyang mga anak na lalake at 

babae upang maging kagaya ni Jesucristo at 
upang matamasa ang kadakilaan.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Noong 1874 pagkatapos ng kanyang pagdating sa Inglatera
upang mangulo sa misyon sa Europa at sa okasyon ng kanyang
ika-36 na kaarawan, kaagad sinulat ni Joseph F. Smith sa kanyang
talaarawan:

“Ang panahon ay malamig, mapanglaw at walang sigla, isang
angkop at tamang anibersaryo ng madilim at mahirap na pana-
hon ng aking kaarawan; Noong panahong nakakulong ang aking
ama [si Hyrum] at ang kanyang kapatid [si Joseph] sa bartolina
alang-alang sa ebanghelyo at pinagtabuyan ang mga banal sa ka-
nilang mga tahanan sa Missouri ng mga walang-awang manduru-
mog. Ang masiglang bahagi ng aking kaluluwa ay hindi kailanman
napawi ang mga nagpapadilim na anino na ibinigay ng nakalu-
lungkot na pangyayari ng makasaysayang panahong iyon.

“Gayon man ang maawaing kamay ng Diyos at ang kanyang
napakabuting pagkalinga ay maliwanag na iniabot sa akin, si-
mula pa man sa aking pagkabata, at ang aking mga araw ay na-
ging mabuti at bumubuti sa pamamagitan ng pagpapakumbaba
at pagsisikap na makamtan ang karunungan at kaligayahan sa ka-
harian ng Diyos; Ang mga layunin ng aking buhay ay naging ma-
linaw na sa paglipas ng panahon at sa pagdami ng karanasan.
Ang mga layuning iyon ay pagpapahayag ng ebanghelyo o pagta-
tatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo; Ang kaligtasan ng mga
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kaluluwa, at ang pinakamahalaga sa mga iyon para sa akin—ang
kaligtasan ng aking sarili at ng mag-anak.”1

Na may kaalaman at pananalig, nagturo at nagpatotoo si
Pangulong Joseph F. Smith sa walang hanggang plano ng kaligta-
san ng ating Ama sa Langit. “Walang anupaman sa silong ng la-
ngit,” ang sabi niya, “na siyang higit na mahalaga para sa akin o sa
mga anak ng tao kaysa sa dakilang plano ng buhay at kaligtasan.2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ginawa ng ating Ama sa Langit ang plano 
ng kaligtasan upang tayo ay madakila.

Ang Pinakamakapangyarihang Panginoon ay buhay; ginawa
niya ang langit at ang lupa, at ang mga bukal ng tubig; at tayo ay
kanyang mga anak, ang kanyang binhi, at hindi tayo narito dahil
sa nagkataon lamang. Itinalaga ng Panginoon ang ating pagda-
ting, at ang layunin ng ating pagkatao. Hinangad niya na matu-
pad natin ang ating misyon, na maging ayon sa wangis at larawan
ni Jesucristo, na, tulad niya, tayo ay maaaring maging walang-sala
tungo sa kaligtasan, tulad niya, tayo ay maaaring mapuspos ng
dalisay na katalinuhan sa kanang kamay ng Diyos, upang mailuk-
lok sa mga trono at magkaroon ng nasasakupan at kapangyari-
han sa kinalalagyan natin kung saan tayo ay tatawagin upang
kumilos. Pinatotohanan ko ang doktrinang ito, sapagkat ipinaa-
lam at ipinadarama sa akin ng Panginoon ang katotohanan nito
mula sa aking uluhan hanggang sa aking talampakan.3

Papanagutin ang tao sa buhay na darating para sa mga gawa-
ing ginawa niya sa buhay na ito, at mananagot siya sa mga bagay
na ipinagkatiwala sa kanya dito sa mundo, sa harapan ng Hukom
ng kapwa buhay at patay, ang Ama ng ating mga espiritu, at ng
ating Panginoon. Ito ang hangarin ng Diyos, na isang bahagi ng
kanyang dakilang layunin. Hindi tayo naririto upang mabuhay ng
ilang buwan o taon, upang kumain, uminon at matulog, pagka-
tapos ay mamatay, mawala at maglahong tuluyan. Nilikha ng
Pinakamakapangyarihang Panginoon ang tao hindi upang mabu-
hay nang panandalian lamang, walang silbi at hindi ganap nang
ganito.4
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Kung hindi pa natin nalalaman bago tayo dumating [sa
mundo] ang pangangailangan ng ating pagdating, ang kahalaga-
han ng pagkakaroon ng katawan, ang kaluwalhatian na mata-
tanggap sa pagkakaroon ng angkan, ang dakilang layunin na
mararating dahil sa pagsubok—tinimbang sa timbangan, sa pag-
gamit ng makadiyos na katangian, makadiyos na kapangyarihan
at kalayaang pumili na ipinagkaloob sa atin; upang, pagkatapos
na magpakababa sa lahat ng bagay, katulad ni Cristo, makaaakyat
tayo sa itaas [tingnan sa Doktrina at mga Tipan 88:6] at maging
katulad ng ating Ama, Ina, at Nakatatandang Kapatid,
Pinakamakapangyarihan at Walang Hanggan!—ay hindi natin na-
naising pumarito.5

Walang anupaman sa silong ng langit na hihigit pang mahalaga
para sa akin o sa mga anak ng tao kaysa sa dakilang plano ng bu-
hay at kaligtasan na siyang binalangkas sa langit sa simula pa at
ipinasa-pasa sa pana-panahon sa pamamagitan ng pagbibigay ng
inspirasyon sa mga banal na kalalakihang tinawag ng Diyos hang-
gang sa araw ng pagparito ng Anak ng Tao, sapagkat ang ebang-
helyong ito at ang plano ng kaligtasang ito ay inihayag sa ating
unang mga magulang. Dinala ng anghel ng Diyos sa kanila ang
plano ng pagtubos at ang kaligtasan mula sa kamatayan at kasala-
nan na inihahayag sa pana-panahon sa pamamagitan ng banal na
awtoridad sa mga anak ng tao, at hindi ito nagbabago. Simula pa
man, wala na itong kalabisan o hindi kinakailangan; walang mai-
wawaksi rito; ito ay buong plano na ginawa sa simula pa ng karu-
nungan ng Ama at nga mga banal para sa pagtubos ng
sangkatauhan at ng kanilang kaligtasan at kadakilaan sa kinaroro-
onan ng Diyos. . . . Sa lahat ng henerasyon ng panahon, ang ga-
yunding ebanghelyo, plano ng buhay at kaligtasan, ordenansa,
nangalibing kasama ni Cristo (tumutukoy sa simbolo ng pagbi-
binyag), pag-alaala sa dakilang sakripisyo na inialay para sa kasa-
lanan ng sanlibutan at para sa katubusan ng mga tao ay
ipinasa-pasa sa pana-panahon mula pa sa panahon ng paglikha.6

Ito ang plano ng buhay na ipinanumbalik ng
Pinakamakapangyarihan sa tao sa mga huling araw para sa kaligta-
san ng mga kaluluwa ng tao, hindi lamang sa daigdig na darating
ngunit sa atin ding buhay sa kasalukuyan, dahil itinatag ng
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Panginoon ang kanyang gawain nang sa gayon maaaring matamo
nang lubusan ng kanyang mga tao ang mga biyaya ng buhay na ito;
na sila ay maligtas sa buhay na ito sa kasalukuyan gayon din sa ka-
bilang buhay, na kailangan nilang itatag ang pundasyon dito para
sa kaligtasan mula sa kasamaan at sa lahat ng epekto at mga bunga
nito, na maaari nilang makamtan ang pamana sa kaharian ng
Diyos sa kabila nitong lambak ng kalungkutan. Ang ebanghelyo ni
Jesucristo ay kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan.7

Tunay na nangusap ang Diyos sa Kanyang tagapaglingkod na si
Joseph Smith, at ipinakita ang Kanyang sarili sa kanya; hindi la-
mang ang Ama, gayon din ang Anak. Ipinakita nila ang kanilang sa-
rili sa kanya at binigyan nila siya ng mga kautusan at batas,
Ebanghelyo at plano ng buhay na walang-hanggan. Hindi lamang
pinag-isipang mabuti ng planong ito ang kaligtasan mula sa kasa-
lanan at mula sa epekto ng kasalanan dito sa mundo at sa darating,
ngunit gayundin ang kadakilaan, kaluwalhatian, kapangyarihan at
nasasakupan, na darating sa mga anak ng Diyos dahil sa kanilang
pagsunod sa mga batas at alituntunin ng ebanghelyo.8

Pumarito tayo sa mundo upang ihanda ang ating 
mga sarili para sa buhay na walang hanggan.

Ang layunin ng buhay natin dito sa mundo ay magkaroon ng
ganap na kaligayahan at maging anak ng Diyos, sa tunay na ka-
hulugan ng salita, bilang tagapagmana ng Diyos at kasamang ta-
gapagmana ni Jesucristo [tingnan sa Taga-Roma 8:14–17], upang
maging mga hari at saserdote sa Diyos, upang magmana ng kalu-
walhatian, nasasakupan, kadakilaan, mga trono at bawat kapang-
yarihan at katangian na nahubog at nakamtan ng ating Ama sa
Langit. Ito ang layunin ng pagparito natin sa mundo. Upang ma-
kamtan ang kadakilaang ito, kailangan nating maranasan ang bu-
hay o pagsubok dito sa mundo kung saan maaari nating
mapatunayan na karapat-dapat ang ating sarili, sa tulong ng ating
nakatatandang kapatid na si Jesus.9

Ang layunin ng ating pagparito sa mundo ay gawin ang kaloo-
ban ng ating Ama kung paano sa langit, gumawa ng kabutihan sa
mundo, gapiin ang kasamaan at tapakan ang mga ito, talunin ang
kasalanan at ang kaaway ng ating kaluluwa, pagtagumpayan ang
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kamalian at kahinaan ng aba, at naligaw na sangkatauhan sa pa-
mamagitan ng inspirasyon ng Pinakamakapangyarihang Diyos at
kanyang ipinakitang kapangyarihan, at sa gayon maging mga ba-
nal at tagapaglingkod ng Panginoon sa mundo.10

Lahat tayo ay mamamatay. Ngunit ito ba’y katapusan na natin?
Kung mayroon tayong pinanggalingan bago tayo pumarito, tiyak
na ipagpapatuloy natin ito sa panahong iwanan natin ang buhay
na ito. Patuloy na mabubuhay ang espiritu na kagaya ng dati, na
may karagdagang kapakinabangan na nakamtan sa panahon ng
kanyang pagsubok. Kailangang-kailangang pumarito tayo sa
mundo at magkaroon ng katawan; sapagkat kung wala tayong
katawan hindi tayo maaaring maging katulad ng Diyos o katulad
ni Jesucristo. . . .  Itinalaga tayo na bumangon mula sa ating mga
libingan katulad ni Jesus, at magkaroon ng imortal na katawan
katulad niya—gayon nga, ang ating mga katawan ay maging
imortal katulad ng katawan ni Jesus na naging imortal, na ang es-
piritu at katawan ay magsasamang muli at magiging isang buhay
na nilalang, hindi mahahati, hindi mapaghihiwalay, walang hang-
gan.11

Inaasahan ko ang panahong ito sa oras na lumisan na ako sa
mundong ito, doon ay maaari ko nang matamasa ang bawat ka-
loob at biyaya na naging dahilan ng aking kaligayahan sa daigdig
na ito; lahat-lahat. Hindi ako naniniwala na may isang bagay na
itinakda na siyang makapagpapaligaya o makapagpapasaya sa
akin, na ipagkakait sa akin pagkatapos ng buhay na ito, kinaka-
ilangan lang na maging matapat ako; kung hindi ang kaligayahan
ko ay hindi magiging ganap. . . . Tinutukoy ko ang kaligayahan
sa karanasan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos dito sa lupa, ka-
tulad sa langit. Inaasahan natin na mapapasaatin ang ating asawa
sa kawalang hanggan. Inaasahan ko na kikilalanin kami ng aming
mga anak bilang mga magulang nila sa walang hanggan.
Inaasahan ko ito; wala na akong hinahanap pa. Kung wala ito,
hindi ako magiging maligaya.12

Ang mga alituntunin ng ebanghelyo na siyang inihayag ng
Panginoon sa mga panahong ito ang siyang gagabay sa atin patu-
ngo sa buhay na walang hanggan. Ito ang hinahangad natin, ang
dahilan kung bakit nilikha tayo at ang mundo. Ang dahilan kung
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bakit tayo narito ay upang mapagtagumpayan natin ang bawat
kamalian at maihanda ang ating sarili sa buhay na walang hang-
gan sa hinaharap. . . .

Ngayon maging matapat at mapagkumbaba tayo; ipamuhay
natin ang relihiyon ni Cristo, iwaksi ang ating mga kamalian at
kasalanan at ang kahinaan ng ating laman, at tumangan sa Diyos
at sa kanyang katotohanan nang may buong puso, at may ganap
na determinasyon na makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka
ng pananampalataya at manatiling matatag hanggang sa huli.13

Ang isa sa pinakamahalagang layunin ng ating buhay 
ay iayon ito sa larawan at wangis ni Jesucristo.

Naniniwala ako na ang ating Tagapagligtas ang siyang tanging
buhay na halimbawa sa lahat ng laman. . . . Inutusan niya tayong
gawin ang mga gawaing ginawa niya. Inaanyayahan niya tayo na
sundin siya, katulad ng pagsunod niya sa kanyang Ama, na kung
nasaan siya, maaaring naroon din tayo; at ang makasama siya,
maaari tayong maging tulad niya.14

Ang mahalagang bagay na isasaalang-alang ay hindi kung ga-
ano tayo katagal mabubuhay kundi kung gaano tayo natuto sa
mga aral ng buhay, at sa pagtupad ang ating mga tungkulin at ob-
ligasyon sa Diyos at isa’t isa. Ang isa sa mga pinakamahalagang
layunin ng ating buhay ay maiayon natin ang ating sarili sa lara-
wan at wangis niya na nanahan sa laman nang walang bahid-du-
ngis—busilak, dalisay at walang kasalanan! Pumarito si Cristo
hindi lamang upang magbayad-sala para sa mga kasalanan ng
sanlibutan, kundi magpakita ng halimbawa sa lahat ng tao at ita-
tag ang pamantayan ng pagiging ganap ng Diyos, ng batas ng
Diyos, at ng pagsunod sa Ama.15

Walang doktrina ang makakapantay pa sa pagiging ganap ng
doktrina ni Jesucristo. . . .  Inihayag niya sa atin ang daan sa ka-
ligtasan, mula sa simula, at sa lahat ng pasikut-sikot ng buhay pa-
tungo sa walang katapusang kadakilaan at kaluwalhatian sa
kanyang kaharian, at sa panibagong buhay roon. . . .

Sa katunayan, maligaya ang isang tao na makatatanggap ng pa-
totoong nakasisiya sa kaluluwa, at magiging panatag at hindi na
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maghahanap pa ng ibang daan para sa kapayapaan maliban sa
mga doktrina ni Jesucristo. Itinuturo ng kanyang ebanghelyo sa
atin na ibigin ang ating kapwa, gawin sa iba ang nais mong ga-
win ng iba sa iyo, maging matwid, maawain, mapagpatawad, at
isagawa ang lahat ng mabuting gawa na pinlano para sa layuning
paunlarin ang kaluluwa ng tao. . . . 

. . . “Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at na-
ngabibigatang lubha, at kayo’y aking papagpapahingahin.” [Mateo
11:28] Ang kanyang panawagan sa lahat ng anak ng mga tao.16

Si Cristo ay dakilang halimbawa sa sangkatauhan, at nanini-
wala ako na ang sangkatauhan ay inordenan din simula pa upang
maging tulad niya, katulad na siya ay inordenan sa simula pa na
maging Manunubos ng tao. . . . Tayo ay nilikha . . . sa anyo ng
Diyos, sa pisikal, at maaaring maging tulad niya sa espirituwal, at
katulad niya sa pagkakaroon ng kaalaman, katalinuhan, karunu-
ngan at kapangyarihan.

Ang dakilang layunin ng ating pagparito sa mundo ito ay ma-
ging katulad ni Cristo, sapagkat kung hindi tayo magiging katu-
lad niya, hindi tayo magiging anak na lalaki ng Diyos, at magiging
mga kasamang tagapagmana ni Cristo.17

Sundin natin ang Anak ng Diyos. Gawin natin siyang halim-
bawa, at ating gabay. Tularan siya. Gawin ang kanyang ginawa.
Maging tulad niya, hanggang sa abot ng ating makakaya na ganap
at walang kasalanan.18

Mayroon tayong pag-asa ng buhay na walang 
hanggan sa pamamagitan lamang ni Cristo at ng ating 

pagsunod sa Kanyang ebanghelyo.

Walang pangalang ibinigay, sa silong ng langit, maliban sa pa-
ngalan ni Jesucristo, upang kayo ay maligtas o madakila sa
Kaharian ng Diyos.19

Ang taong nakapasa sa panahon ng kanyang pagsubok, at ma-
tapat, na natubos mula sa kasalanan ng dugo ni Cristo, sa pama-
magitan ng mga ordenansa ng ebanghelyo, at makamit ang
kadakilaan sa kaharian ng Diyos, ay hindi mas nakabababa suba-
lit mas mataas pa sa mga anghel.20
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Pumasok tayo sa kasunduan ng bago at walang hanggang ti-
pan na nakikipagkasundo na susundin natin ang mga kautusan
ng Diyos sa lahat ng bagay na kanyang iuutos sa atin. Ito ay wa-
lang hanggang tipan maging sa katapusan ng ating buhay. . . .
Hindi natin kailanman makikita ang araw sa panahon ni sa kawa-
lang hanggan, kung kailan hindi naman kinakailangan, at kung
kailan hindi na kasiyahan at tungkulin para sa atin, bilang kan-
yang mga anak, na sundin ang lahat ng kautusan ng Panginoon
sa walang katapusang panahon ng kawalang hanggan. Sa mga
alituntuning ito, tayo ay nakikipag-ugnayan sa Diyos, at nanana-
tiling naaayon sa kanyang mga layunin. Sa ganitong paraan la-
mang natin natutupad ang ating misyon, at makakamtan ang
ating korona at kaloob na buhay na walang hanggan, na siyang
pinakadakilang sa kaloob ng Diyos. May naiisip pa ba kayong
ibang paraan?21

Walang kaligtasan kundi sa daan na itinuro ng Diyos. Walang
pag-asa sa buhay na walang katapusan kundi sa pagsunod sa ba-
tas na kaakibat ng Ama ng buhay,” na walang pagbabago, ni ka-
hit anino man ng pag-iiba” [Santiago 1:17]; at wala nang iba
pang daan kung saan matatamo natin ang liwanag at kadakilaan.
Ang mga bagay na iyon ay walang pag-aalinlangan sa aking isi-
pan; Alam ko na totoo ang mga ito.22

Ang lahat ng pagpapala, pribilehiyo, kaluwalhatian, o kadaki-
laan ay matatamo lamang dahil sa pagsunod sa batas kung saan
ang mga ito ay ipinangako. Kung susundin natin ang batas, ma-
katatanggap tayo ng gantimpala; subalit hindi natin ito matatang-
gap sa ibang paraan.23

Maging si Cristo ay hindi ganap sa simula; hindi niya tinang-
gap ang kaganapan sa simula, subalit tumanggap nang biyaya sa
biyaya, at nagpatuloy sa pagtanggap nang higit at higit pa hang-
gang sa tanggapin niya ang kaganapan [tingnan sa Doktrina at
mga Tipan 93:11–13]. Di ba’t gayon din dapat sa mga anak ng
tao? Mayroon na bang mga taong ganap? Mayroon na bang taong
nakatanggap ng kaganapan nang minsanan? Narating na ba natin
ang punto kung saan maaari na nating matanggap ang kagana-
pan ng Diyos, ang kanyang kaluwalhatian, at kanyang katalinu-
han? Hindi pa, at, gayunman, kung si Jesus, na Anak ng Diyos, at
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ang Ama ng Kalangitan at ng mundo kung saan tayo nananahan,
ay hindi natanggap ang kaganapan sa simula, subalit umunlad sa
pananampalataya, kaalaman, pang-unawa at biyaya hanggang sa
matanggap niya ang kaganapan, hindi imposible para sa lahat ng
kalalakihan na isinilang ng mga kababaihan na tumanggap nang
kaunti rito, kaunti roon, taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntu-
nin, hanggang matanggap nila ang kaganapan, katulad ng na-
tanggap niya ang kaganapan, at madakila kasama niya sa
kinaroroonan ng Ama?24

Nabubuhay ako para sa sarili kong kaligtasan ngayon at sa su-
sunod na buhay; ang kasunod ay para sa aking mga anak at ang
kanilang mga pinakamamahal at pinakagigiliw na ina. Walang ba-
gay rito sa mundo ang magagawa ko na makapagpapatibay ng
maluwalhating layuning ito na matatawag na sakripisyo. Ito ay
gawang bunga ng pag-ibig, isang layunin para sa buhay na wa-
lang hanggan at kaganapan ng kagalakan. “Siya na may buhay na
walang hanggan ay mayaman.” [Doktrina at mga Tipan 6:7.]25

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Sino ang may-akda ng plano ng kaligtasan? Paano makatutu-
long sa atin ang kaalamang ito sa ating buhay dito sa mundo?

• Ano ang mga layunin ng ating buhay dito sa mundo? Paano
ipinakikita ng inyong buhay ang kaalamang iyon?

• Bakit gayon ding plano ng kaligtasan ang inihahayag ng
Panginoon sa bawat dispensasyon? Paano gumagawa ang
plano ng ebanghelyo sa ating kaligtasan “sa buhay sa kasalu-
kuyan gayon din sa buhay na darating”?

• Bakit kinakailangan nating magkaroon ng katawan? (Tingnan
sa Doktrina at mga Tipan 93:33–34.) Paano natin magagamit
ang mga katawang ito upang maisakatuparan ang kalooban ng
Diyos?

• Sa paanong paraan ang Tagapagligtas ay “dakilang halimbawa”
natin? Ano ang gagawin natin upang maging alinsunod sa 
“larawan at wangis” ni Cristo at maging katulad niya?
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• Bakit kinakailangan ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos
sa panahon at kawalang-hanggan? Paano nagiging “kasiyahan
at tungkulin na rin” ang pagsunod sa Panginoon?

• Ano ang ibig sabihin sa inyo ng tumanggap nang “biyaya sa bi-
yaya”? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 93:12.) Sa anong pa-
raan kayo ay mas umunlad na tulad ng Tagapagligtas nang
“kaunti rito at kaunti roon, taludtod sa taludtod, tuntunin sa
tuntunin”?

• Bakit hindi isang pagsasakripisyo ang paggawa natin kung ito
ay ginagawa lamang para sa ating sariling kaligtasan o kaligta-
san ng iba?
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Kalinisang Puri at 
Kadalisayan

Inuutusan tayo ng Panginoon na 
maging dalisay at igalang ang kabanalan 

ng tipan ng kasal.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Nalungkot si Pangulong Joseph F. Smith noong 1875, nang, bi-
lang pangulo ng Misyon sa Europa, ay pauwiin niya ang isang
misyonero na lumabag sa batas ng kalinisang puri. Sa kanyang
pag-iisip sa pagsisisi at sakit na kinaharap ng kabataang lalaki, su-
mulat siya: “Sa ganitong pangyayari, ang isang tao ay maaaring
halos makatapos na ng kanyang misyon o mamuhay nang may
karangalan at katapatan sa mahabang panahon, at sa huling san-
dali, sa pamamagitan ng iisang galaw o krimen, o kalokohan, o
pagkakamali, ay binaligtad at winasak ang lahat sa iisang saglit,
at ang tamis ng saro ng buhay ay ginawang apdo at kapaitan.”

Pagkaraan ay nagpatuloy si Pangulong Smith sa pagmumuni-
muni sa kanyang pasasalamat para sa mapang-ingat na kamay ng
Panginoon na tumutulong sa kanya na manatiling tapat sa kan-
yang mga tipan. “O, gaano ako nagpapasalamat sa aking Diyos
para sa Kanyang mapang-ingat at mapagmasid na pangangalaga,
. . . na iniingatan ako mula sa nakamamatay na mga kasalanan ng
mundo, at sa libu-libong pagkakataon mula sa aking mga kahi-
naan at kalikasang magkamali.” Nakapagpasiya siya na maging
isang tao na “makatitingin sa mukha ng kanyang mga kapwa, at
may malinis na konsensiya sa harapan ng Diyos na tatayo nang
matwid sa matapat na pagmamalaki sa katotohanan, dalisay sa
sekswal at moral.” Ikinagalak niya na namuhay siya “sa dalisay at
walang dungis na pag-ibig” ng kanyang pamilya at nagsabing,
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“Hindi ko aabusuhin ang kanilang pag-ibig at pagtitiwala kapalit
ng lahat na mayroon ako.”1

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang kalinisang puri ay nagdadala ng lakas at kapangyari-
han sa mga tao sa daigdig.

Naniniwala tayo na buhay ang Diyos, at na siya ang hukom sa
buhay at patay. Naniniwala tayo na ang kanyang mata ay naka-
tuon sa mundo, at na nakikita niya ang mga gumagapang, nagka-
kamali at mahihinang anak sa daigdig. Naniniwala tayo na
naririto tayo alinsunod sa kanyang layunin . . . ; na naririto tayo
upang tuparin ang isang kapalaran, at hindi upang tuparin ang
isang layaw, o upang pagbigyan ang mga pagnanasang mortal.2

Ang pansariling kadalisayan at angkop na mga isipin . . . ang
siyang batayan ng lahat ng angkop na mga kilos. Inaasam ko na
ang lahat ng kabataan [mga tao] ay makikita ang kagandahan ng
kahalagahan sa ganitong gawain, at gugulin ang mga araw ng ka-
nilang kabataan sa paglilingkod sa Panginoon. Ang paglaki, pag-
unlad, pagsulong, paggalang sa sarili, at pagpapahalaga at
paghanga ng mga tao ay likas na susunod sa ganitong landasin
ng kabataan. Ipinakita ng Panginoon ang isang maliwanag na ha-
limbawa sa bagay na ito, at bata pa lamang ay gumaganap na sa
gawain ng kanyang Ama. . . .  Si Samuel, ang Propeta, ay inihanda
nang husto ang sarili sa pamamagitan ng isang pagkabatang da-
lisay, at may paggalang sa sarili kung kaya’t siya ay ganap na uma-
yon sa mga bulong ng Diyos.3

Tila ba may isang bagay na lagpas at hindi maabot ng katuwi-
ran sa isipan ng tao kung bakit ang kalinisang puri ay nagdadala
ng lakas at kapangyarihan sa mga tao sa daigdig, ngunit tunay na
ganito ito.4

Naniniwala tayo sa iisang pamantayan ng moralidad para sa
kalalakihan at kababaihan. Kapag ang kadalisayan ng buhay ay
napabayaan, ang lahat ng panganib ay haharap sa atin kagaya ng
mga agos ng tubig kapag nabubuksan ang mga pilapil.5

Naghahangad kami nang may kasigasigan na bigyang-diin ang
bigat ng kasalanang sekswal. Bagamat madalas na ituring na ma-
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liit na bagay ng mga yaong hindi nakababatid sa kalooban ng
Diyos, ang mga ito, sa kanyang paningin ay karumal-dumal, at
kung tayo ay mananatiling kanyang kinalulugurang mga tao, da-
pat na talikuran nila ang mga ito katulad ng mga pintuan ng im-
piyerno. Ang masasamang bunga ng mga kasalanang ito ay
napakalinaw sa bisyo, krimen, paghihirap at sakit, na lumalabas
na ang lahat, bata o matanda, ay nakikita at nakikilala ang mga
ito. Sinisira ng mga ito ang mundo. Upang tayo ay mailigtas, da-
pat na kamuhian natin ang mga ito, iwaksi ang mga ito, huwag
gagawin kahit na ang pinakamaliit sa mga ito, sapagkat sila ay
nagpapahina at nakasisira, pumapatay ng tao sa espirituwal, at
ginagawa siyang hindi nararapat sa pagsasamahan ng mga mat-
wid sa harapan ng Diyos.6

Sinasabi natin na ang kasalanang sekswal ay pangalawa la-
mang sa pagtitigis ng inosenteng dugo sa antas ng mga pansari-
ling kasalanan. . . .  Ipinahayag natin bilang salita ng Panginoon:
“Huwag kang mangangalunya.” [Exodo 20:14.] “Siya na tumiti-
ngin sa isang babae upang pagnasaan siya, o kung sinuman ang
magkakasala ng pakikiapid sa kanilang mga puso, hindi mapapa-
sakanila ang Espiritu, kundi itatatwa ang pananampalataya.”
[Doktrina at mga Tipan 63:16.]7

Kagaya ng maraming mga sakit sa katawan, ang krimeng seks-
wal ay nagdadala ng marami pang ibang suliranin. Kagaya ng
epekto sa katawan ng paglalasing na unti-unting sumisira sa ka-
lamnan, at panghihina ng kakayahan sa mahalagang gawain nito,
upang ang katawan ay madaling dapuan ng karamdaman na ka-
haharapin nito, at upang pahinain ang pakikipaglaban nito sa na-
kamamatay na sakit, ganoon din namang ang kawalan ng
kalinisang-puri ay naglalantad sa kaluluwa sa iba’t ibang karam-
damang espirituwal, at inaalisan ito ng kapangyarihang maka-
panglaban at makabawi. Ang salinlahing mangangalunya noong
panahon ni Cristo ay naging bingi sa tinig ng katotohanan, at sa
pamamagitan ng kanilang isipan at pusong maysakit, ay nagha-
nap ng mga tanda at pinili ang isang hungkag na pabula sa halip
na ang mensahe ng kaligtasan [tingnan sa Mateo 16:4].8

Ang kawalan ng kalinisang-puri, higit pa rito, ay hindi lamang
nagtatakda ng kaparusahan sa isang tao, kundi naghahatid ng
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hindi sumasalang kaparusahan sa ikatlo at ikaapat na salinlahi,
na hindi lamang magwawasak sa nagkasala, kundi marahil sa ma-
raming tao na kanyang inapo, na sisira sa mga ugnayan sa pa-
milya, magpapahirap sa mga puso ng mga magulang, at
magdudulot ng malaking kalungkutan sa kanilang mga buhay.9

Ang batas ng kalinisang-puri ay lubhang mahalaga 
sa kalalakihan, kababaihan, at mga bata.

Ang batas ng kalinisang-puri ay isang sa pinakamahalaga, sa
mga bata, at sa kalalakihan at kababaihan. Ito ay isang napakaha-
lagang alituntunin sa mga anak ng Diyos sa kanilang mga buhay,
mula sa pagsilang hanggang kamatayan. Itinakda ng Diyos ang
mga nakakatakot na kaparusahan laban sa paglabag ng kanyang
batas ng kalinisang-puri, ng kabutihan, ng kadalisayan. Kapag ang
batas ng Diyos ay ipinatutupad sa mga tao, sila na mga hindi ga-
nap na dalisay at walang dumi at walang dungis ay ihihiwalay—
maging kalalakihan at kababaihan. Inaasahan namin na maging
dalisay ang kababaihan, inaasahan namin sila na maging walang
bahid-dungis at walang pintas, at kinakailangan at mahalaga rin
para sa lalaki na maging dalisay at malinis kagaya ng babae.10

Ang paghihintay na makapaglingkod sa Panginoon makaraang
magawa ang masasamang gawain o kalokohan ng kabataan, ay
kamuhi-muhi. . . . Higit na mainam na ang isang tao sa huli ay tu-
malikod sa kasamaan, kaysa magpatuloy sa kasalanan sa tanang
buhay niya, ngunit . . . may mga panghihinyang at paghihirap ng
puso sa pagsisisi sa huling bahagi ng buhay mula sa mga kaloko-
han at kasalanan ng kabataan.11

Isang nakalulungkot na bagay na ang lipunan ay patuloy na
humahatol nang may kabagsikan sa kababaihan kaysa kalalaki-
han sa mga bagay na may kinalaman sa kasalanang sekswal.
Anong katuwiran, huwag nang babanggitin pa ang katarungan,
ang makikita sa ganitong nakapangingilabot at duwag na diskri-
minasyon? . . .

Hinggil sa kasalanan ng babae, hindi maiiwasan na siya ay
magdusa, sapagkat ang kaparusahan ay tiyak, maging ito man ay
agaran o sa hinaharap. Ngunit tungkol sa kawalang katarungan
ng lalaki na ipinapataw sa babae ang bunga ng kanyang mga pag-
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kakasala, ang lalaki ay tumatayong may kasalanan nang mara-
ming ulit. At lalaki ang karaniwang may pananagutan sa kasala-
nan laban sa kalinisan at kabutihan, na ang bigat nito ay madalas
na ipinauubaya sa higit na mahinang babaeng sangkot sa kri-
men. . . . 

Ating tinatanggap nang walang pag-aalinlangan, o pasubali
ang pagpapatibay ng Diyos, sa pamamagitan ng isang sinaunang
propetang Nephita: “Sapagkat ako, ang Panginoong Diyos, ay na-
lulugod sa kalinisang puri ng mga babae. At ang pagpapatutot ay
karumal-dumal sa aking harapan; ganito ang wika ng Panginoon
ng mga Hukbo.” (Jacob 2:28.)12

Nagsasalita tayo laban sa prostitusyon, at laban sa lahat ng uri
ng imoralidad. Naririto tayo hindi upang gumawa ng anumang
uri ng imoralidad. Higit sa lahat ng bagay, ang sekswal na imora-
lidad ay labis na karumal-dumal sa paningin ng Diyos. . . .
Samakatuwid, nagsasalita tayo laban sa sekswal na imoralidad, at
laban sa lahat ng uri ng kalaswaan.13

Ganap na sagrado ang ating mga sinumpaan sa kasal.

Ang pagpipisan ng mga kasarian alinsunod sa batas ay inorde-
nan ng Diyos, hindi lamang bilang tanging paraan ng pagpapa-
natili ng lahi kundi sa pagbubuo nang higit na mataas na
kakayahan at higit na marangal na katangian ng kalikasan ng tao,
na ang pagsasamang may pag-ibig ng lalaki at babae ang siyang
makatitiyak lamang. Ang salita ng Banal na Kasulatan ay malinaw
hinggil sa Banal na layunin at kautusan tungkol sa mga kasarian.
Hindi mabuti para sa lalaki na mag-isa; samakatuwid ay ipinatu-
pad na “iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ang kaniyang ama,
at makikipisan sa kaniyang asawa: at sila’y magiging isang 
laman.” [Tingnan sa Genesis 2:18, 24.]

Ang tuntunin na ang kasal ay marangal ay totoo sa ngayon ka-
tulad noong banggitin ito ng sinaunang Apostol [tingnan sa Sa
Mga Hebreo 13:4]. . . . 

Ang pagpipisang sekswal sa loob ng kasal ay naayon sa batas,
at, kapag ginagawa nang may tamang layunin ay marangal at nag-
kapagpapabanal. Ngunit kapag wala ang buklod ng kasal, ang
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pagpapasasang sekswal ay kasalanang nakabababa, na karu-

mal-dumal sa paningin ng Diyos.14

Ngayon, ang pagbaha ng kasalanan ay labis-labis na sa sibilisa-
dong mundo. Ang isang malaking dahilan para dito ay ang pag-
babale-wala sa kasal; nawalan na ito ng kabanalan sa paningin ng
maraming tao. Ang tanging halaga nito ay bilang isang kontra-
tang sibil na lamang, ngunit kadalasan ay isang pagkakamali o la-
yaw, o paraan upang mapagbigyan ang mga pagnanasa. At kapag
ang kabanalan ng tipan ay binabale-wala o kinalilimutan, sama-
katuwid ang paglabag sa mga sinumpaan sa kasal, sa ilalim ng ka-
salukuyang paniniwala ng karamihan, ay walang kuwenta, isang
maliit na bagay lamang.15

Ang kawalan ng katapatan sa mga sinumpaan sa kasal ay isang
dahilan ng napakaraming diborsiyo, na kasabay nito ang mara-
ming kasamaan, na hindi lamang ang kahihiyan at ang kawalang
karangalan sa mga walang palad ngunit sa mga walang malay na
anak din. Ang nakakatakot na bunga ng pangangalunya ay hindi
maaaring itakda lamang sa mga taong nagkakamali. Maging ito
man ay lantaran o itinatago sa ilalim ng paglilihim, ang mga bu-
nga ay malakas sa masamang impluwensiya. Ang mga espiritung
imortal na bumababa sa daigdig upang magkaroon ng katawang
laman ay may karapatan na mabuhay nang maayos, sa pamama-
gitan ng mga magulang na ligtas sa mga panghahawa ng bisyong
sekswal.16

Ang kasalanan laban sa kalinisang-puri ay pinabibigat 
ng paglabag sa mga sagradong tipan.

Ipinatutupad ang batas, sa paniniwala nating ito ay pangkala-
hatan, na sumasaklaw sa lahat ng Banal. Ngunit walang pag-
aalinlangan kapag, bilang karagdagan sa aktuwal na kasalanan
laban sa mga batas ng kalinisang-puri, may mga tipan na nilala-
bag, samakatuwid ang kaparusahan sa dobleng kasalanan ay, ma-
ging sa buhay na ito o sa susunod na buhay, magiging higit na
malaki at mabigat.17

Sinasabing higit na maraming bagay na luntian kaysa anupa-
mang kulay, tulad din naman ng ating opinyon na higit na mara-
ming uri o antas ng kasalanan na may kinalaman sa hindi
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naangkop na ugnayan ng mga kasarian kaysa anupamang pagka-
kasala na nalalaman natin. Ang lahat ng ito ay kinabibilangan ng
mabibigat na kasalanan—ang kasalanan laban sa kalinisang-puri,
ngunit sa napakaraming pagkakataon, ang kasalanang ito ay pi-
nabibigat ng paglabag sa mga sagradong tipan, na sa kung alin ay
idinaragdag kung minsan ang panlilinlang, pananakot o aktuwal
na karahasan.

Bagamat ang lahat ng kasalanang ito ay dapat na tuligsain at
ikalungkot, nakikita natin mismo ang pagkakaiba kapwa sa layu-
nin at bunga sa pagitan ng pagkakasala ng isang batang magka-
tambal na, malapit nang ikasal, na sa isang sandali ng kahinaan,
ay nagkasala nang walang paghahangad, at ang yaong tungkol sa
lalaki, na makaraang makapasok sa mga banal na lugar at gu-
mawa ng mga sagradong tipan, ay naghangad na agawin sa kabi-
yak ng kanyang kapitbahay ang puri nito, sa pamamagitan ng
panlilinlang o lakas, at magtagumpay sa kanyang hinahangad.

Hindi lamang may pagkakaiba sa mga pagkakasalang ito, kung
hahatulan mula sa pananaw ng layunin, kundi pati na rin sa mga
kahihinatnan. . . . Sa [kaso ng lalaki na gumawa ng mga tipan],
ang iba ay nasasangkot nang napakasaklap, nawawasak ang mga
pamilya, ang paghihirap ay iniaatang sa mga taong walang malay,
ang lipunan ay nadadamay . . . ; sa lahat-lahat, ang pagkakasala
ay nagagawa kapwa sa buhay at sa patay, at pati na rin sa hindi
pa isinisilang, na wala sa kapangyarihan ng mga nagkasala na
ayusin at iwasto ito.18

Ang ebanghelyo ay nag-aalok ng pag-asa sa mga 
yaong nakapagpasiyang maging dalisay.

Tanging ang tunay na mabisyo at masama lamang ang hindi
naghahangad ng kadalisayan; hindi nila iniibig ang kadalisayan at
katotohanan. Hindi ko batid kung maaari para sa isang kaluluwa
na maging napakababa upang mawala ang pagpapahalaga sa ya-
ong dalisay at malinis, mabuti at tunay at tulad ng sa Diyos.
Naniniwala ako na may nalalabi pa rin sa puso ng tunay na ma-
bisyo at masama, sa ilang mga panahon, ng isang ugat ng kaba-
nalan na itinanim sa mga kaluluwa ng lahat ng anak ng Diyos.
Ang mga tao ay maaaring maging napakasama kung kaya’t may-

193



K A B A N A T A  1 8

roon sila nang hindi hihigit sa bahagyang pagtingin sa banal na
inspirasyon na nanghihikayat sa kanila tungo sa mabuti upang
ibigin ito; hindi ako naniniwala na mayroong isa mang kaluluwa
sa mundo na ganap na nawalan ng pagkakakilala at paghanga 
sa yaong mabuti at dalisay, kapag nakikita niya ito. Mahirap pani-
walaan na ang isang tao ay naging napakasama kung kaya’t 
nawalan na siya ng lahat ng paghahangad upang siya ay maging
mabuti at dalisay rin, kung maaari ito; ngunit maraming taong
ipinaubaya ang kanilang sarili sa kasamaan at dumating sa pag-
papasiya na wala nang pag-asa para sa kanila. Kapag may buhay
ay may pag-asa, at kapag may pagsisisi ay may pag-asa para sa 
kapatawaran.19

Ang ebanghelyo ni Jesucristo ang siyang Makalangit na itinala-
gang pangkalahatang gamot para sa mga karamdaman na duma-
dapo sa sangkatauhan, at lalung-lalo na para sa nakakatakot na
karamdaman ng kasalanang sekswal.20

Sa gayon, ang masasabi namin sa inyo na mga nagsipagsisi ng
inyong mga kasalanan, na nangalibing kasama ni Cristo sa pag-
bibinyag, na ibinangon mula sa libingang tubig sa panibagong
buhay, ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, at ginawang mga
anak ng ama, mga tagapagmana at mga kasamang tagapagmana
ni Jesucristo—sinasabi namin sa inyo, kung susundin ninyo ang
mga batas ng Diyos, at tumigil sa paggawa ng kasamaan, tumigil
sa pagiging malaswa, tumigil sa pagiging imoral, sa sekswal man
o sa ibang bagay, tumigil sa pagiging bastos, tumigil sa kawalang
katapatan, at may pananampalataya sa Diyos, naniniwala sa kato-
tohanan at tinatanggap ito, at naging matapat sa harapan ng
Diyos at tao, upang kayo ay mailuklok, at ilalagay kayo ng Diyos
sa unahan, na kasing tiyak sa pagsunod ninyo sa mga kautusang
ito. Sinuman ang susunod sa mga kautusan ng Diyos, kahit na
kayo o ang iba pang tao, sila ay babangon at hindi babagsak, sila
ang umaakay at hindi tagasunod, sila ay hahayo pataas at hindi
pababa. Dadakilain sila at pauunlarin ng Diyos sa harapan ng
mga bansa ng mundo, at ibibigay niya ang kanyang opisyal na
pagsang-ayon sa kanila, pangangalanan sila na kanya. Ito ang
aking patotoo sa inyo.21
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Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang batas ng kalinisang-puri ng Panginoon? Sa anu-anong
paraan ang kalinisang-puri ay nagdadala ng “lakas at kapang-
yarihan” sa mga tao?

• Paano tayo makabubuo ng “pansariling kadalisayan at angkop
na mga kaisipan” sa ating mga sarili? Paano nagiging biyaya
ang pansariling kadalisayan sa ating sarili, sa ating mga pa-
milya, at sa mundo?

• Sa palagay ninyo, bakit ang paglabag sa batas ng kalinisang-
puri ay “pangalawa lamang sa pagtitigis ng dugo ng walang
malay”? (Tingnan din sa Alma 39:5.)

• Anu-anong bagay ang kabilang sa “marami pang ibang kasa-
maan” na kaakibat ng mga paglabag sa batas ng kalinisang-
puri? Paano nagpapahirap ang mga paglabag sa batas ng ikapu
sa higit na maraming tao kaysa mga nagkasala lamang?

• Anu-ano ang ating magagawa upang “makapagsalita laban sa
sekswal na imoralidad, at laban sa lahat ng uri ng kalaswaan”?

• Para sa anu-anong layunin ang “pagpipisan ng mga kasarian
alinsunod sa batas . . . inordenan ng Diyos”?

• Bakit ang pagbabale-wala sa kabanalan ng kasal ay isang “ma-
laking dahilan” para sa “pagbaha ng kasalanan . . . na labis-la-
bis na sa sibilisadong mundo.”?

• Paano nagiging “dobleng kasalanan” ang paglabag sa batas ng
kalinisang-puri para sa mga yaong gumawa ng sagradong mga
tipan sa Diyos? Anu-ano ang mga magiging bunga ng dobleng
kasalanang ito?

• Anong pag-asa ang nasa ebanghelyo ni Jesucristo para sa mga
yaong nakapagpasiyang dalisayin ang kanilang sarili at tuparin
ang batas ng kalinisang-puri?

Mga Tala
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Pagtitipid, ang Saligan 
ng Kaunlaran

Dapat nating bayaran ang ating mga utang 
at mag-impok upang makapaglingkod tayo nang 

higit na mabuti sa kaharian ng Diyos.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Noong 1918, sumulat si Joseph F. Smith sa kanyang anak na la-
laki kung saan ay kanyang binalikan sa alaala ang isang karana-
san minsan isang Pasko noong kabataan niya, noong panahong
“wala siya kahit isang kusing.” Sinabi niya ang tungkol sa mga
unang bahagi ng kanyang buhay may asawa: “Wala akong sinu-
mang pinagkautangan sa mga panahong iyon, at kinailangan
kong magtrabaho—hindi maaari sa akin ang walang ginagawa.”
Sinabi niya na siya at ang kanyang pamilya ay nagtrabaho nang
puspusan, sa abot ng kanilang makakaya, upang sila’y mabuhay.
Sa ganitong kalagayan ay umalis siya ng bahay bago mag-Pasko
na naghahangad na makapagbigay ng isang bagay na espesyal
para sa kanyang mga anak. Sinabi niya, “Nais ko ng isang bagay
na makapagpapasaya sa kanila, at upang ipagdiwang ang araw ng
Pasko nang naiiba sa pangkaraniwang mga araw—ngunit wala
ako kahit isang sentimo upang magawa ito! Naglakad ako sa
Main Street, na tumitingin sa mga tindahan . . . at nagkubli mula
sa napakaraming tao at umupo at umiyak na parang isang bata,
hanggang sa ang nailabas kong kalungkutan ay nagpagaan sa
aking dibdib; pagkaraan ng ilang sandali ay umuwi na ako, na
walang dala katulad nang umalis ako, at nakipaglaro sa aking
mga anak, at nagpapasalamat at masaya dahil lamang sa ka-
nila. . . . 

“Pagkaraan ng pagsubok na ito, naging maayos ang aking lan-
das. Nagsimula akong makabangon; sa pamamagitan ng masikap
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na pagtatrabaho, mahigpit na pagtitipid, pagkakait sa sarili, at
pag-ibig sa Diyos, umunlad ako.”1

Si Obispo Charles W. Nibley, na naglingkod kasama ni
Pangulong Smith, ay nagsabi: “Palagi siyang maingat sa kanyang
mga gastusin. . . . Kinasuklaman niya ang utang, at wala akong
kilalang taong kasing bilis sa pagbabayad hanggang sa huling ku-
sing. . . . Matatag niyang iniwasan na magkautang; at hindi, kahit
sa anumang pagkakataon, ipinasok ang Simbahan sa ganitong
bagay. Ni siya man sa kanyang pamumumuhay ay hindi rin puma-
sok sa pagkakautang, sa halip ay matatag na namuhay ayon sa ka-
wikaang, ‘Magbayad kaagad.’”2

Binigyang-diin ni Pangulong Smith ang pagiging praktikal ng
ebanghelyo nang magturo siya, “Palagian nang pangunahing
turo sa mga Banal sa mga Huling Araw, na ang isang relihiyon na
walang kapangyarihang iligtas ang mga tao sa buhay temporal, at
gawin silang maunlad at maligaya dito, ay hindi maaasahang ma-
iligtas sila sa espirituwal, at dakilain sila sa susunod na buhay.”3

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Umiwas sa pagkakautang at kayo ay magiging 
malaya sa pananalapi at sa espirituwal.

Ngayon, lubos akong naniniwala na ang isa sa pangunahing
dahilan ng paghihirap na sumasaatin—at naniniwala akong ito
ay totoo sa pangkalahatan sa buong lupain—ay sapagkat ang
mga tao ay gumugugol ng salapi nang higit sa kanilang kinikita.
Nangutang sila nang malaki, isinangla ang kanilang mga bahay, at
mga sakahan, at halos lahat ng bagay na mayroon sila, upang ma-
pantayan ang kanilang mga kapitbahay, nagpapaligsahan sa isa’t
isa sa pagpapasikat at sa pagpapalakad sa kanilang mga negosyo
sa pamamagitan ng pangungutang na usung-uso sa mundo. . . . 

. . . Ang karamihan sa atin ay may pagkakautang . . . upang
mapalabas natin na kahit paano ay pantay tayo sa ating kapitba-
hay. Kung hindi natin ginawa ito, at sa halip ay nabuhay ayon sa
ating kakayahan, at nakapag-ipon pa ng kaunti para sa panahon
ng kahirapan, sa ngayon ay tayo ang pinakamalayang tao sa lupa-
lop na ito. . . . Para sa akin, nais kong makita . . . na kapag tayo
ay bumibili ng mga bagay na nagkakahalaga ng isang dolyar, ba-
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Upang mahikayat ang pagtayo sa sariling paa sa larangan ng pananalapi, 
nagtatag ang mga tagabunsod na mga Banal ng mga proyekto kagaya ng Zion’s

Cooperative Mercantile Institution.
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bayaran natin ito ng isang dolyar o anumang kapantay nito, at gi-
nagawa natin ito nang hindi pinahihina ang ating sarili sa pama-
magitan ng pagsasangla na sasagutin natin at ng ating mga anak.
Ang taong nabubuhay sa pagkakautang ay nagtatali ng mga tani-
kala sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. . . .

Nakakita na ba kayo ng tao na nagkautang at nagsangla at ipina-
nagot ang kanyang ari-arian, na naging malaya, at naging maligaya
katulad ng isang tao na binayaran kaagad ang kanyang mga pina-
mili? Dapat tayong mabuhay ayon sa ating kinikita, at maglatag ng
pundasyon upang makatayo tayo, at kung saan ay makatatayo ang
ating mga anak pagkatapos natin, nang hindi nagbabayad ng tubo
sa mga pananagutan na pinasok natin. Batid ko na hindi ko ipina-
ngangaral ang ebanghelyo ng pananalapi ng sanglibutan. Marahil
ay inilalagay ko ang sarili upang bansagan akong labis na maka-
luma, hindi progresibo, at kung anu-ano pa. Ang lahat ng katawa-
gang ito ay ipinupukol sa mga taong may katapangang nagsasabi
sa mga tao na mamuhay ayon sa kanilang kakayahan. . . . Kung
minsan ay nalalagay tayo sa katayuang kinakailangan nating ma-
ngutang. Kung kinakailangan ito, maaaring gawin ito. . . . Ngunit
hindi ako kailanman nakukumbinsi na kinakailangan para sa kaga-
lingan ng ating salinlahi sa kasalukuyan at sa hinaharap na ang
aking mga anak ay aalipinin ng aking mga ginawa.4

Anong pinagpalang kalagayan ang mangyayari sa Sion kapag
ang kasamaan ng pangungutang . . . ay maliwanag na maituturo
sa bawat Banal sa mga Huling Araw, bata o matanda man! Tunay
na magaling kapag ang bigat ng pagkakautang at ang kaakibat na
mga kalungkutan nito ay madama at maunawaan ng bawat tao
na nagbabalak na isangla ang kanyang tahanan at lupa upang
magkapera—upang maunawaan niya ang pang-aalipin at ang pa-
ninindak nito—nang napakaliwanag bago niya gawin ito sapag-
kat ito ang tiyak na mararanasan niya.5

Sa kapanahunan ng kasaganaan, . . . ganap na angkop para sa
mga Banal sa mga Huling Araw na umalis sa pagkakautang. . . .
Sasabihin ko, tungkol sa paksang ito, na ang isa sa pinakamai-
nam na paraan upang makabayad sa aking mga pananagutan sa
aking kapatid, kapitbahay, o kasosyo sa negosyo, ay ang bayaran
ko muna ang pananagutan ko sa Panginoon. Higit na maraming
pagkakautang akong mababayaran sa aking mga kapitbahay,
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kung nagkautang man ako, pagkatapos kong bayaran nang tapat
ang pananagutan ko sa Panginoon, kaysa magagawa ko kapag pi-
nabayaan ko ang huli; at maaari ninyong gawin ang ganito rin.
Kung naghahangad kayong umunlad, at maging malayang kalala-
kihan at kababaihan at malayang mga tao, unahin muna ninyo
ang inyong pananagutan sa Diyos, at pagkaraan ay bayaran ninyo
ang inyong pananagutan sa inyong kapwa-tao.6

Ngayon ang panahon para sa lahat ng tao na pag-aralan ang
tunay na ekonomiya, at magsimulang magtipid at palayain ang
kanilang sarili mula sa utang, at maging malaya at hindi umaa-
sang mga tao. . . .  Kung gagawin lamang natin ang ating mga
tungkulin bilang mga Banal sa mga Huling Araw at maging ma-
runong sa paggamit ng ating salapi, ang mga paghihirap ya ma-
lalampasan natin, bibiyayaan ang ating mga gawain, at ang ating
lupain ay gagawing mayaman, at gagapas tayo nang sagana at ma-
gagalak sa mga ito; sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang Kanyang
kaluguran sa Kanyang matapat na mga anak. . . . Ngayon ang pa-
nahon ng pagbawas sa mga gugulin. Ngayon ang panahon sa
pagbawas sa kagarbuhan at ipagkait sa ating sarili ang ilan sa mga
layaw ng mundo. Ngunit maging mapagkawang-gawa tayo.
Huwag hahatulan ang bawat isa. . . . Huwag hahayo at sisingilin
ang kapwa ninyo tagapaglingkod na nagkautang sa inyo ng ilang
kusing, at kapag nakiusap siya sa inyo na maghintay ng ilang pa-
nahon, ito ay parang ipakukulong ninyo siya, sa matalinghagang
pananalita. Tandaan ang talinghaga ng Tagapagligtas sa paksang
ito, at maging mapagkawang-gawa at mahabagin sa bawat isa
[tingnan sa Mateo 18:23—35].7

Ingatan ang inyong mga ari-arian na maging ligtas sa pagkaka-
utang. Lumabas sa pagkakautang sa pinakamabilis na panahong
magagawa ninyo, at manatiling malaya sa pagkakautang, sapag-
kat sa ganitong paraan matutupad ang pangako ng Diyos matu-
tupad sa kanyang mga tao sa kanyang Simbahan, na sila ang
magiging pinakamayaman sa lahat ng tao sa mundo. Ngunit
hindi mangyayari ang ganito kung isinasangla ninyo ang inyong
mga tahanan at mga sakahan, o pumapasok sa mga pagkakau-
tang na higit pa sa inyong kakayahang makapagbayad; at dahil
dito ay sinisira ninyo ang inyong pangalan at mabuting katayuan
sa pananalapi dahil lumabis ang pagkakautang ninyo.8
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Ang mga Banal sa mga Huling-araw ay madalas na binigyang
babala at sa ngayon ay masigasig na pinapayuhan na huwag isu-
sugal ang kanilang mga bahay, at kasama nito ay ang kanilang
mga kabiyak at mga anak sa pagbabakasakali sa pananalapi. . . .
Kapag ang mga Banal sa mga Huling Araw ay makikinig sa mata-
linong mga payo at mga turo ng nakaraan, mag-aatubili sila sa
harapan ng mapang-akit na mga tuksong iniaalok sa kanila,
upang isangla ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga ne-
gosyo, ang kanilang mga patubig, ang kanilang mga sakahan,
para sa salaping ipangbabakasakali upang yumanan. . . . 

Ang mga payong ibinibigay dito ay iniuukol lalung-lalo na sa mga
yaong mahilig sa pagsasangla para sa layuning pagbabakasakali, at
hindi para sa mga yaong naghahangad na magtayo ng mga pama-
yanan o magkaroon ng mga tahanan sa pamamagitan ng buwanan
o hulugang pagbabayad. Ang panghuling gawain ay maaaring mag-
buo ng mga kaugaliang pananalapi, samantalang ang pagbabaka-
sakali ay madalas na lumikha ng diwa ng kagarbuhan.9

Nalulungkot akong sabihin na marami ang tila pumapasok sa
pagbabakasakali hanggang sa antas na tila ang kanilang kaluluwa
ay tila nababalot sa pagmamahal sa mundo. . . .  Habang ang mga
tao ay pinaliligiran ang kanilang sarili ng kayamanan at natutuon
sa mga alalahaning kaakibat nito, madalas na makalimot sila . . .
sa Diyos na kung kanino sila umaasa maging sila man ay maya-
man o nasa pinakadahop na kahirapan.10

Kapag mayroon mang isa rito na nagbabalak na mangutang
upang magbakasakali, . . . papayuhan ko siyang mag-isip-isip,
ipagdasal ito, at maingat na pag-aralan ito bago siya pumasok sa
pananagutan sa pangungutang ng salapi. Sa madaling sabi, hu-
wag mangungutang kung kinakailangan. Bayaran ang inyong
utang sa pinakamaagang pagkakataon.11

Ang salapi ay isang bagay na dapat na mapangalagaan ng isang
tao at gugulin nang may katalinuhan kapag mayroon siya nito;
kapag hindi siya marunong mag-ingat dito, ito ay lalayas mula sa
kanyang mga bulsa, ito ay magagasta nang kasing bilis ng pagli-
pad ng isang umaga.12

Muli kong pinapakiusapan ang mga Banal sa mga Huling Araw
at maghangad at masikap na gumawa upang gawing malaya ang
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kanilang mga sarili sa pagkakautang. Umalis sa pagkakautang at
huwag magkakautang, at kayo ay magiging malaya sa pananalapi
at sa espirituwal.13

Dapat nating ibigin ang Diyos kaysa salapi 
at paghahangad ng kasiyahan.

May isang kahinaan ang tao—at . . . ito ay isang nakalululong
na kahinaan—ang paglingkuran ang kanyang sarili, ang pagbigyan
ang sarili niyang mga pagnanasa, ang isakatuparan ang sarili ni-
yang mga layunin, kahit ano man ang maging bunga nito sa iba.
Kahit na anong kasamaan ang ibubunga sa ibang tao, hahangarin
niyang pagbigyan ang sarili niyang mga ambisyon, ang kanyang
pagnanasa sa sarili niyang kasikatan, at ang pagsulong ng maka-
sarili niyang mga interes. Ito ang isa sa mga pagkakamali ng ating
panahon. Ito ang isa sa mga kahinaan na gumagawa sa mga tao
na maging iba sa kanyang Maestro, na naghihiwalay sa kanya
mula sa Diyos at sa katotohanan, at ginagawa siyang sumunod sa
sarili niyang mga nais. Mali ito.14

Ang taong marunong ay . . . ilalayo ang kanyang sarili mula sa
nakamamatay na paghahangad ng kasiyahan. Hindi siya papasok
sa pagkaalipin o pangungutang upang makabili ng mga kotse at
iba pang mamahaling karwahe upang makasunod sa takbo ng
nauusong kalayawan. . . . 

Ang ibinubunga ng paghahanap na ito ng layaw at katuwaan
at pagsunod sa uso na tanging ang pinakamayayaman lamang
ang makagagawa, ngunit hindi naman dapat gawin, ay napipili-
tan ang marami na gumawa ng mga sistemang labag sa batas
upang magkaroon ng salapi para masunod ang uso. Kaya’t luma-
laki ang imoralidad sa pananalapi. Maraming mapanlinlang na
pamamaraan ang ginagawa upang magkaroon ng salapi, at ma-
ging ang pandaraya at pagsisinungaling at panloloko sa mga ka-
ibigan at kapitbahay ay madalas na gamitin upang makakuha ng
salapi para mapagbigyan ang labis na paghahangad ng layaw.15

Kinaaawaan ko ang taong mayaman na iniibig ang kanyang sa-
lapi nang higit sa kanyang pag-ibig sa Diyos. . . .  Pagdating ng
araw, tayo ay titimbangin, at kanyang mababatid kung iniibig na-
tin ang mundo nang higit sa Diyos. . . .  Sinabi ng Panginoon na
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mahirap para sa taong mayaman na makapasok sa kaharian ng la-
ngit. Hindi ito dahil mayaman ang tao—sapagkat nilayon ng
Diyos na tayo ang maging pinakamayaman sa lahat ng tao. Dahil
dito, walang krimen sa pagiging mayaman. Ang krimen ay wala
sa pagkakaroon ng salapi. Madalas nating marinig na binabang-
git na “ang salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan.” Ngunit hindi
ito ganito. Hindi ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan.
Sinasabi nila na ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng
kasamaan [tingnan sa 1 Timoteo 6:10].16

Ang tanging totoong panganib na nakikita ko sa landas ng mga
Banal sa mga Huling Araw ay ang mga bunga na likas na sumu-
sunod sa pagkakaroon ng kayamanan—kapalaluan at kahambu-
gan, pagpapasasa sa sarili at pagkakalimot sa Diyos, at
pagwawalang bahala sa mga banal na pananagutan at tungkulin
na dapat nating gawin sa Kanya at sa isa’t isa; at ito ay dahil sa ka-
saganaan ng makalupang biyaya na ipagkakaloob Niya sa atin da-
hil sa Kanyang kabutihan. Sinasabi na sa kaguluhan ay
inaapuhap natin ang Panginoon, ngunit sa kasaganaan ay hindi
natin Siya naaalala. Para sa akin ay ito ang pinakamalaking pa-
nganib na kinakaharap natin sa ngayon.17

Higit na malaking biyaya ang magkaloob ng ginhawa at kaga-
lakan sa ating kapwa nilalang kaysa sila ang magkaloob sa atin.
Ngunit sa ilalim ng diwa at impluwensiya na sumasaklaw sa
mundo ngayon, hindi ito ang pananaw na tinatanggap ng kara-
mihan. Ang mga tao sa mundo ay nagmamadali na matamo ang
mga yaong inaakala nilang makapagdaragdag sa sarili niyang la-
yaw. Hindi mahalaga kung paano nila nakukuha ang layaw bas-
ta’t makuha lamang nila ito. Sa pangkalahatan, ang ginto o salapi
ang siyang bagay na nagbibigay ng karamihan sa kanilang mga la-
yaw at kagalakan. Gayunman, pagkaraan ng ilang taon ay lilisan
na sila sa mundong ito, sa panahong ang kanilang kayaman at la-
hat ng bagay na kanilang pinahalagahan ay maiiwan. Hindi nila
maisasama ang kanilang ginto, dahil ito ay para sa mundo. Kapag
humantong na sila sa likod ng tabing, ang mga yaong nagbigay
sa kanila ng kaligayahan ay hindi na nila maabot. Ang pinagmu-
mulan ng kanilang layaw ay wala na. . . . 

Anong bagay mayroon pa sa mundo ang makapagdudulot ng
ganap na kagalakan o ganap na kasiyahan kaysa mabatid na pina-

204



K A B A N A T A  1 9

tawad ang ating mga kasalanan; na tayo ay tumatayong katang-
gap-tanggap sa Diyos, ang ating Ama sa Langit; na wala tayong si-
naktan sa ating mga kapwa nilalang; na malaya tayo mula sa ano
mang pagkakautang o sagutin; na hindi tayo alipin ng mundo, o
ng ating mga kapwa nilalang? Ito ay makapagdudulot ng kasiya-
han nang higit sa anupamang bagay na maibibigay ng mundo.
Hindi ito maibibigay ng salapi. Hindi maipagkakaloob ng kaya-
manan ng mundo ang kasiyahang ito sa tao.18

Gumamit tayo ng katalinuhan sa ating mga 
gawaing temporal upang maitayo nating higit 

na mabuti ang kaharian ng Diyos.

Isang bagay ang natitiyak ko, at ito ay dapat na maghangad
tayo na makaunawa sa mga alituntunin ng ekonomiya. Nararapat
natin gamitin ang pinakamahusay na karunungan, pagpapasiya
at pagkakaunawa na maaari nating makuha sa ating mga gawain
at alalahaning espirituwal at temporal. . . .  Labis tayong makasa-
rili. Hindi dapat na “magkanya-kanya,” ngunit marami sa atin ang
mapag-imbot. Naghahangad tayo sa ating puso na magkaroon ng
lahat ng bagay na mayroon ang ating kapitbahay, kailangan man
natin ito o hindi. Upang maging katulad ng ating kapitbahay;
upang makapaghalubilo tayo sa kanya, upang makipaghalubilo
ang ating mga anak na babae sa kanyang mga anak na babae, at
ang ating mga anak na lalaki sa kanyang mga anak na lalaki, da-
pat magkaroon tayo ng bahay na kasing ganda, ng kagamitan na
kasing mahal . . . at lahat ng karangyaan na makakaya natin, na
makakaya man o hindi ng ating kapitbahay. Ngayon, ito ay labis
na kalokohan. Mali ito. . . .

. . . Dapat na mabatid ng bawat Banal sa mga Huling Araw—at
dapat na mabatid ng kabataan sa Israel lalung-lalo na—na ang
bawat isa sa kanila ay dapat na pagsikapang gawing higit na ma-
buti ang kalagayan ng mundo dahil sa kanilang pananatili rito,
kung magagawa nila. Tayong lahat ay dapat na magsumikap na
gumawa ng kabutihan. Kung gagawin natin ito, samakatuwid ay
kinakailangan ang mga buhay natin. Bibiyayaan tayo ng Diyos sa
ating mga gawain at pagsusumikap; at kung magsasama-sama
tayo sa ating mga gawaing temporal at patakbuhin ang ating mga
negosyo sa tumpak na mga alituntunin, ang mundo ay magiging
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higit na mabuti para sa atin, at magiging higit na mabuti tayo dito
sa mundo. Magkakaroon tayo ng higit na malaking kakayahan na
maitayo ang kaharian ng Diyos; magkakaroon tayo ng higit na
maraming magagamit para sa pagtitipon ng mahihirap, sa pagta-
tayo ng Sion, para sa kapakinabangan ng mga Banal, at para sa
sarili nating kapakinabangan.19

Nawa ay tuparin natin ang mga kautusan ng Diyos, mag-impok
ng salapi . . . , bayaran ang ating mga utang, maging malayang ka-
lalakihan at kababaihan, at hindi mga aliping lalaki at aliping ba-
bae, na kagaya ng karamihan sa atin ngayon. Ang karamihan sa
atin ay nasa pagkaalipin ng utang, at maaaring mahirap para sa
atin ang lumaya mula dito; ngunit kung magagawa nating lu-
maya mula dito nang may karangalan, ituon natin ang lahat ng
ating pagsusumikap sa layuning ito; na kapag tayo ay tinawag na
maglingkod sa mga misyon, maaari nating sabihin, “Opo naka-
handa at nais kong maglingkod,” at higit pa dito, “Wala akong pi-
nagkakautangan, at may kakayahan akong mabuhay, at tustusan
ang aking pamilya.”20

Naniniwala ako na gawain natin ang maghanda laban sa pana-
hon ng taggutom, ng salot, ng mga unos at mga lindol, at sa pa-
nahon kapag ang mga dagat ay umalon nang higit sa mga
hangganan nito. Paano natin magagawa ito? . . .  Sa pamamagitan
ng pag-aaral at paggawa ng mga alituntunin ng tunay na ekono-
miya sa ating mga buhay, at sa sistema ng kapatiran at pag-ibig
kung saan ang isa ay tutulong sa kanyang kapatid, at tatayo ang
lahat nang iisa, upang walang sinuman ang maghihikahos kung
ito ay nasa kakayahan ng iba na maparam. Ang isa sa mga pinaka-
dakilang pangako na ibinigay ng Panginoon hinggil sa Kanyang
mga tao, na nilalaman ng Aklat ng Doktrina at mga Tipan, ay sila
ang magiging pinakamayaman sa lahat ng tao [tingnan sa
Doktrina at mga Tipan 38:39]. Ngayon, paano maisasakatuparan
ito kung sa bawat araw ay ginagasta natin ang ating kinikita, at bu-
kod dito ay humihiram pa ng kaunti sa ating kapitbahay? . . . 

. . . Maging masipag tayo at matipid, at mag-impok ng salapi.
Hindi dahil ibinabatay natin ang ating pag-asa sa ating kaya-
manan, hindi dahil ginagawa natin ito na ating diyos; ngunit
para sa anong dahilan? Upang magawa natin, kapag dumarating
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ang mga panahon ng kagipitan, upang matugunan ang mga pa-
ngangailangan ng panahon at ang mga sagutin na nakaatang sa
mga tao ng Diyos upang maisakatuparan ang mga layunin ng
Makapangyarihan sa lupain.21

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Kung naghahangad tayo na umunlad sa espirituwal at sa tem-
poral, ano ang dapat nating gawin? Paano sinisira ng pag-iim-
bot ang kaunlaran?

• Anu-anong biyaya ang dumarating sa pag-iwas sa utang? Anu-
anong suliranin ang dumarating sa mga yaong nangungutang
nang basta-basta na lamang? Anu-anong dahilan ang ginagamit
ng tao kung minsan sa pagkakaroon ng maraming utang?

• Ano ang maaari nating gawin sa “panahon ng kasaganaan”
upang mapalaya ang ating sarili sa pagkakautang? Anu-ano
ang ating mga pananagutang pananalapi sa Panginoon? Bakit
dapat na una muna nating bayaran ang mga ito?

• Bagamat ang mga tahanan ay madalas na mabili sa pamamagi-
tan ng mga “hulugang pagbabayad,” anu-anong mga pag-
iingat ang dapat nating gawin hinggil sa mga pagsasangla?
Paano ang “diwa ng kagarbuhan” nagdadala sa mga tao na ma-
isapanganib ang kanilang mga tahanan at kaseguruhan sa pa-
nanalapi? Paano natin maiiwasan ang mga bagay na ito?

• Paano ang pagiging makasarili at paghahangad sa kasiyahan
nagpapahiwalay sa atin sa Diyos? Anu-ano ang panganib ng
pag-ibig sa salapi nang higit sa Diyos?

• Paano tayo makapaghahanda sa temporal at sa espirituwal “la-
ban sa araw ng taggutom”?

• Paano natin magagamit ang ating salapi “upang maisakatupa-
ran ang mga layunin ng Makapangyarihan”? Paano ginagawa
ng kahandaan sa pananalapi na makapaglingkod tayo?

• Paano natin matuturuan ang ating mga anak sa mga alituntu-
nin ng matalinong pamamahala ng salapi?
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Ang Walang Hanggang
Pagsasama ng Mag-Asawa

Maaaring makamtan ng lalaki at babae 
na pinagbuklod para sa kawalang-hanggan sa 

pamamagitan ng karapatan ng banal na pagkasaserdote, 
sa pamamagitan ng kanilang katapatan, makamtan 
ang kadakilaan sa kahariang selestiyal ng Diyos.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Habang siya ay naglilingkod bilang tagapayo kay Pangulong
John Taylor, naglakbay si Joseph F. Smith sa Hawaii kasama ng
kanyang asawa na si Julina, na sinabi niya na “kasing tibay ng ba-
kal; hindi nagbabago katulad ng bituin sa Hilaga; matapat katu-
lad ng panahon at mainam pa sa ginto.”1 Sa Hawaii si Pangulong
Smith ay dumanas ng malubhang karamdaman at siya’y inala-
gaan ni Julina hanggang sa bumalik ang kanyang kalusugan.
Makalipas ang ilang buwan, noong Marso 1887, kinailangan ni
Julina at ng kanyang mga anak na bumalik sa Estados Unidos ha-
bang si Joseph F. ay maiiwan sa isla.

Noong ika-15 ng Marso, isinulat niya sa kanyang talaarawan:
“Ang barko ay inihanda na sa pag-alis ng alas-12 ng tanghali at
pagsapit ng alas-12:15 nagsimula na siyang maglakbay; at ibini-
gay ko ang huling sulyap sa mga papalayong anyo ng aking ma-
hal at minamahal sa buhay hanggang sa ang Diyos sa kanyang
awa ay pahintulutan kaming magkitang muli. Nang ang barko ay
malapit nang mawala sa aking paningin, dali-dali akong nagtu-
ngo [sa isang magandang puwesto] . . . upang tanawin muli ang
pag-alis ng barkong Australia kasama ng kanyang mahahalagang
banal na kayamanan hanggang sa mawala ito sa aking paningin
pagdaan sa Diamond Head. Nang muli akong mapag-isa, ang
aking kaluluwa ay tumangis hanggang sa ang aking mga luha’y
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masaid at naramdaman ang matinding kirot at dalamhati sa pag-
alis ng aking pinakamahahalagang kayamanan sa mundo.”2

Sa kabila ng sakit na dala ng paghihiwalay, alam ni Pangulong
Smith ang kapangyarihan at pangako ng walang hanggang alitun-
tunin na inihayag sa daigdig sa pamamagitan ng Propetang si
Joseph Smith: “Ano ito? Ang pagsasama ng mag-asawa sa pana-
hon at sa lahat ng kawalang-hanggan. . . .  Sino ang nakauunawa
sa pananagutan na nakapaloob sa pagsasama ng mag-asawa,
hanggang sa inihayag ito ni Joseph Smith sa kapayakan at kalina-
wan nang gayon sa daigdig? . . . Iminulat nito ang aking mga
mata. Kung may mga bagay na dito sa daigdig na naging dahilan
upang ako ay maging mabuting tao o mabuting asawa, . . . ito
ang yaong alituntunin na inihayag ng Panginoon, na siyang nag-
pakita ng mga pananagutan na mayroon ako.3

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Itinatag ng Diyos ang kasal para sa ating walang 
hanggan kaluwalhatian at kadakilaan.

Itinatag ng Diyos ang kasal sa simula pa. Nilalang Niya ang tao
sa kanyang sariling larawan at wangis, lalaki at babae, at sa kani-
lang pagkalikha, itinalaga na nararapat silang maging isa sa banal
na pagbibigkis ng kasal, at ang isa ay hindi magiging ganap kung
wala ang isa.4

Ang matwid na pagsasama ng lalaki at babae ay isang paraan
na makakamtan nila ang pinakamataas at pinakabanal na mit-
hiin. Para sa mga Banal sa mga Huling Araw. Ang kasal ay hindi
itinalaga ng ating Ama sa Langit para lamang sa pagsasama rito
sa lupa, kundi upang lampasan ang pagsubok ng panahon, ma-
kapagtiis para sa kawalang-hanggan, makapagbigay ng karanga-
lan at kagalakan sa daigdig na ito, kaluwalhatian at buhay na
walang hanggan sa darating na daigdig.5

[Ang ebanghelyo] ang siyang nagdadala sa kalalakihan at kaba-
baihan at pinagbubuklod sila nito sa walang hanggang tipan ng
kasal, na banal at dalisay, na ibinigay ng Diyos, na siyang nagbi-
bigay ng mga pangangailangan at tinutugon ang mga pinakadali-
say at pinakamalakas na hangarin ng kaluluwa. Ginagawa nitong
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Si Rebeca sa Balon, ni Michael Deas. Naghanap ng asawa para kay Isaac, 
anak ni Abraham, ang tagapagsilbi ni Abraham sa mga pinagtipanang 

tao ng Diyos. Kumuha ng tubig si Rebeca mula sa balon para sa mga kamelyo 
ng tagapagsilbi, sa gayon natupad ang kanyang panalangin na gabayan siya 

sa pagpili ng isang matwid na babae.
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buo ang mga kalalakihan at kababaihan—mga mag-asawa sa pa-
nahon at sa lahat ng kawalang-hanggan. O napakaluwalhating
isipin ito!6

Ang Diyos ay hindi lamang naghabilin kundi iniutos niya ang
pagpapakasal. Noong ang tao ay wala pang kamatayan, bago pa
pumasok ang kasalanan sa daigdig, ang ating Ama sa Langit ang
siyang nagsagawa ng unang kasal. Pinag-isa Niya ang ating mga
unang magulang sa pagbibigkis ng banal na pagkakasal, at inutu-
san silang magpalaanakin, at magpakarami at kalatan ang lupa.
Ang kautusang ito ay hindi niya kailanman binago, inalis o pina-
walang-bisa; datapuwa’t nagpatuloy ito at umiiral sa lahat ng he-
nerasyon ng sangkatauhan.7

(Ang mga tao) . . . ay higit at higit pang nagkakaroon ng maka-
sarili at hindi makadiyos na ideya na ang pagpapakasal ay mali at
kahihiyan ang pagkakaroon ng mga anak. Ang Simbahan ni
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay may ganap na
pang-unawa na salungat sa kanilang pananaw, at naniniwala, at
itinuturo bilang katotohanan ng ebanghelyo, ang una at dakilang
banal na kautusan ng Diyos sa tao: “Kayo’y magpalaanakin, at
magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin.”
[Genesis 1:28.]

. . . Inutos, binigyan ng karapatan at itinatag ng Diyos ang pa-
kikipag-ugnayan sa kasal. Ito ay ginawang napakapayak sa pagha-
yag ng Diyos kay Propetang Joseph Smith, bilang patotoo ang
salitang ito ay nasa Doktrina at mga Tipan, bahagi 49:15: “At
muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sinuman ang magba-
bawal ng pagpapakasal ay hindi inorden ng Diyos, sapagkat ang
kasal ay inorden ng Diyos sa tao.8

Ang kasal ay . . . isang alituntunin o ordenansa ng ebanghelyo,
pinakamahalaga sa kaligayahan ng sangkatauhan, kahit na sa wa-
ri’y hindi ito mahalaga o hindi gaanong pinag-uukulan ng pan-
sin ng marami. Walang labis o hindi kailangang alituntunin sa
plano ng buhay, ngunit walang alituntunin na mas may dakila
pang pagpapahalaga o may higit na pangangailangan para sa ka-
ligayahan ng tao—hindi lang dito, ngunit lalung-lalo na pagkata-
pos ng buhay na ito, kaysa sa yaong pagpapakasal.9
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Ito ay isang maluwalhating pribilehiyo upang 
pagsamahin bilang mag-asawa sa panahon at sa lahat 

ng kawalang-hanggan.

Isang maluwalhating pribilehiyo na mapahintulutan na maka-
pasok sa Templo ng Diyos upang pagsamahin bilang mag-asawa
sa pagbibigkis ng banal na kasal sa panahon at sa lahat ng kawa-
lang hanggan sa pamamagitan ng karapatan ng Banal na
Pagkasaserdote, na siyang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sila
na pinagsama “ay huwag papaghiwalayin ng tao,” sapagkat pi-
nagsama sila ng Diyos.10

Ang lalaki at babae na nangako sa ordenansang ito ng kasal ay
nangangako sa mga bagay na lubhang may malaking epekto sa
kanilang pagkatao, at may gayong kalaking kahalagahan, na na-
kasalalay doon ang buhay at kamatayan, at walang hanggang pag-
unlad. Doon nakasalalay ang walang hanggang kaligayahan, o
walang hanggang kalungkutan.11

Bakit itinuro ng [Diyos] sa atin ang alituntunin ng walang
hanggang pagsasama ng mag-asawa? . . .  Nang sa gayon ang la-
laking tinanggap ang kanyang asawa sa pamamagitan ng kapang-
yarihan ng Diyos, sa panahon at sa lahat ng kawalang-hanggan ay
may karapatang angkinin siya at ang babae na angkinin din na-
man ang kanyang asawa, sa darating na daigdig.12

Ang mga kalalakihan at kababaihan ay maaaring maligtas nang
nag-iisa, subalit hindi sila madadakila nang magkahiwalay. Dapat
silang pagsamahin sa yaong pagbibigkis na inihayag dito sa daki-
lang huling dispensasyon. Ang lalaki ay di maaaring walang ba-
bae sa Panginoon, at ang babae ay di maaaring walang lalaki sa
Panginoon. Ano man ang sabihin o isipin ng mga kalalakihan at
kababaihan na may kaugnayan dito, hindi nila makakamtan ang
kadakilaan sa kaharian ng Diyos nang nag-iisa. . . . 

Dumating tayo rito sa mundo upang iayon sa wangis ng Diyos.
Nilikha Niya tayo sa simula pa sa Kanyang sariling larawan at sa
Kanyang sariling wangis, at nilalang Niya tayo na lalaki at babae.
Kailanman ay hindi tayo magiging kawangis ng Diyos kung hindi
tayo lalaki at babae. . . .  Kapag tayo ay naging tulad Niya maki-
kita ninyo na tayo ay ihaharap sa Kanya sa anyo kung saan tayo
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nilikha, lalaki at babae. Ang babae ay hindi magtutungo roon
nang nag-iisa, at ang lalaki ay hindi magtutungo roon nang nag-
iisa, at aangkinin ang kadakilaan. Maaari nilang makamtan ang
antas ng kaligtasan nang nag-iisa, ngunit kapag sila ay nadakila,
ito ay naaayon sa batas ng kahariang selestiyal. Hindi sila maa-
aring dakilain sa ibang paraan.13

Hindi magkakaroon ng ganap na pagsasama sa panahon at ka-
walang-hanggan sa labas ng batas ng Diyos, at ng kaayusan ng
kanyang bahay. Maaaring hangarin ito ng mga tao, maaari nilang
maisagawa ito sa gayon ding pamamaraan, sa buhay na ito, ngu-
nit wala itong bisa maliban kung ito ay ginawa at pinagtibay sa
pamamagitan ng banal na karapatan, sa pangalan ng Ama at ng
Anak at ng Espiritu Santo.14

Ang mga Banal sa mga Huling Araw ay nagpapakasal sa pana-
hon at kawalang-hanggan, hindi upang paghiwalayin ang mag-
asawa ng kamatayan. Ang pagkakasal na isinasagawa sa ilalim ng
batas-sibiko at ng mga ministro ng ibang sekta ay isinasaalang-
alang na marangal at may-bisa hangga’t nauugnay sa buhay na
ito, subalit upang magkaroon ng bisa sa kabilang buhay, may
mga tipang dapat gawin para sa kawalang-hanggan, ang gayong
pagsasama ay kinakailangang isagawa nang naaayon sa batas ng
Diyos o sa ilalim ng kanyang karapatan o hindi ito magkakaroon
ng lakas o bisa sa kabilang buhay. Ang mag-anak ang pundasyon
ng walang hanggang kaluwalhatian, ang panimula ng isang kaha-
riang walang katapusan. Makakasama ng lalaki ang kanyang
asawa, ganoon din ang babae sa kanyang asawa, ang mga magu-
lang sa mga anak, magpakailanman, kung tiniyak nilang makaka-
sama sila sa paraang iniutos Niya na siyang may karapatan upang
pangasiwaan ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanyang
kaharian.15

Magpakasal sa isang miyembro ng Simbahan, sa 
tamang panahon, at sa bahay ng Panginoon.

Sinasabi namin sa kabataan, magsipag-asawa, at magpakasal sa
tamang paraan. Magpakasal sa katulad ang pananampalataya, at
hayaang isagawa ang seremonya sa lugar na inilaan ng Diyos.
Mabuhay ka upang maging karapat-dapat ka sa biyayang ito.16
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Nais kong maunawaan ng mga kabataang lalaki ng Sion na ang
institusyong ito ng kasal ay hindi institusyong gawa ng tao. Ito ay
sa Diyos. Ito ay kagalang-galang . . . ito ay hindi ganap na ginawa
para sa kaginhawaan ng tao lamang, na mabigyang kasiyahan ang
kanyang sariling kagustuhan at mga ideya; na magpakasal at pag-
katapos ay maghiwalay, na tanggapin at pabayaan, dahil makasi-
siya ito sa kanya. Mayroong malaking kaparusahang kaugnay ito,
mga kaparusahang umaabot nang lampas pa sa kasalukuyang pa-
nahon tungo sa lahat ng kawalang-hanggan, sapagkat sa gayong
paraan ang mga kaluluwa ay isinilang sa daigdig, at nakakamtan
ng mga kalalakihan at kababaihan ang pagiging tao sa daigdig.
Ang kasal ay nagpapanatili sa lahi ng mga tao. Kung wala ito ma-
bibigo ang mga layunin ng Diyos; mapipinsala ang kabutihan,
magkakaroon ng lugar para sa kasamaan at katiwalian, at mawa-
walan ng kabutihan at saysay ang mundo.17

Ang hindi pag-aasawa at ang pagkakaroon lamang ng maliit na
pamilya ay nagdadala ng ideya sa may mababaw na pag-iisip na ito
ay kaaya-aya dahil nagbibigay ito ng maliit na responsibilidad. Ang
espiritu na umiiwas sa responsibilidad ay umiiwas sa paggawa.
Ang katamaran at pagiging mahilig sa kasayahan ang siyang nag-
aalis sa kasipagan at walang tigil na pagpupunyagi. Ang pagmama-
hal sa kasayahan at maginhawang buhay ang nagbibigay ng
dahilan sa mga kabataang lalaki na ipagwalang-bahala ang pag-
aasawa at pagkakaroon ng pamilya bilang sagradong tungkulin.

. . . Ang kawalan nito sa tahanan ay kawalan na nararapat ding
madama ng isang bansa, sa paglipas ng panahon. Panahon ang
makapagpapatunay sa mga batas ng Diyos at sa katotohanan na
ang kaligayahan ng bawat tao ay matatagpuan sa tungkulin at
hindi sa kasayahan at kalayaan sa mga alalahanin.

Ang diwa ng sanlibutan ay nakahahawa. Hindi tayo nabubuhay
sa gitna ng gayong kalagayan sa lipunan na hindi nararanasan
ang epekto ng kanilang panunukso. Matutukso ang mga kaba-
taan natin na sundin ang halimbawa na ipinakikita ng sanlibutan
sa kanila. May malakas na kahiligan na pagtawanan ang obligas-
yon sa pag-aasawa. Ang kunwaring ambisyon ang siyang ginaga-
wang dahilan upang ipagpaliban ang pag-aasawa hanggang sa ito
ay makamit. Karamihan sa magagaling nating kabataan ay nagha-
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hangad na tapusin muna ang kanilang pag-aaral sa sarili nilang
bansa o sa ibang bansa. Bilang mga likas na pinuno sa lipunan,
ang kanilang halimbawa ay mapanganib at ang pagkakaroon ng
maraming kadahilanan ay hindi magandang pag-uugali. Mas ma-
inam pa na maraming kabataang lalaki ang hindi makapag-aral sa
kolehiyo kaysa gawing dahilan ang pag-aaral sa kolehiyo sa di-
pag-aasawa gayong lampas na sila sa tamang edad.18

Ninanais ng mga kabataang lalaki na magkaroon ng malapalas-
yong tahanan, kumpleto sa kagamitan at mas makabago na katu-
lad sa iba bago sila mag-asawa. Sa palagay ko ito ay isang
pagkakamali. Sa palagay ko ang mga kabataang lalaki at babae
man ay dapat na handa, maging sa panahong ito, at sa kasaluku-
yang kalagayan ng mga bagay-bagay na, upang pumasok sa banal
na pagbibigkis ng kasal at magkasamang nakikipaglaban sa mga
hamon ng buhay patungo sa tagumpay, harapin ang mga hadlang
at suliranin nila, at tumangan sa isa’t isa upang magtagumpay, at
magtulungan sa kanilang mga temporal na gawain nang sa gayon
sila ay magtagumpay. Pagkatapos mas matutuhan nilang mahalin
ang isa’t isa, at mas nagkakaisa sa buong buhay nila, at higit si-
lang pagpapalain ng Panginoon.19

Nararapat na itanim ng mga may-karapatan sa Simbahan at
ang naturo sa isipan ng miyembro ang pagiging banal ng pagpa-
pakasal ituro ang tungkulin ng pag-aasawa, katulad ng inihayag
sa atin sa mga huling araw. Kailangang magkaroon ng . . . pang-
unawa sa kapakinabangan ng marangal na kasal, at na makaha-
hadlang sa sinumang kabataang lalaki o sinumang kabataang
babae, na miyembro ng Simbahan, na may-asawa maliban na
lang kung sa pamamagitan ng karapatang pinagtibay ng Diyos.20

Ang pag-aasawa ay nararapat na nakatatag sa alituntunin
ng pagmamahal at sagradong pagmamahalan.

Hindi mahirap na tanganan ang pinakamataas na antas ng pag-
galang at maluwalhating pag-iisip sa tahanan, kung ito ay itinatag
sa alituntunin ng kalinisan, ng tunay na pagmamahal, ng kabuti-
han at katarungan. Ang lalaki at ang kanyang asawa na may ga-
nap na tiwala sa isa’t isa, at kung determinado na sundin ang
batas ng Diyos sa kanilang buhay at ganap na gampanan ang la-
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yunin ng kanilang misyon dito sa mundo, ay hindi maaari at di-
maaari kailanman, na magkaroon ng kaluguran kung wala ang
tahanan. Ang kanilang mga puso, damdamin, pag-iisip, hangarin
ay likas na tutungo sa pagtatatag ng isang tahanan at pamilya at
ng sarili nilang kaharian; sa pagtatatag ng pundasyon ng walang
hanggang pag-unlad at kapangyarihan, kaluwalhatian, kadaki-
laan at nasasakupan, daigdig na walang wakas.21

Ang tahanan ay hindi tahanan ayon sa ebanghelyo, maliban
kung may nananahan doon na ganap na pagtitiwala at pagmama-
halan sa pagitan ng mag-asawa. Ang tahanan ay lugar ng kaayu-
san, pagmamahalan, pagkakaisa, kapahingahan, pagtitiwala at
ganap na pananalig; kung saan hindi makapapasok ang bahag-
yang pagdududa sa pagtataksil; kung saan ang babae at ang la-
laki ay magkaroon ng ganap na tiwala sa karangalan at kalinisan
ng bawat isa.22

Ang Sion ay hindi pook para sa labanan ng mga lalaki at babae.
Nilayon ng Diyos na pag-isahin sila, at ipinahayag nga ito. Hindi
ang paggawa ng Kanyang gawain ang nakapaghihiwalay sa ka-
nila, o magparamdam na mayroon silang magkaiba at magkasa-
lungat na hilig, at na ang paghihiwalay, hindi pagsasama, ang
layunin ng kanilang pagkakalalang.23

Ano ngayon ang tinatawag na huwarang tahanan—na sadyang
dapat pangaraping itayo ng mga Banal sa mga Huling Araw . . . ?
Ito ang lugar kung saan pangalawa lamang ang pagsasaalang-
alang ng mga bagay ng daigdig. Ang lugar kung saan ang ama ay
mapagmahal sa mag-anak na siyang pagpapalang ibinigay ng
Diyos sa kanya, pinahahalagahan sila nang una sa lahat, at sa ka-
bilang dako sila bilang ganti ay hinahayaang manahan sa kani-
lang mga puso. Aang lugar kung saan mayroong pagtitiwala,
pagkakaisa, pag-ibig, banal na pagmamahalan sa pagitan ng ama
at ina at mga anak at magulang. Ang lugar kung saan ang ina ay
nalulugod sa kanyang mga anak, na tinutulungan ng ama—ang
lahat sa pagiging mabuti, dalisay, may takot sa Diyos.24

Ang mga magulang—nararapat na mahalin at igalang ang isa’t
isa, at pakitunguhan ang bawat isa nang may paggalang at kagan-
dahang-asal at magiliw na pagpapahalaga, sa lahat ng oras. Ang
lalaki ay nararapat pakitunguhan ang kanyang asawa nang may
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lubos na pagpipitagan at paggalang. Hindi niya dapat laitin ang
kanyang asawa, hindi magsasalita nang masakit sa kanya, subalit
sa tuwina’y pahahalagahan siya sa tahanan, sa harapan ng kan-
yang mga anak. . . .  Ang babae rin ay dapat na pakitunguhan ang
kanyang asawa nang may malaking paggalang at pagpipitagan . . .
Ang babae ay dapat na maging kagalakan sa kanyang asawa, at
dapat na mamuhay at kumilos nang maayos sa tahanan nang sa
gayon ang tahanan ang maging pinakamasaya, pinakapinagpa-
lang lugar sa mundo sa kanyang asawa. Ito ang dapat na kalaga-
yan ng mag-asawa, ng ama at ina, sa sagradong bakuran ng banal
na lugar na iyon, ang tahanan.25

Mga kapatid, walang anumang bagay ang dapat na pahintulu-
tang pumagitan sa inyo—ama at ina, mag-asawa, walang dapat na
anumang bahagyang pagkakaiba ng nararamdaman; hindi dapat
hayaan ang isang bagay na pumagitan sa inyo at paghiwalayin
kayo sa isa’t isa; huwag ninyo itong pahintulutan. Mahalaga ito sa
inyong kapakanan at kaligayahan at sa pagkakaisa na dapat na na-
roroon sa inyong tahanan. Lahat tayo ay may mga kahinaan at ka-
malian. Minsan nakakikita ng kamalian ang lalaki sa kanyang
asawa, at pagsasabihan niya ito. Minsan, nararamdaman ng babae
na hindi ginagawa ng kanyang asawa ang makabubuti, at pagsasa-
litaan niya ito. Anong kabutihan ang magagawa nito? Hindi ba’t
mas mainam ang kapatawaran? Hindi ba’t mas mainam ang pag-
ibig sa kapwa? Hindi ba’t mas mainam ang pagmamahal? Hindi ba
mas magandang huwag nang pag-usapan ang pagkakamali, hu-
wag nang palakihin pa ang kahinaan sa paulit-ulit na pagbanggit
nito? Hindi ba mainam ito? At hindi ba’t ang pagsasama na pinag-
tibay ng pagsilang ng mga anak at ng bigkis ng bago at walang
hanggang tipan, ay mas tumitibay kapag kinaligtaan ninyong
banggitin ang mga kahinaan at kamalian ng bawat isa? Hindi ba’t
mas mainam na kalimutan ang mga ito at huwag nang banggitin
pa ang tungkol dito—ibaon ang mga ito at banggitin lamang ang
tungkol sa mabuti na nalalaman at nadarama, sa isa’t isa, at sa ga-
yon ibinaon ang kamalian ng bawat isa at hindi na palakihin pa
ang mga ito; hindi ba mas mainam ito?26

Ano pa ang higit na mas nakagagalak isipin kaysa sa katotoha-
nang iniibig ng lalaki ang kanyang asawa at umiibig din sa kanya,
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kung kanino siya ay tapat at tapat din siya sa kanya sa lahat ng
panahon ng pakikisama sa kanya bilang asawa at ina, ay magka-
karoon ng pribilehiyo na bumangon sa umaga ng unang pagka-
buhay na mag-uli na nadadamitan ng kawalang-kamatayan at
buhay na walang hanggan, at maipagpatuloy ang ugnayan na
mayroon sila sa buhay na ito, ang ugnayan ng mag-asawa, ama at
ina, mga magulang sa kanilang mga anak, na itatatag ang saligan
ng walang hanggang kaluwalhatian at walang hanggang kadaki-
laan sa kaharian ng Diyos!27

Ito ay kasal, na pinatibay at pinagtibay ng Diyos, na kung saan
itatatag ang maluwalhating tahanan—na nagpapala, nagpapa-
saya, dumadakila, at di-maglalaon ay umaakay sa pagsasama na-
tin sa ating mga magulang sa langit, at sa walang hanggan,
nagkakaisang buhay, at pag-unlad.28

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Sa anong mga layunin itinatag ng Diyos ang kasal? Paano naka-
tutulong ang walang hanggang kasal sa atin upang maunawaan
natin ang ating “pinakamataas at pinakabanal na mithiin”?

• Bakit “pinakamahalaga sa kaligayahan ng sangkatauhan” ang
pagpapakasal? Bakit ipinalalagay ng iba na hindi ito mahalaga?

• Paano nakasalalay ang walang hanggang pag-unlad at walang
hanggang kaligayahan sa walang hanggang pagsasama ng mag-
asawa? Ano ang nararamdaman ninyo sa pagkakaalam na maka-
kasama ninyo ang inyong asawa sa lahat ng kawalang-hanggan?

• Bakit kailangan nating hangarin na makasal sa templo?

• Ano ang ibubunga ng inyong paglabag sa pagbibigkis ng bago
at walang katapusang tipan ng kasal sa ating mga sarili at sa iba?

• Anong mga hadlang ang maaaring umakay sa ilang tao upang
ipagpaliban o iwasan ang pagpapakasal? Paano natin malala-
man kung kailan tayo dapat ikasal?

• Ipinopropesiya ni Pangulong Joseph F. Smith na ang pag-iwas
sa mga responsibilidad ng pag-aasawa ay “isang kawalan na
nararapat ding madama ng isang bansa sa paglipas ng pana-
hon.” Paano ngayon nadarama ng bansa ang kawalang ito?
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• Paano mapalalakas ng tipan ng walang hanggang kasal ang mag-
asawa kapag sila’y nahaharap “sa mga hadlang at suliranin”?

• Bakit mahalaga “ang ganap na pagtitiwala” sa pagitan ng mag-
asawa? Ano pa ang ibang katangian na dapat pagyamanin sa pa-
gitan ng mag-asawa? Paano nakapagpapahina ang mga
negatibong pag-uugali—katulad ng pagpuna, panglalait, di
pagpapatawad at pagmamalaki sa mag-asawa?

• Ano ang ibig sabihin ng pagiging isa ng mag-asawa? Anong mga
sakripisyo ang kailangang gawin ng mag-asawa upang maging
isa? Ano pang ibang bagay ang magagawa ng mag-asawa upang
mapatibay ang walang hanggang pagsasama?
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Samahang Damayan: 
Buong Kabanalang Itinatag

para sa Ikabubuti ng 
mga Banal

Itinatag ang Samahang Damayan sa 
pamamagitan ng dakilang kapangyarihan upang 

makapagdulot ng aliw sa mga taong nanga-
ngailangan at itaguyod ang espirituwal na kapakanan 

ng mga kababaihan ng Sion.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Nasabi ni Pangulong Joseph F. Smith na ang Samahang
Damayan ay “buong kabanalang itinayo, binigyang kapahintulu-
tan, pinasimulan, inorden ng Diyos.” 1 Nakasama siya sa mara-
ming pagdiriwang at espesyal na okasyon ng Samahang
Damayan, nangungusap ng mga pagmamahal at paghanga sa ga-
wain ng mga kababaihan. Noong 17 Marso 1892, ipinagdiwang
ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag at paglilingkod ng
Samahang Damayan. Sa Tabernakulo ng Salt Lake at sa mga sa-
ngay, purok at istaka ng buong Simbahan, pinapurihan ng mga
may katungkulan sa Samahang Damayan at namumunong mga
saserdote ang pagkakatatag dito at ang maraming taong pagli-
lingkod na ibinigay ng mga kababaihan ng Simbahan.

Tinagubilinan ang mga kongregasyong ito sa buong daigdig
na makiisa sa sabay-sabay na pag-aalay ng panalangin. Si
Pangulong Joseph F. Smith na noo’y Tagapayo ni Pangulong
Woodruff, ang nag-alay ng espesyal na panalangin ng papuri at
pasasalamat sa Tabernakulo: “Binigyan ninyo kami ng kaunting
liwanag na nagpasaya sa kanilang mga puso at natulungan ka-
ming makapaglingkod sa inyo. . . .  Binigyan ninyo kami ng pag-
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nanais na itatag ang inyong Simbahan sa mundo, at hanapin ang
kabutihan,” and sabi niya. “Pagpalain po ninyo ang . . . mga mi-
yembro ng Samahang Damayan sa buong mundo, sa Sion at sa
mga nasa ibang bayan, ang mga nasa pulo ng karagatan at saan-
man sila sama-samang nagtitipon. . . .  Nawa’y makasama nila
ang inyong espiritu upang biyayaan sila, na magsaya ang kani-
lang mga puso sa inyong harapan.”2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang Samahang Damayan ay Itinatag ng Diyos.

Kaylakas, kaydakila at makapangyarihan ang organisasyon ng
Samahang Damayan ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa
mga Huling Araw, at kaylaking responsibilidad ang nakaatang sa
kanila! 3

Walang ibang samahan ng mga kababaihan sa mundong ito na
nagtataguyod sa mataas na simulain ng dakilang kapangyarihan
na siyang katayuan ngayon ng samahang ito. Ang ibang samahan
ay gawang tao o gawang kababaihan lamang. . . .  Ang samahang
ito ay buong kabanalang itinayo, binigyang kapahintulutan, pina-
simulan, inorden ng Diyos para sa kaligtasan ng mga kababaihan
at kalalakihan. Kaya nga, walang ibang samahan ang maihaham-
bing dito, na kailanma’y makapapalit sa gayon ding ipinaglala-
ban at simulain kaysa sa samahang ito, maliban na lamang kung
magtatayo ang Panginoon ng panibago. At kung gagawin niya
ito, padadaanin Niya ito sa pamamagitan ng pagkasaserdote, ng
yaon ding pagkasaserdote kung paano ito itinatag, at hindi sa
anumang paraan.4

Ang mga kababaihan ay maaaring magtayo ng mga kapisanan,
at maaari silang makapagtayo ng mga pamayanan, at makapag-
pasa ng mga tuntunin, magbalangkas ng mga artikulo ng kasun-
duan at magtatag ng mga patakaran para sa kanilang pamahalaan,
at mga ganoong klase ng bagay. Huwag kalimutan, wala sa mga
iyon ang maihahambing ninyo sa isang maayos na itinatag na
Samahang Damayan ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa
mga Huling Araw. . . .  Hindi kayo dapat padala sa mga kababai-
han ng sanlibutan; dapat na pamunuan ninyo ang sanlibutan at
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lalung-lalo na ang mga kababaihan ng sanlibutan sa lahat ng ba-
gay na maipagkakapuri, maka-Diyos, makapagpapaunlad at maka-
pagpapalinis sa mga anak ng tao. . . .  Unahin ninyo ang
[Samahang Damayan], iluklok ito sa itaas, gawing pinakamahusay
at pinaka may lalim sa anumang samahang nakatayo ngayon sa
mundo. Tinawag kayo ng tinig ng Propeta ng Panginoon para ga-
win ito, na manguna, maging pinakamagaling at pinakamahusay,
pinakamalinis at pinakamatapat sa paggawa ng tama, at tungku-
lin ninyong tamasahin ang inyong mga pribilehiyo at kamtan ang
lahat ng nakalaan sa inyong tungkulin at dapat ninyong mamana
mula sa Panginoon at sa Kanyang mga kaloob.5

Ang Samahang Damayan ay kakalinga sa 
mga nangangailangan, magbibigay aliw at liwanag.

Naniniwala ako na kahanga-hanga ang nagagawa ng ating
Samahang Damayan sa mga tao. . . .  Ang mga ito ay mahalagang
samahan na para sa ikabubuti ng Israel, para sa kapakanan ng
mga kababaihan, ina at anak na babae na nasa Sion.6

Ilang bagay tungkol sa Samahang Damayan. Itinatag ito ni
Propetang Joseph Smith. Kaya nga, ito ang pinakamatagal nang
samahang pantulong ng Simbahan, at nangunguna ito sa kahala-
gahan. Hindi lamang ito tumutukoy sa mga pangangailangan ng
mahihirap, maysakit at nangangailangan, kundi bahagi pa rin ng
tungkulin nito—ang mas malaking bahagi nito—ang pangala-
gaan ang espirituwal na kapakanan at kaligtasan ng mga ina at
anak na babae ng Sion; tiyakin na walang napababayaan, sa ha-
lip lahat ay nababantayan laban sa kasawiang-palad, kalamidad,
kapangyarihan ng kadiliman, at kasamaan na nagbabanta sa ka-
nila sa mundo. Tungkulin ng mga Samahang Damayan na panga-
lagaan ang kanilang sariling kapakanan at kapakanan ng lahat ng
babaing miyembro ng Simbahan.7

Saan sa mundo natin hahanapin ang kabutihan, diwa ng kato-
tohanan, katapatan, dakilang pagmamahal, pagtitiyaga at maha-
bang pagtitiis at pagpapatawad at pagtitiis hanggang wakas at
kawanggawa at lahat ng sagradong bagay, kung ito ay hindi natin
hahanapin sa mga samahang nagpapaunlad sa mga ina at anak na
babae ng Sion. Anong kapangyarihan ang taglay ninyo, mga kapa-
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tid na babae, sa pagtupad ng inyong mga tungkulin, sa pagsasa-
gawa ng inyong mga gawain bilang mga anghel ng awa sa mga
nagdurusa at naaapi at nadapa, sa mga nagkasala at nanghihina at
humihingi ng tulong, kapangyarihang magagamit ninyo sa mga
tao ng Diyos at sinumang pahintulutang makahalubilo ninyo!

Saan man may pangangailangang maaliw, ang samahang ito ay
itinatag, o nasa malapit lamang at handang magdulot ng aliw na
siyang kailangan. Saan man may sakit, ang samahang ito na nasa
iba’t ibang sangay ay naroon upang maglingkod na siyang kina-
kailangan. Saan man may kakulangan sa kaalaman sa mga alitun-
tunin ng buhay, tamang pamumuhay, ang samahang ito ay nasa
malapit lamang para magbahagi ng katalinuhan, magbigay liwa-
nag, at magtagubilin sa pamamagitan ng kanilang mga halim-
bawa at turo sa mga tao na nangangailangan ng gayong klase ng
tulong at kalinga.

Saan man may kamangmangan o kaunti mang kakulangan sa
kaalaman tungkol sa pamilya, mga tungkulin sa pamilya na nau-
ukol sa mga obligasyon at umiiral sa pagitan ng mga mag-asawa
at sa pagitan ng mga magulang at anak, doon may nakatatag na
samahang ito at nasa malapit lamang. Sa pamamagitan ng likas
na katangian at inspirasyon na nauukol sa samahan, ang mga ito
ay handang magbahagi ng tagubilin kaugnay ng mga tungkulin
niyon. Saan man may bagong ina na wala pang karanasan sa pag-
aaruga at pagkalinga sa kanyang anak, o gawing kaaya-aya at ma-
ganda at kanais-nais ang kanyang tahanan para sa kanya at sa
kanyang asawa, naroroon din ang samahang ito, sa ilang bahagi
ng samahang ito, para magbigay ng tagubilin doon sa bagong ina
at tulungan siyang gawin ang kanyang tungkulin at gawin iyon
nang maayos. At saan man may kakulangan sa karanasan sa pag-
lilingkod sa natural at pagpapalaki at wastong pagpapakain sa
mga bata, o kung saan may pangangailangan sa pagbibigay nang
wastong espirituwal na tagubilin at pagkain sa mga bata, naro-
roon ang dakilang samahan ng mga Kababaihan na Samahang
Damayan ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling
Araw at samahan ng mga ina at anak na babae ng Sion, sila na
may kakayahang magbahagi ng tagubiling iyon.8

Higit na masigasig na alagaan ang mga nangangailangan. . . .
Natatakot kami na may mga tahimik na naghihirap na kailangan

224



K A B A N A T A  2 1

ng tulong. Nasa inyong pook ang una ninyong tungkulin.
Alalahanin ang matatanda at alagaan ang mga ulila at balo.9

Hindi pa natatagalan nang magkaroon ako ng pribilehiyong
dumalaw sa isa sa mga panirahan sa isang liblib na Istaka ng Sion
kung saan may laganap na sakit nang panahong iyon, at baga-
man maraming araw kaming naglakbay at gabi na nang marating
namin ang lugar, kami ay nahilingang samahan ang pangulo sa
pagdalaw sa ilang may sakit. Natagpuan namin ang isang kapatid
na babae na nakaratay sa banig ng karamdaman, na nasa malub-
hang kalagayan. Alalang-alalang nakaupo sa kanyang tabi ang
asawa dahil sa sakit nito na ina ng maliliit na anak na nasa pali-
gid lamang. Ang pamilya ay mukhang walang-wala sa buhay.

Isang butihing ginang ang pagdaka’y pumasok sa bahay, bitbit
ang isang basket na naglalaman ng masusustansiyang pagkain at
ilang piling pagkain para sa naghihirap na pamilya. Sa pagtata-
nong nalaman namin na naitalaga siya ng Samahang Damayan ng
purok para tingnan-tingnan at alagaan ang maysakit na babae sa
buong magdamag. Naroon siya at handang alagaan ang maliliit
na bata, tiyakin na nalilinis sila nang wasto at napapakain at pi-
napatulog; linisin ang bahay at gawing komportable ang lahat ng
bagay hangga’t maaari para sa maysakit at sa kanyang pamilya.
Nalaman din namin na may isa pang kapatid na papalit sa kanya
sa pag-aaruga kinabukasan; magpapatuloy ito sa araw-araw.
Natanggap ng kaawa-awa at naghihirap na pamilyang ito ang pi-
nakamahusay na pag-aaruga at atensiyon mula sa mga kapatid sa
Samahang Damayan hanggang sa muling gumaling ang maysakit
at maibsan ang paghihirap nito.

Nalaman din namin na ang Samahang Damayang ito ay ayos
na ayos at disiplinado kaya ang lahat ng maysakit sa lugar na iyon
ay nakatatanggap ng ganoon ding atensiyon at paglilingkod para
sa kanilang ikagiginhawa. Kailanma’y hindi ko pa nakita nang ga-
nito kalinaw ang kahalagahan at kagandahan ng maringal na sa-
mahang ito dahil sa halimbawang nasaksihan namin, at naisip
kong kaydakila ng bagay na ito na binigyan ng inspirasyon ng
Panginoon si Propetang Joseph Smith na magtatag ng gayong sa-
mahan sa Simbahan.10

225



K A B A N A T A  2 1

Dapat hangarin ng mga kapatid sa Samahang 
Damayan na pagyamanin ang pananampalataya at 

espirituwal na lakas ng kanilang sarili at sila 
na mga pinaglilingkuran nila.

Sino ang makapagsasabi kung gaano ang kabutihang maisasa-
gawa ng isang maayos ang pagkakatatag at talagang disiplina-
dong Samahang Damayan, hindi lamang temporal kundi sa
espirituwal ding pananaw. Ang gawain ay mapagkawanggawa at
marahil ay wala nang lalakas pa o hihigit sa impluwensiya ng ma-
ayos na pinatnubayang kawanggawa, upang makuha ang tiwala
at pagmamahal ng ating kapwa. At matapos makuha ang kanilang
tiwala sa pamamagitan ng mga simpleng gawa ng pagkahabag,
ang pintuan ay mabubuksan para makuha at akayin ang kanilang
mga kaluluwa sa mas mataas na antas ng pananampalataya at es-
pirituwal na kagalingan; at, tandaan, mas mahalaga ang bahaging
espirituwal kaysa temporal. . . . 

Sa bandang huli, mas mabuti pang magutom o mamatay dahil
sa kakulangan ng temporal na pagkain kaysa maghirap at mama-
tay nang dahil sa kakulangan sa intelektuwal at espirituwal na ka-
alaman na mahalaga para matamo natin ang kaloob na buhay na
walang hanggan na siyang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng
Diyos. Mas mahalaga sa akin ang magkaroon ng kaalaman sa mga
alituntunin ng walang hanggang katotohanan kaysa pagkain o
damit. Gayunman ibig natin kapwa ang temporal at espirituwal
na pagkain at inorden ng Diyos na kapwa madaling makuha ng
buong sangkatauhan ang mga ito sa kondisyong susundin nila
ang Kanyang mga batas at patuloy na mamuhay na sumusunod
sa mga ito.

Pribilehiyo ng mga manggagawa sa Samahang Damayan na aru-
gain ang maliliit na bata sa kanilang kamusmusan at tumulong sa
pagtuturo sa kanila na maging matapat at malinis, maniwala sa
Diyos ang Amang Walang Hanggan at sa dakilang misyon ng
Kanyang Anak; at bigyang tagubilin ang mga ina at turuan sila na
palakihin ang kanilang maliliit na anak sa ganitong paraan. Ito ay
isang mahalagang tungkulin, higit pa, kung maaari, sa simpleng
paglilingkod sa mga temporal na pangangailangan na isinalin sa
inyo, mga kapatid. Totoong walang limitasyon ang inyong mga
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pribilehiyo o kaukulang karapatan na gumawa ng mabuti sa lahat
ng paraan at saanman naroroon na nasa inyong kakayahan.11

Malaking bahagi ng gawain ng Samahang Damayan ang nau-
ukol sa mga materyal na bagay sa buhay na ito, sa mga temporal
na pangangailangan ng mga tao ng Simbahan, at magkagayun-
man, ang impluwensiya ng kanilang mga pagsisikap ay makaa-
abot hanggang sa kabilang buhay habang nakatutulong sila sa
espirituwal na pag-unlad at maging sa mga temporal na panga-
ngailangan. . . .  Bahagi ng tungkulin ninyo ang alagaan ang mga
ulila at mahina. Sa lahat ng mabuting gawaing ito ang Simbahan
ay nakatayo sa inyong likuran upang tulungan kayo.12

Ang mga mas dakilang bagay ay yaong mga espirituwal, yaong
mga bagay na nakapagpapatibay sa pananampalataya ng mga ka-
lalakihan at kababaihan, mga bagay na nagbibigay liwanag at ta-
lino at lakas na paglabanan ang masama at mga tukso,
kakayahang matukoy ang mga panloloko ng tao at ang katusu-
han at pandaraya na nakaabang para makapanlinlang. Yaong ka-
talinuhan, espirituwal na kaalaman, espirituwal na katalinuhan
na makatutulong sa inyo na matukoy ang katotohanan sa kama-
lian, at matukoy ang liwanag at kadiliman at mabuti at masama,
ito ang dakilang bagay na dapat nating hangarin at matamo.13

Ilarawan sa inyong isipan si Tiya Em [Emmeline B. Wells, ang
pangkalahatang pangulo ng Samahang Damayan] . . . na nagpu-
punta sa Simbahan noong bata pa siya, dinaranas ang mga pagsu-
bok at hirap at kabiguan at lahat ng nagdudulot ng pagkabahala
at pag-aalala na kaugnay ng unang takbo ng buhay ng mga Banal
sa Huling Araw, ang kanilang exodo mula sa Missouri at mula sa
Nauvoo hanggang sa mga Lambak ng kabundukan, sa mga dis-
yerto na walang maapakan ang mga paa at walang mahigaan ang
kanilang mga ulo. Pinanghinaan ba siya ng loob? Ang akin bang
ina ay pinanghinaan ng loob? Si Tiya Vilate Kimball ba ay pinang-
hinaan ng loob? Hindi; itinuring nila ang lahat ng ito na walang
alaga kung ihahambing sa liwanag na nasa kanilang mga kaluluwa
para sa Diyos at sa Kanyang katotohanan. Magagawa ba ninyong
baguhin ang paniniwala ng isa man lamang sa mga kababaihang
ito tungkol sa Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw? Magagawa ba ninyong padilimin ang kanilang isi-
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pan tungkol sa misyon ni Propetang Joseph Smith? Magagawa ba
ninyong bulagin sila kung tungkol din lamang sa dakilang misyon
ni Jesucristo, ang Anak ng Diyos ang pag-uusapan? Hindi, kailan-
man sa mundong ito hindi ninyo ito magagawa. Bakit? Sapagkat
alam nila ito. Ipinahayag ito ng Diyos sa kanila, at naunawaan nila
ito, at walang kapangyarihan sa mundo ang makapagbabago sa
kanila sa alam nilang katotohanan. Walang halaga sa kanila ang
kamatayan. Walang halaga ang maghirap sila. Walang halaga sa ka-
nila ang ginaw o pag-ulan, o init ng araw. Ang nadarama lamang
nila at nalalaman at ninanais ay magtagumpay sa kaharian ng
Diyos at sa katotohanan na ibinigay ng Panginoon sa kanila.

O kaluluwa ko, nasaan na ang mga kababaihang ito ngayon?
Kasama natin ngayon ang ilan sa kanila, ang marami sa kanila, sa-
lamat sa Diyos. Ngunit may ilan sa kanila na mayroon tayo dito
na hindi totoo. . . .  Alamin ninyo ang kanilang buhay, ang kani-
lang mga puso at ugali at mga ginagawa sa kani-kanya nilang pa-
mamahay, at hindi ito ang hinahanap natin, hindi ito ang uri ng
ebanghelyo na makagagawang tanggapin at ipamuhay ng mga
kababaihan o kalalakihan sapagkat sila mismo ay hindi alam ang
ebanghelyo ni hindi nila ito ginagawa. Gayunman sa paimbabaw
ay akalain ninyong ang lahat ay taglay nila, at nasa kanila ang la-
hat ng liwanag at pananampalataya at dunong at kaalaman; ngu-
nit wala ito,—wala ito. Kapag tumigil na sa pagdarasal sa Diyos
ang mga babae’t lalaki, ibig sabihin nito ay may kulang. . . .  Wala
sa kanila ang katatagan, pananampalataya, pagmamahal sa kani-
lang mga puso na dapat sana’y taglay nila.14

Ang salita at batas ng Diyos ay mahalaga para sa mga kababaihan
na makarating sa matalinong pagpapasiya, gayundin naman ito sa
mga kalalakihan; at dapat pag-aralan at isaalang-alang ng mga kaba-
baihan ang mga suliranin ng dakilang gawain sa mga huling araw
ayon sa pananaw sa paghahayag ng Diyos at habang sila’y binubun-
suran ng kanyang Espiritu, na karapatan nilang matanggap sa pa-
mamagitan ng taimtim at panalanging mula sa puso.15

Magsikilos tayo para sa temporal at espirituwal na kapakanan
ng Simbahan, at lalo pa tayong magsikap sa paggawa para sa es-
pirituwal na ikauunlad, pakinabang at buhay at kaligtasan ng
Simbahan.16
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Ang Samahang Damayan ay hindi makakikilos nang 
malaya sa pagkasaserdote ng Anak ng Diyos.

Naroon ang respeto at ganap na tiwala natin . . . sa mga kapa-
tid na abala sa Samahang Damayan; mapapasa kanila ang mga bi-
yaya ng Panginoon. Ginawa na Niya ito noon at patuloy Niyang
bibiyayaan sila yamang sinusuportahan nila ang Pagkasaserdote
ng Diyos na ibinigay sa mundo para gabayan ang Simbahan at
magbigay payo sa mga gawain ng kaharian ng Diyos.17

Nais kong sabihin . . . sa Samahang Damayan . . . at sa lahat ng
iba pang samahan sa Simbahan, na wala sa kanila ang malayang
makakikilos sa Pagkasaserdote ng Anak ng Diyos, wala alinman
sa kanila ang mananatiling katanggap-tanggap sa Panginoon ka-
pag lumayo sila sa tinig at payo ng mga may hawak ng
Pagkasaserdote at pamunuan sila. Napapasailalim sila sa bisa at
kapangyarihan ng Simbahan, at hindi sila makakikilos nang ma-
laya dito; ni hindi sila makapagpapatupad ng anuman sa kani-
lang mga organisasyon nang walang pahintulot sa
Pagkasaserdote at Simbahan.18

Mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa, isa lamang ang hangad
ko para sa lahat ng mabubuting babae na abala sa marangal na
gawaing ito, at iyon ay, nawa’y pagpalain sila ng Diyos, iligtas ang
kanilang buhay, tulungan silang maging matatag at tunay sa ka-
nilang integridad sa layunin ng Sion; at tulungan silang madama
sa kanilang mga kaluluwa na walang ibang bagay ang dapat na
ipagpauna sa Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw, at walang makahihigit sa Simbahan sa ilalim ng se-
lestiyal na kaharian. Taglay ng Simbahan ang kapangyarihan, ka-
butihan, katotohanan at dakilang awtoridad ng Diyos, para
gawin ang kanyang kalooban sa mundo.19

Mga Mungkahi Para sa Pagtuturo

• Sa anong kapangyarihan itinatag ang Samahang Damayan?
Paano nakatutulong ang kaalaman na itinatag ang Samahang
Damayan sa atas ng Diyos para magampanan ng mga kababa-
ihan ang kanilang mga responsibilidad? Paano nakatutulong
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ang kaalamang ito para tulungan ang mga may hawak ng pag-
kasaserdote na suportahan ang Samahang Damayan?

• Paano “pamumunuan . . . ang mga kababaihan ng sanlibutan”
ng Samahang Damayan sa lahat ng bagay na maipagkakapuri,
makapagpapaunlad at makapagpapalinis? (Tingnan sa Mga
Saligan ng Pananampalataya 1:13.)

• Paano matutupad ng mga kapatid sa Samahang Damayan ang
kanilang “mga tungkulin bilang mga anghel ng awa sa mga
nagdurusa at naaapi”? Paano tayo maaakay patungo sa mga “ta-
himik na naghihirap”?

• Paano makapagdudulot ng aliw ang Samahang Damayan bi-
lang isang organisasyon? Paano nito maituturo ang mga alitun-
tunin ng tamang pamumuhay? Paano nito madaragdagan ang
pang-unawa ng mga kababaihan sa kanilang mga responsibili-
dad sa pamilya?

• Bakit mas dakilang bagay yaong mga espirituwal? Paano naka-
tutulong ang “maayos na pinatnubayang kawanggawa” at “sim-
pleng gawa ng pagkahabag” na akayin ang mga kaluluwa sa
“mas mataas na antas ng pananampalataya at espirituwal na ka-
galingan”?

• Ano ang umantig sa inyo tungkol sa mga kapatid sa Samahang
Damayan na inilarawan sa kabanatang ito?

• Paano binibiyayaan ang Samahang Damayan ng pamamatnu-
bay ng pagkasaserdote?

• Paano napagpala ang inyong buhay ng “marangal na layunin”
ng Samahang Damayan?
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Pag-ibig na Tulad 
ng Kay Cristo sa ating 

mga Puso

Pangalagaan natin ang mga yaong 
nangangailangan at mapuspos ng kabaitan 

at pag-ibig sa lahat ng tao.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Nagsumamo si Pangulong Joseph F. Smith sa mga Banal sa mga
Huling Araw na ibigin ang kanilang kapwa at alamin ang panga-
ngailangan ng isa’t isa—temporal at espirituwal—nang may-awa
at dalisay na pag-ibig. “Sa sandaling matutuhan ng isang Banal sa
mga Huling Araw ang kanyang tungkulin, matututuhan niya na
pananagutan niya ito . . . na mapuspos ng diwa ng kabutihan,
pagmamahal, pag-ibig sa kapwa, at kapatawaran,” ang turo niya.1

Siya mismo ay tumanggap ng dakilang paglilingkod, na nasak-
sihan nang dalawin niya ang Hawaii bilang Pangulo ng Simbahan
kasama si Obispong Charles W. Nibley. Inilarawan pagkaraan ni
Obispong Nibley ang karanasan:

“Nang kami’y bumababa na sa daungan sa Honolulu, ang mga
katutubong Banal ay naroon na sa malaking bilang na may mga
kuwintas na gawa sa mga bulaklak, iba’t ibang uri at kulay ng
magagandang bulaklak. Pinagkaguluhan nila kami, siya, mang-
yari pa, nang higit kanino pa man. Ang kilalang banda ng mga
taga-Hawaii ay naroon din at tumutugtog ng maligayang pagda-
ting. . . .  Ito ay isang nakapakagandang tanawin na makita ang
masidhing pag-ibig, maging ang nakaiiyak na pagmamahal, na
mayroon ang mga taong ito sa kanya. Sa gitna nilang lahat na-
pansin ko ang isang nakaaawa, matanda, bulag na babae, mahina
at nanginginig na sa paglalakad dahil siya ay mga siyamnapung
taong gulang na, na inaakay patungo sa kanya. May dala siyang
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ilang piling saging sa kanyang mga kamay. Ito lang ang mayroon
siya—ang kanyang handog. Siya ay tumatawag ng ‘Iosepa,
Iosepa.’ (Ang pangalang “Joseph” sa wika ng mga taga-Hawaii).
Nang makita siya ni Joseph, kaagad itong tumakbo patungo sa
kanya at ikinulong siya sa kanyang mga bisig, niyakap, at hinali-
kan nang paulit-ulit, hinaplos ang kanyang ulo, sinasabing, ‘Ina,
Ina, ang mahal kong Ina!’

“At may luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, bumaling
siya sa akin at sinabing, ‘Charlie, inalagaan niya ako nang ako’y
bata pa, maysakit at walang sinuman ang nangalaga sa akin.
Inalagaan niya ako at naging ina sa akin.’

“O, nakaaantig ng damdamin. . . .  Napakagandang pagmasdan
ang dakila, marangal na kaluluwa sa mapagmahal, magiliw na
pag-aalaala ng kabaitang ipinadama sa kanya, mahigit limam-
pung taon na ang nakalipas; at ang kaawa-awang matandang ka-
luluwa na nagdala ng kanyang handog ng pagmamahal—ng
ilang saging—na ito lamang ang mayroon siya—upang ibigay sa
kamay ng kanyang mahal na si Iosepa!2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Maging mapagbigay sa mga maralita at kapus-palad.

Ang dakilang kautusan, na itinuro ng ating Panginoon at
Guro, ay ibigin ang Diyos nang buo ninyong puso, nang buo nin-
yong pag-iisip, at nang buo ninyong lakas; at ang kasunod ay ka-
halintulad nito; ibigin mo ang iyong kapwa nang tulad sa inyong
sarili. “Sa dalawang utos na ito’y nauuwi ang buong kautusan, at
ang mga propeta.” [Tingnan sa Mateo 22:37–40.] Samakatwid,
isagawa natin ang pag-ibig sa kapwa at pagpapatawad, pagmama-
hal at awa, sa isa’t isa; at gumawa ng karagdagang pagsisikap
upang tulungan ang mga yaong nasa kagipitan, nang sa gayon ay
hindi umabot ang tinig ng balo sa Diyos sa pagdaing laban sa
mga tao dahil sa kawalan ng pagkain, o kasuotan, o tahanan.
Tiyakin na ang ulila ay may tahanan sa kalipunan ng mga taong
ito, may pagkain o kasuotan,o pagkakataon upang mapalawak
ang kanyang kaalaman. Tiyakin na lumalaganap ang pag-ibig sa
kapwa sa lahat ng inyong gawain at nananahan sa inyong mga
puso, na hinihikayat kayo na tulungan ang mga maralita at nag-
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hihirap, inaaalo ang mga yaong nasa bilangguan, kung kinakaila-
ngan nila ang pag-alo, at pangangasiwa sa mga yaong maysakit;
sapagkat siya na nagbibigay ng isang tasa ng malamig na tubig sa
isang propeta sa pangalan ng isang propeta ay makatatanggap ng
gantimpala sa propeta iyon.

Siya na gumagawa ng mga bagay na ito sa mga maralita sa kali-
punan natin, ay masasabi sa kanila balang araw ang “Ako’y nagu-
tom, at ako’y inyong pinakain; ako’y nauhaw, at ako’y inyong
pinainom; ako’y naging taga ibang bayan, at inyong pinatuloy; na-
ging hubad, at inyo akong dinaramitan; ako’y nagkasakit, at inyo
akong dinalaw; ako’y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan.” At
hindi natin kailangan pang sabihin, “Panginoon, kaylan ka namin
nakitang nagutom, “sapagkat ang bawat isa na may katalinuhan ay
malalaman na kung nangangasiwa siya sa mga karapat-dapat na
maralita, ibinibilang na kanyang ginawa ito sa kanya na siya ang
Ama ng ating mga espiritu. [Tingnan sa Mateo 25: 31–45.]3

Dapat na turuan natin ang ating mga anak na igalang hindi la-
mang ang kanilang mga ama at ina, at ang kanilang mga kapatid
na lalaki at babae, subalit dapat silang turuan na igalang ang la-
hat ng tao, at lalung-lalo na dapat silang tagubilinan at turuan at
palakihin na igalang ang matatanda at ang mahihina, ang kapus-
palad at ang maralita, ang mga nangangailangan, at ang yaong
hindi nakatatanggap ng awa mula sa ibang tao.4

Nagagawa natin sa tuwina na magbigay ng ilang bagay sa mga
maralita, at hindi tinatanggihan ang sinuman na humihingi ng
pagkain. Naniniwala akong ito ang pangkalahatang damdamin at
katangian ng mga Banal sa mga Huling Araw. Sa palagay ko ang
lahat ng mga “Mormon” ay magiliw at laging handa, at mapagbi-
gay sa mga maralita at kapus-palad, at na wala ni isang Banal sa
mga Huling Araw na nakaririnig ng aking tinig o kahit saan na
hindi magbabahagi sa kanyang kapwa sa sandali ng pangangaila-
ngan. . . . 

Nakita kong humahayo ang mga tao mula sa aking pintuan na
may dalang masarap na tinapay at mantikilya (sapat nang kainin
ng sinumang hari, sapagkat ang mag-anak ko ay nakagagawa ng
masarap na tinapay at mantikilya, kasing sarap ng mga pagkaing
natikman ko na rito sa mundo) at kapag sila ay nasa labas na ng
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bakuran, itinatapon nila ito sa kalsada. Hindi pagkain ang gusto
nila. Gusto nila ng pera. Para saan? Upang sila ay makapunta sa
pasugalan o sa ilang bahay-inuman. Mangyari pa sila ang mana-
nagot dito. Makahahatol lamang tayo sa panlabas na anyo at sa
pamamagitan ng pag-uudyok ng mabuting espiritu na nasa atin;
at mas mabuting magbigay sa isang dosenang hindi karapat-da-
pat na tao kaysa tumangging tumulong o magbigay sa isang ka-
rapat-dapat na tao.5

Ang pag-ibig sa kapwa ay pinakadakilang alituntunin na may-
roon tayo. Kung magbibigay tayo ng tulong sa mga mahihina,
kung matutulungan natin ang mga yaong nawalan ng pag-asa at
nasa kapighatian, kung maitataas at mapauunlad ang kalagayan
ng sangkatauhan, misyon nating gawin ito, mahalagang bahagi
ito ng ating relihiyon upang gawin ito.6

Ibigin ang iyong kapwa ng tulad sa iyong sarili.

Isang napakadaling bagay para sa isang tao na sabihing nanini-
wala siya sa Diyos at sa pagbabayad-sala ni Jesucristo, na nanini-
wala siya sa pagsisisi ng kasalanan, sa pagbibinyag para sa
kapatawaran ng kasalanan, at sa pagpapatong ng mga kamay para
sa kaloob na Espiritu Santo. Sa wari’y madali para sa isang tao ang
magpatuloy nang gayon kalayo. Subalit kapag ang ping-uusapan
na ay pag-ibig sa kapwa katulad ng sarili, hindi ito napakadali.
Narito tayo ngayon sa mahirap akyating burol, kung saan natuk-
lasan natin na kinakailangan ang lahat ng ating lakas upang ma-
karating sa tuktok nito; at umaakyat na tayo dito nang maraming
taon sa ating buhay, tahasan kong sinasabi na magigising tayo
ngayong umaga at matatagpuan ang ating mga sarili na umaakyat
pa rin sa may paanan ng burol, ni hindi pa natin nararating ang
tuktok sapagkat tunay na kakaunti ang mga kalalakihan,o kababa-
ihan, maging sa Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw, ang makapagsasabi nang tapat, “Iniibig ko ang aking
kapwa katulad ng pag-ibig ko sa aking sarili”.

Hindi natin, bilang patakaran, iniibig ang ating kapwa katulad
ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Nasabi na minsan [ng isang
tao] “Sa lahat ng mga anak na lalaki ng aking ina, iniibig ko ang
aking sarili nang higit.” Gayon din ito sa mga anak ng Diyos dito
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sa lupa. Kahit na maraming anak ang ating Ama, at lahat tayo ay
may iisang dugo; at marahil miyembro tayo ng isang komunidad,
ng isang relihiyon na naniniwala sa Diyos at sa nag-iisang
Panginoon na si Jesucristo, ngunit iniibig pa rin natin nang higit
ang ating mga sarili. Ang damdaming ito ay sumisibol sa atin sa
araw-araw, sa bawat oras ng ating pakikipag-ugnayan sa isa’t isa.
Madalas itong sumisibol sa pagitan ng mag-asawa; madalas sa pa-
gitan ng ama at mga anak, at ito ay pangkaraniwan na sa mga
anak. Ito ba ang Cristianismo? Ito ba ang doktrina ni Jesucristo?
Hindi naaayon ito sa mga paraang nababasa ko sa mga aklat at
pagkaunawa sa mga alituntunin ng buhay at kaligtasan. Sinasabi
ng mga banal na kasulatan na dapat nating pahalagahan ang ba-
wat isa sa pag-ibig; na dapat nating ibigay ang ating pansariling
kaginhawaan, ang ating pansariling hangarin, o ang pansariling
kaligayahan sa mga hangarin, kaginhawaan ng ating kapwa;—ka-
bilang na ang ating kaanak at mga mahal sa buhay.7

Paano natin iibigin ang ating kapwa katulad ng pag-ibig natin
sa ating sarili. Ito ay pinakasimpleng bagay sa daigdig; subalit na-
pakaraming tao ang sakim at nakatuon lamang sa kanyang sarili
at hindi madaling magkaroon ng mapagmahal o magiliw na dam-
damin na tumutulong at nagsasaalang-alang ng kabutihan at ka-
pakanan ng kanilang kapwa; at pinagtutuunan nila ang kanilang
mga sarili para na rin sa sarili nilang natatangi at partikular na
pakinabang at biyaya at kapakanan, at sasabihing: “Oh, hayaang
pangalagaan ng aking kapwa ang kanilang sarili.” Hindi ito ang
diwa na dapat ipakilala ng isang Banal sa mga Huling araw.8

Kapag ipinalalagay nating nakakikita tayo ng mga kasiraan, ka-
hinaan o pagkakamali, maging ito man ay tunay o nasa isipan la-
mang, sa ating mga kapatid, sa halip na ikalat ang mga ito sa
lahat at sabihin ang mga ito sa mga kaibigan at kapit-bahay, saan-
man natin sila masalubong, kung gagamit tayo ng sapat na pag-
ibig, at pakikipagkaibigan, . . . ay lalapit tayo sa ating mga
kaibigan na pinaghinanakitan natin o pinaniniwalaang siyang
may kamalian o kasalanan, at sabihin sa kanila kung ano ang na-
raramdaman natin o iniisip, at gawin ito sa diwang tutulungan
sila na mapaglabanan ang kanilang mga kahinaan, at sa gayon ga-
gawa ng maraming kabutihan sa ating mga sarili, gayon din na-
man sila. Hindi tayo lalapit sa kanila na may espiritu ng paghatol
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at pagdaing, at saktan ang kanilang damdamin at puspusin ang
kanilang puso ng poot.9

Ipinapayo ko na pag-aralan nating mahalin ang isa’t isa, at pag-
katapos ang pakikipagkaibigan ay magiging tunay at magiliw.
Nasabi na minsan ng isang tao, na “makapagbibigay tayo nang wa-
lang pagmamahal, subalit hindi tayo magmamahal nang walang
pagbibigayan.” Ngayon nais nating ibigin ang isa’t isa, at kagaya
nang sinabi ng Panginoon kay Pedro, dapat nating pakainin ang
kanyang tupa [ tingnan sa Juan 21:15–17], palakasin ang isa’t isa,
hindi wasakin, ni hilahing pababa, huwag tayong makisalamuha
sa mga kahinaan ng ating kapwa o ng ating mga kapatid, o ng
mga kasiraang nakikita natin sa sangkatauhan, subalit sa halip
kung nakakikita tayo ng kabutihan palakihin ito, at, kung, maaari,
pag-apuyin ito upang makapagbigay ng liwanag at buhay, lakas at
pag-asa sa lahat ng makakikita nito, at lalo na ang mga yaong nasa
kamalian at kadiliman, upang madala sila sa liwanag.10

Itinuturo ng aking relihiyon na ibigin ko ang lahat ng tao.
Gayunman labis kong kinamumuhian ang kanilang mga kilos, o
kinalulungkot ang kanilang kasamaan at ang kadiliman ng kani-
lang isipan, ngunit sila ay nilalang ng Diyos, ang tao ayon sa kan-
yang sariling larawan—sila ay mga kapatid ko. Hinihiling sa akin
na dapat kong ibigin ang aking kapwa katulad ng aking sarili.
Maaaring hindi pa ako nakaaabot sa mataas na pamantayan ng
pagiging ganap; maaaring may nananatili pang kasakiman na mi-
namabuti ang aking sarili nang higit pa sa aking kapwa, subalit
nilalayon kong gumawa ng tama sa aking kapwa, dahil hinihingi
ito ng Ebanghelyo.11

Ang Diyos ay gumagawa ng natatanging pagsisikap sa dispen-
sasyong ito upang ihayag sa atin ang kabuuan ng Ebanghelyo,
na . . . na itinuturo sa mga tao ang alituntuning ito ng pagsasa-
kripisyo sa sarili para sa kabutihan ng iba, at nagtuturo sa atin na
gumawa tayo ng kabutihan sa ibang tao. . . .  Napakaraming tao
sa daigdig ang natatali sa kanilang mga sarili at napakaramot sa
kanilang kaluluwa kaya hindi sila handang magpunyagi alang-
alang sa iba kundi sa kanilang mga sarili lamang. Ang tungkulin
ng sangkatauhan, sa aking pagkakaunawa nito, sa banal ng
Ebanghelyo na ating natanggap, ay pangalagaan ang kawalang-
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malay, kalinisan, karangalan at mga karapatan ng lahat ng kalala-
kihan at kababaihan nang napakaingat katulad ng pangangalaga
natin sa ating mga sarili.12

Naglaan ang Diyos ng mga panustos sa kanyang Simbahan
upang pangalagaan ang yaong nangangailangan.

Naglaan ang Diyos ng mga panustos sa kanyang Simbahan, sa
ganap na pagsasaayos nito nang sa gayon ang bawat tapat na ka-
luluwa ay maaaring umasa at makalinga at mapangalagaan dito
sa oras ng pangangailangan.13

Inutos ng Diyos sa mga taong ito na alalahanin ang maralita,
at magbigay ng ikabubuhay para sa kanilang panustos. . . .  Hindi
tayo naniniwala sa pag-ibig sa kapwa bilang isang negosyo; sa ha-
lip umasa tayo sa tulong ng isa’t isa. Samantalang ang mensahe
ng ebanghelyo ay humihingi ng pananampalataya at pagsisisi,
humihingi rin ito na kinakailangang maglaan ang mga tao ng ka-
nilang pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay (pagkain,
damit, tirahan). Kaya naghayag ang Panginoon ng mga plano
para sa temporal na kaligtasan ng mga tao.

Alang-alang sa mga maralita pinasimulan sa atin ang pag-
aayuno, ang pinakaunang bagay sa lahat ay maglaan sa mga ma-
ralita ng pagkain at iba pang pangangailangan hanggang sa
maaari na nilang tulungan ang kanilang mga sarili. Sapagkat na-
pakalinaw na ang mga planong binalak lamang upang paginha-
wain ang kasalukuyang kagipitan ay hindi sapat. Ang Simbahan
sa tuwina ay naghahangad na ilagay ang mga miyembro nito sa
kaparaanang matutulungan nila ang kanilang mga sarili, sa halip
na patibayin ang pamamaraan ng napakaraming mapagkawang-
gawang institusyon ng paglalaan para sa pangkasalukuyang pa-
ngangailangan lamang. Kapag inalis na sa kanila ang tulong o
nagamit na nila ito, higit pa ang dapat na ilaan ng dating pinag-
kukunan, sa gayon pinapangyari nitong umasa ang mga maralita
sa tulong ng iba at tinuturuan sila ng maling alituntunin ng pag-
asa sa tulong ng iba, sa halip na umasa sa kanilang sariling pag-
sisikap. . . .  Ang ating ideya ng pag-ibig sa kapwa, samakatuwid,
ay maiibsan sa pangkasalukuyang pangangailangan at pagkata-
pos ay ipakita sa mga maralita kung paano tulungan ang kani-
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lang mga sarili nang sa gayon matulungan din nila ang iba. Ang
pananagutan upang ipamahagi ang mga pondo ay ibigay sa ma-
tatalinong tao, karaniwan sa mga obispo ng Simbahan, na ang
tungkulin ay pangalagaan ang mga maralita.

Iniharap namin ang makatwirang plano ng araw ng pag-
aayuno ng Panginoon sa mga simbahan ng daigdig bilang isang
matalino at maayos na paraan ng pagtutustos sa mga mara-
lita. . . .  Maaaring ito ay simpleng bagay para sa mga tao na su-
munod sa hinihinging ito na di-pagkain at pag-inom ng isang
araw sa isang buwan, at ilaan ang dapat sanang gagamitin sa
araw na iyon sa mga maralita, at nang higit pa kung nanaisin nila.
Pinasimulan ang batas na ito, ito ay simple at ganap, ayon sa kat-
wiran, at hindi lamang nagpapakita ng kalutasan sa katanungan
ng paglalaan para sa mga maralita, subalit ito ay magbubunga
nang maganda sa mga yaong sinusunod ang batas.
Ipinasasailalim nito ang katawan sa espiritu, at dahil dito nagta-
tatag ng pakikipag-ugnayan sa Espiritu Santo, at nagbibigay ng la-
kas sa espiritu at kapangyarihan na kailangang-kailangan ng mga
tao ng bansa. Dahil ang pag-aayuno ay sinasamahan ng panala-
ngin, ang batas na ito ay maglalapit sa mga tao sa Diyos, at itinu-
tuon ang kanilang mga isipan kahit isang beses sa isang buwan,
mula sa pagiging abala sa mga gawaing nauukol sa daigdig at pi-
napangyaring madala sila sa malapit na pakikipag-ugnayan sa
praktikal, dalisay at malinis na relihiyon—upang dalawin ang
mga ulila sa ama at ang mga balo at ingatan ang kanilang sarili
na walang bahid-dungis mula sa mga kasalanan ng sanlibutan [
tingnan sa Santiago 1:27 ].14

Nakikita na ang mga katanggap-tanggap na ayuno ay yaong
may tunay na diwa ng pag-ibig sa Diyos at tao; at na ang layunin
sa pag-aayuno ay magkaroon ng ganap na kadalisayan ng puso at
pagiging simple ng hangarin—pag-aayuno sa Diyos sa pinakabuo
at pinakamalalim na diwa—sapagkat ang gayong pag-aayuno ay
nakapagpapagaling ng bawat kamaliang bunga ng katalinuhan;
maaalis ang kapalaluan, ang pag-ibig sa ating kapwa ang hahalili
nito, at masisiyahan tayong tulungan ang mga maralita at nanga-
ngailangan.15
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Hinuhubog tayo ng ebanghelyo na maging 
mapagbigay at handang isakripisyo ang ating mga 

sariling hangarin para sa kapakanan ng iba.

Ipinapayo namin, isinasamo namin sa ating mga kapatid sa
ebanghelyo ni Jesucristo, na huwag lamang papurihan ang kani-
lang sarili sa pamamagitan ng tamang pamumuhay, subalit papu-
rihan at ibigin at maging mapagkawanggawa sa inyong kapwa,
ang bawat isa sa inyo.16

Sa palagay ko dapat nating ipamuhay ang ating relihiyon.
Dapat nating sundin ang mga kautusan ng Diyos. Dapat nating
taglay at tinatamasa ang diwa ng ebanghelyo sa ating mga puso
at dalhin ang bunga ng espiritu ng pag-ibig sa ating mga buhay;
pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa, pagmamahal, ka-
babaang loob at pagpapatawad sa bawat kaluluwa ng isa’t isa, at
iwasan hangga’t maaari, ang diwa ng pagpaparatang, ng pagta-
talu-talo, na humahantong sa pag-aawayan, sa pagkalito at pag-
kakahati ng mga tao, at sa pagkakaroon ng diwa ng pagkapoot.
O, alisin ang pagkapoot sa inyo. Ang pagkimkim ng poot sa ating
mga puso, o inggit o pagseselos ay pumipinsala sa mga yaong pi-
nahintulutan ang mga ito na manahan sa kanilang kaluluwa at
nagkakaroon ng matinding hinanakit sa kanilang puso at isipan
nang mahigit pa isang libong ulit kaysa iba. Samakatuwid, alisin
natin ang mga bagay na yaon sa ating mga puso, at mula sa ating
mga isipan. Mamuhay tayo ng matwid, ibigin ng lalaki ang kan-
yang asawa at maging tapat at mabuti sa kanya, at gayun din na-
man ang babae, at maging matapat at mapagmahal at
maalalahanin sila sa kapakanan ng kanilang mga anak; maging
isa kayo bilang isang mag-anak na bahagi ng Simbahan at kapag
ang kalagayang ito ay lumaganap palabas sa mga hangganan ng
Sion, magkakaroon tayo ng pamamahalang milenyal sa kalipu-
nan natin, at magkakaroon ng kapayapaan sa lupa at sa mga ta-
ong kinalulugdan niya kahit saang dako.17

Ang ebanghelyo ay sinadya upang tanggalin mula sa atin ang
lahat ng hindi naayon sa Diyos at sa plano ng kaligtasan na ini-
hayag niya sa mga tao. Ito ay ginawa upang pahintulutan tayong
mamuhay nang sa gayon ay matamasa natin ang kabuuang liwa-
nag ng katotohanan,at maunawaan ang mga layunin ng Diyos, at
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mamuhay nang napakalapit sa kanya nang tayo sa tuwina ay tu-
mugon sa kanyang mga kalooban. Ang mga alituntunin ng
Ebanghelyo ay ginawa upang gawin tayong mapagbigay, mapag-
paubaya, at magkaroon ng higit pang hangaring gumawa ng ma-
buti, alisin ang poot, malaking galit at inggit sa ating mga puso
at ginawa tayong payapa, masunurin, natuturuan, at handang
isakripisyo ang ating sariling hangarin, at baka sakali ang pansa-
rili rin nating pakinabang, para sa kapakanan ng ating kapwa ni-
lalang, at para sa pag-unlad ng kaharian ng Diyos. Ang isang
taong hindi maisasakripisyo ang kanyang sariling hangarin, na
hindi masasabi sa kanyang puso, “Ama, ang kalooban ninyo ang
masusunod, hindi ang sa akin,” ay hindi tunay at ganap na nag-
balik-loob na anak ng Diyos; siya pa rin sa ilang kadahilanan, ay
nasa pagkakahawak ng kamalian at nasa mga lilim ng kadiliman
na gumagala-gala sa daigdig, itinatago ang Diyos mula sa hara-
pan ng sangkatauhan.18

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang dalawang pinakadakilang kautusan? (Tingnan din sa
Mateo 22:37–40.) Bakit mahalaga ang mga kautusang ito?

• Ano ang pag-ibig sa kapwa? (Tingnan din sa Moroni 7:45:48.)
Ano ang magagawa natin upang maipalaganap ang ating pag-
ibig sa kapwa sa lahat ng ating ginagawa at manahan sa ating
mga puso? Sa palagay ninyo bakit ang pag-ibig sa kapwa ay
hindi nagkukulang? (Tingnan sa Moroni 7:46.)

• Ano ang ating responsibilidad sa mga yaong kapus-palad o na-
ngangailangan o “hindi nakatatanggap ng awa mula sa ibang
tao”?

• Paano natin mapalalakas ang ating kakayahan na sabihin nang
tapat ang “Iniibig ko ang aking kapwa katulad ng pag-ibig ko
sa aking sarili”? Paano natin pakikitunguhan ang mga pagkaka-
maling nakikita natin sa iba? (Tingnan sa Lucas 6:41–42.)
Paano natin mapalalakas ang mga katangian ng iba?

• Anong mga biyaya ang ibinubunga ng pagsunod sa pag-
aayuno ng isang beses sa loob ng isang buwan at pagbibigay
ng handog mula sa ayuno? Isaalang-alang na may panalangin
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kung paano kayo makatutulong sa Simbahan sa pangangalaga
sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagsisikap na ki-
lalanin ang mga balo o nalulungkot na mga miyembro, tumu-
tulong sa komunidad, dinaragdagan ang handog mula sa
ayuno o pakikilahok sa kapakanan at makataong proyekto.

• Ano ang mga “bunga ng espiritu sa ating mga buhay”?
(Tingnan din sa Taga-Galacia 5:22–23.) Anong mga biyaya ang
darating sa atin at sa iba kapag handa tayong isakripisyo ang
pansarili nating hangarin para sa kabutihan ng iba?

• Paano “makapag-aalis ng galit, poot, inggit mula sa ating mga
puso” ang ebanghelyo ni Jesucristo at makatulong sa iba sa pa-
giging mapagkawanggawa natin?
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Pagtanggap ng Patotoo 
Tungkol kay Jesucristo

Kinakailangan na magkaroon tayo ng patotoo 
kay Jesucristo sa ating mga puso at gawin ang mga 

bagay na Kanyang ipinag-uutos.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sa loob ng panahon ng kanyang pagmiministeryo, si
Pangulong Joseph F. Smith ay nagpatotoo na si Jesus ang Cristo,
ang Anak ng buhay na Diyos. Itinuro niya na maaaring matang-
gap ng lahat ng anak na lalaki at babae ng Diyos ang personal na
pahayag na ito, ang kaloob na ito ng Espiritu.

“Nang magsimula ako sa pagmiministeryo noong ako ay bata
pa,” paliwanag niya, “madalas kong hanapin at hilingan ang
Panginoon na ipakita sa akin ang ilang mga kagila-gilalas na ba-
gay, nang sa gayon ay makatanggap ako ng patotoo. Subalit ipi-
nagkait ng Panginoon ang mga kagila-gilalas na bagay sa akin, at
ipinakita sa akin ang katotohanan, nang taludtod sa taludtod,
nang tuntunin sa tuntunin, kaunti rito at kaunti roon, hanggang
sa maipaalam niya sa akin ang katotohanan mula sa aking ulo
hanggang sa aking talampakan, at hanggang sa tuluyang mag-
laho sa akin ang alinlangan at takot. Hindi niya kinailangan na
magpadala ng anghel mula sa kalangitan upang gawin ito, ni
hindi rin niya kinailangan na makapangusap nang may pakakak
ng arkanghel. Sa pamamagitan ng mga pagbulong ng marahan at
banayad na tinig ng Espiritu ng buhay na Diyos, ipinagkalob niya
ang patotoo na aking tinataglay. At sa pamamagitan ng ganitong
alituntunin at kapangyarihan ay ipinagkakaloob niya sa lahat ng
anak ng tao ang kaalaman ng katotohanan na mananatili sa ka-
nila, at magagawa nitong ipaalam sa kanila ang katotohanan, tu-
lad ng kung paano ito nalalaman ng Diyos, at gawin ang
kalooban ng Ama tulad ng kung paano ito ginagawa ni Cristo.”1
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Nagpatotoo si Pangulong Smith na: “Natanggap ko ang pa-
totoo ng Espiritu ng Diyos sa aking sariling puso, na nakahihigit
sa lahat ng iba pang mga patunay, sapagkat pinatototohanan nito
sa akin, sa buo kong kaluluwa, ang pagiging buhay ng aking
Manunubos na si Jesucristo. Alam ko na siya ay buhay, at siya ay
tatayo sa lupa sa huling araw, na siya ay patutungo sa mga tao na
magsisipaghanda para sa kanya.”2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang patotoo kay Jesucristo ay dumarating bilang 
maluwalhating kaloob ng Diyos.

Itinuturing ko na ang bawat alituntunin ng Ebanghelyo na
ating tinanggap ay isa mismong maluwalhating kaloob ng Diyos
sa mga anak ng tao. Ang kaloob na karunungan, ang kaloob na
pag-unawa, ang kaloob na propesiya, ang kaloob na mga wika,
ang kaloob na pagpapagaling, ang kaloob na patotoo, ang ka-
loob na kaalaman, ang lahat ng ito ay nilayon ng
Pinakamakapangyarihan na dumating sa atin sa pamamagitan ng
ating pagsunod sa mga alituntunin ng buhay at kaligtasan.3

Hindi natatanggap ng mga tao ang kaloob na . . . patotoo ng
Espiritu ng Buhay na Diyos sa kanilang mga puso, [maliban] na
hangarin nila ito. Ang alituntunin ay: Magsituktok kayo, at kayo’y
bubuksan; magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap
kayo, at kayo’y mangakasusumpong [tingnan sa Mateo 7:7—8];
at kung nais ninyo ng karunungan, hilingin ninyo ito, tulad ng
ginawa ni Salomon; kung nais ninyo ng kaalaman at ng patotoo
ng espiritu sa inyong mga puso, masigasig na hanapin ito. Ilagay
ang inyong sarili sa lugar na kung saan ay magiging karapat-da-
pat kayo na tanggapin ito, pagkatapos ay darating ito sa inyo bi-
lang kaloob ng Diyos, at ang kanyang pangalan ay nararapat na
purihin sa pagbibigay ng kaloob na ito.4

[Ang patotoo] ay dumarating sa atin . . . dahil iniaayon natin
ang ating mga sarili sa alituntunin ng pakikipag-ugnayan ng tao
sa Diyos. Naniniwala tayo, pinagsisisihan natin at ipinagtatapat
ang ating mga kasalanan, ginagawa natin ang mga bagay na hini-
hingi ng Panginoon upang matanggap ang kapatawaran sa ating
mga kasalanan, at sa gayon ay mapasasaatin ang kaloob na Banal
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na Espiritu. Ang ating mga isipan ay umaayon sa Espiritu ng
Diyos, at sa pamamaraan na itinalaga ng Diyos upang maihayag
ang Kanyang kaisipan sa mga anak ng tao.

Ngayon, isang napakalaking bagay sa isang tao na matanggap
ang patotoo sa kanyang puso tungkol sa banal na misyon ng
Anak ng Diyos at sa banal na misyon ni Propetang Joseph
Smith. . . .  Nadarama natin sa ating mga kaluluwa ang katotoha-
nan ng mga alituntunin na ipinanumbalik sa pamamagitan ni
Propetang Joseph Smith, at nadarama natin ito sapagkat ating
inilalagay, kahit sa ilang antas man lamang, ang ating mga sarili
sa pakikipag-ugnayan sa Espiritu at naririnig ang tinig nito kapag
nakikipag-usap ito sa atin. Ang Espiritu ng Diyos ay nakikipag-
usap sa ating mga espiritu. Ang Panginoon ay hindi nakikipag-ug-
nayan sa atin nang napakadalas sa pamamagitan ng likas nating
mga pandama, ngunit kapag Siya ay nakikipag-usap, Siya ay na-
kikipag-usap sa imortal na aspeto; tinatanggap ng espiritu ng tao
ang mga komunikasyon na ipinadadala ng Panginoon sa
Kanyang mga anak, at samakatuwid ay kinakailangan nating
umayon upang matanggap ang mga ito.5

Kailangan nating makamit ang liwanag na ito [ng patotoo] sa
pamamagitan ng paghahayag, hindi natin magagawa ito sa pama-
magitan ng ating sariling karunungan. Pagkakalooban tayo ng
Diyos ng kaalaman at pang-unawa, aakayin niya tayo sa landas ng
katotohanan kung ibibigay natin ang ating buong pagtitiwala sa
kanya at hindi sa tao.6

Ang kaloob mula sa Diyos, kung pababayaan, o gagamitin
nang hindi karapat-dapat, ay kusang maglalaho; ang patotoo sa
katotohanan ay hindi mananatili sa isang tao na, hindi ginagamit
ang sagradong kaloob, matapos itong matanggap, sa kabutihan
ng indibiduwal at pangkalahatang pagsulong.7

Ang walang pag-aalinlangan na katiyakang ito, na nakakamit sa
pamamagitan ng pagpapakita ng pagsunod at pagsasagawa sa
mga alituntunin ng buhay na walang hanggan, ay patuloy na pi-
nagtitibay, tulad noong mga nagdaan, nang “taludtod sa talud-
tod, at tuntunin sa tuntunin,” sa pamamagitan ng mga
paghahayag ng Banal na Espiritu, na siyang patuloy at maaasa-
hang pinagmumulan ng katalinuhan, ng kagalakan at kasiyahan,
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higit na pinalalapit sa Diyos ang tao na nagtataglay nito, at sa da-
kong huli ay magpapakita siya tulad ng kanyang Lumikha.8

Ang Espiritu Santo ay nagpapatunay sa ating 
mga puso na si Jesus ang Cristo.

Si Jesus . . . ang ating pinuno, siya ang ating halimbawa. Ang
landas na kanyang nilakaran ay kinakailangan nating lakaran,
kung tayo ay umaasam na makapanahanan, at maputungang ka-
sama niya sa kanyang kaharian. Kailangan nating sumunod at ibi-
gay ang ating tiwala sa kanya, nalalaman na siya ang
Tagapagligtas ng daigdig.

Hindi mahirap para sa akin na paniwalaan ito; Nabasa ko ang
Biblia kung saan ay natagpuan ko ang mga pagsasalaysay ng ma-
rami sa kanyang mga gawain, kawikaan, tuntunin, at halimbawa.
At hindi ako naniniwala na ang sinumang matwid, matapat na la-
laki o babae, na nagtataglay ng pangkaraniwang talino, ay maka-
babasa ng mga ebanghelyo ng Bagong Tipan at ng mga patoto na
ibinigay ng Tagapagligtas doon, nang hindi man lamang niya ma-
darama na siya nga ang mismong tinutukoy dito. Sapagkat ang
bawat matwid at matapat na tao ay naiimpluwensiyahan, humi-
git kumulang, ng Banal na Espiritu, at ang banal na sugong ito sa
mga puso ng mga taong ito ay nagpapatunay sa salita ng Diyos;
at kapag nabasa nilang lahat ang mga kasulatang ito na ibinigay
sa pamamagitan ng inspirasyon, nang may matapat na puso at
diwa ng kaamuan, hubad sa mga pagbibigay ng maling opinyon
at maling palagay na nagmumula sa mga tradisyon at maling pag-
tuturo, magpapatunay ang Espiritu ng Panginoon sa pamamagi-
tan ng isang malinaw na mensahe na magpapaalab sa isang
matibay na patotoo, samakatuwid, ako ay naniniwala na si Jesus
ang Cristo, ang Tagapagligtas, ang Bugtong na Anak ng Ama; at
ito ay sa pamamagitan na rin ng pagbabasa ng Biblia.

Subalit tayo ba ay nananangan sa Biblia para sa matibay na pa-
totoo at kaalamang ito? Hindi, salamat sa panginoon at hindi la-
mang tayo dito nananangan. Ano pa ba ang mayroon tayo upang
maibahagi ang kaalamang ito at mapatibay ang patotoong ito?
Nasa atin ang Aklat ni Mormon, ang “talaan ni Ephraim,” na du-
mating sa atin sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng
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Diyos, na nagpapatotoo rin sa kanya, at naghahayag ng salaysay
ng kanyang misyon at pakikisalamuha sa mga nanirahan sa kon-
tinenteng ito, matapos ang kanyang pagkabuhay na muli mula sa
mga patay, noong magtungo siya sa lupaing ito upang dalawin
ang kanyang “ibang mga tupa,” upang pagsamahin sila sa isang
kawan, na sila ay kanya ring maging mga tupa at siya bilang ka-
nilang dakilang pastol. Maliban sa matibay na patotoo na taglay
mismo ng Aklat na ito, nasa atin ang kalakip na patotoo niya na
nagsalin nito, na tinatakan ang kanyang patotoo ng kanyang sa-
riling dugo; gayundin ang patotoo ng ibang mga saksi, na nagpa-
totoo sa buong daigdig na kanilang nakita ang mga lamina at ang
mga nakaukit doon, kung saan nagmula ang Aklat na isinalin. . . . 

Narito, kung gayon, ang dalawang saksi—ang Biblia at ang
Aklat ni Mormon, kapwa nagpapatunay sa iisang katotohanan, na
si Jesus ang Cristo, na siya ay namatay at muling nabuhay, mata-
pos makalagan ang mga gapos ng kamatayan at napagtagumpa-
yan ang libingan. Ang huling karagdagang patunay na ito na
taglay ng mga Banal sa mga Huling Araw hinggil sa katotohanang
ito ay higit pa sa tinataglay ng Kristiyano sa daigdig na hindi na-
niniwala sa Aklat ni Mormon.

Subalit ito na nga ba ang lahat? Hindi. Mayroon pa tayo ritong
isang aklat, ang Doktrina at mga Tipan, na naglalaman ng mga pa-
hayag mula sa Diyos sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith,
na nabuhay sa atin mismong kapanahunan. Ang mga ito ay mga
salita ni Cristo, nagpapahayag na siya rin mismo ang nagtungo sa
mga Judio, na ipinako sa krus, nahimlay sa libingan, kinalag ang
mga gapos ng kamatayan at bumangon mula sa libingan. . . .
Narito, kung gayon, ang isa pang patotoo ng banal na katotoha-
nang ito; Dahil dito kami ay may tatlong saksi. Sa bibig ng dala-
wang saksi o ng tatlo, ayon sa pagkakasabi sa atin, ay papagtibayin
ang bawat salita; at sa pamamagitan ng patotoo ng dalawa o tat-
long saksi tayo ay mapawawalang-sala, o mahahatulan.

Subalit kuntento na ba ako rito? Maaaring maging kuntento na
ako rito, kung hindi na ako makatatanggap ng dagdag na liwanag
o kaalaman. Ngunit kapag dumarating ang mas dakilang liwanag,
at magkakaroon ako ng pribilehiyo na magtaglay nito mismo sa
aking sarili, hindi ko magagawang manatiling kuntento sa mas
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maliliit na bagay nang ganoon na lamang. Hindi tayo kailanman
magiging kuntento ni magiging masaya sa kabilang buhay, mali-
ban na matanggap natin ang kaganapan ng liwanag at mga biyaya
na inihanda para sa mabubuti. . . . 

Ipinagkaloob sa atin na malaman ang mga bagay na ito mismo
sa ating mga sarili. Sinabi ng Diyos na ipakikita niya ang mga ba-
gay na ito sa atin; at dahil sa layuning ito ang Espiritu Santo ay
ipinagkaloob sa lahat ng karapat-dapat na nagpapakita ng pagsu-
nod, na nagpapatotoo sa Ama at sa Anak, at naghahatid ng mga
bagay ng Diyos at ipinakikita ang mga ito sa tao. Ang dati na na-
ting matibay na paniniwala hinggil sa katotohanan ay pinagtiti-
bay ng Espiritu Santo, binibigyan tayo ng walang
pag-aalinlangang katiyakan tungkol sa pagiging tumpak ng mga
ito, at sa pamamagitan nito ay nagtatamo tayo ng personal na ka-
alaman, hindi tulad ng isang tao na sinabihan lamang kaya niya
ito nalaman, subalit dahil sa ito ay kanyang nakita, nadama, na-
rinig, at nalaman niya mismo sa kanyang sarili.

Bukod dito, sa pagtayo ko sa inyong harapan, aking mga kapa-
tid, bilang isang hamak na kasangkapan sa mga kamay ng Diyos,
ako ay nagpapatotoo, hindi dahil sa kaalaman na maaaring na-
kuha ko sa mga aklat, ngunit sa pamamagitan ng mga paghaha-
yag ng Diyos sa akin, na si Jesus ang Cristo. Alam ko na ang aking
Manunubos ay buhay; alam ko na pagkatapos na magibang ga-
nito ang aking balat, gayon ma’y makikita ko ang Diyos sa aking
laman, at siya ay aking mamamasdan at hindi ito maaaring gawin
ng iba para sa akin. Ang liwanag na ito ay dumating sa akin, at
ito’y nasa aking puso’t isipan, at sa pamamagitan nito ako ay nag-
papatotoo, at alam ko kung ano ang aking sinasabi. . . . 

Ako ba’y nag-iisa? Hindi. Libu-libong tao ang maaaring maka-
pagbigay ng ganitong patotoo. Nalalaman din nila ito sa kanilang
mga sarili; ipinakita ito ng Diyos sa kanila, tinanggap nila ang
Espiritu Santo, na siyang nagpatunay ng mga bagay na ito sa ka-
nilang mga puso, at sila rin ay hindi umaasa lamang sa mga ak-
lat, o sa mga salita ng ibang tao, sapagkat sila mismo ay
tumanggap ng kaalaman mula sa Diyos, at nalalaman nila tulad
ng kung paano niya ito nalalaman at nakikita nila tulad ng kung
paano niya ito nakikita hinggil sa malilinaw at mahahalagang ba-
gay na ito.9
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Ang patotoo kay Jesucristo ay nagbibigay-inspirasyon sa
atin upang gawin ang mga bagay na Kanyang ipinag-uutos.

Pinag-uusapan natin ang tungkol sa Tagapagligtas, kay Jesus
na Anak ng Diyos, at nadarama na tayo ay ligtas at matiwasay sa
kanya, at hindi matitinag ang ating mga paa sa pundasyon ng wa-
lang hanggang katotohanan kapag nasa ating mga puso ang es-
piritu ni Cristo.

Nais kong sabihin sa aking mga kapatid, na kung mayroon
mang isang tao sa daigdig na lubos at buong-puso niyang natang-
gap sa kanyang kaluluwa ang pag-ibig ni Cristo nang higit pa
kaysa akin, ikagagalak kong makita siya, ikagagalak kong makasa-
lamuha ang ganitong uri ng tao. Si Cristo ay tunay na
Tagapagligtas ng aking kaluluwa, ang Tagapagligtas ng sangkata-
uhan. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin upang
tayo ay maligtas, kinalag niya ang mga gapos ng kamatayan, at
napagtagumpayan ang libingan, at nag-aanyaya na tayo ay sumu-
nod sa kanya. Siya ay nagbangon mula sa kamatayan upang mu-
ling mabuhay, ipinahayag na siya ang daan tungo sa kaligtasan,
ang ilaw at ang buhay ng daigdig, at pinaniniwalaan ko ito nang
buo kong puso. Hindi ko lamang ito pinaniniwalaan, ngunit
kung gaano ko nalalaman na sumisikat ang araw, alam ko rin na
ang maniwala sa kanya ay nagtutulak sa mabuti at hindi sa ma-
sama; at dahil sa nalalaman ko na nag-uudyok ang kanyang espi-
ritu tungo sa malinis na pamumuhay, sa pagkakaroon ng dangal,
sa paglakad nang matwid, sa katapatan, at sa kabutihan, at hindi
sa kasamaan, alam ko ring sa pamamagitan ng lahat ng patunay
ay maaari kong maabot ang kaalaman na si Jesus ang Cristo, ang
Anak ng buhay na Diyos, ang Tagapagligtas ng sangkatauhan.

Subalit sa kabila ng lahat ng ito, taglay man ang katiyakang ito
sa aking puso at kaalaman na aking tinanggap, kung ako ay titi-
gil na lamang dito, anong buti ang idudulot nito sa akin? Ano ang
magiging buti ng kaalamang ito sa akin? Mayroon bang kapakina-
bangan na makukuha sa pagkakaroon lamang ng kaalamang ito?
Ito ang magiging kapakinabangan nito, na matapos matanggap
ang patotoong iyon sa aking puso, matapos matanggap sa aking
kaluluwa ang patotoo ng espiritu ng buhay na Diyos, na si Jesus
ang Cristo, at ako ay tumigil na lamang doon at hindi na nagpa-
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tuloy, ang patotoong ito mismo sa aking kaluluwa ay magdarag-
dag sa aking walang hanggang kapahamakan. Bakit? Sapagkat
hindi lamang natin tungkulin na malaman na si Jesus ang Cristo
kundi mapanatili ang impluwensiya ng kanyang espiritu sa ating
mga kaluluwa. Hindi lamang kailangan na magkaroon ng pa-
totoo sa kanya sa ating mga puso, subalit kinakailangan na gawin
natin ang mga bagay na kanyang ipinag-uutos, at ang mga gawa
ng kabutihan na kanyang ginawa, nang sa gayon ay makamit na-
tin sa kadakilaan ang mga inilaan para sa kanyang mga anak na
gumagawa nang mabuti at naniniwala; at ang mga taong hindi
gagawa nito ay tiyak na mabibigo. “Hindi ang bawat nagsasabi sa
akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit;
kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa la-
ngit.” [Mateo 7:21.]

Sinabi ng Tagapagligtas: “Marami ang mangagsasabi sa akin sa
araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula
kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo’y nangagpalayas kami
ng mga demonyo, at sa pangalan mo’y nagsigawa kami ng mara-
ming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo’y ipahaha-
yag ko sa kanila, kailan ma’y hindi ko kayo nangakilala:
magsilayo kayo sa akin kayong manggagawa ng katampalasa-
nan.” [Mateo 7:22—23.] At bakit? Sapagkat ipinahahayag nin-
yong ako’y mahal ninyo, ngunit ito’y galing lamang sa inyong
mga labi, ipinahayag ninyong ako’y tinaggap ninyo, ngunit ito’y
galing lamang sa inyong mga bibig, o galing lamang sa inyong
mga salita, subalit hindi ninyo ginawa ang mga bagay na aking
ipinag-uutos; hindi ninyo pinagsisihan ang inyong mga kasala-
nan, hindi ninyo inibig ang Diyos nang buong puso, pag-iisip at
lakas ninyo, hindi ninyo nagawang ibigin ang inyong kapwa gaya
ng inyong sarili, hindi ninyo nagawang magpabinyag sa taong
may awtoridad na magbinyag para sa kapatawaran ng mga kasa-
lanan; hindi ninyo nagawang tanggapin ang kaloob na Espiritu
Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay; hindi
ninyo nagawang mapabilang sa aking mga tao; hindi kayo su-
mama sa aking kawan; hindi kayo napabilang sa aking mga pinili,
at hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong mang-
gagawa ng katampalasanan.” Ang malaman ang paggawa ng ma-
buti at hindi pa rin ito ginagawa ay isang kasalanan. (Santiago
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4:17). Ito ang mangyayari sa mga taong naniniwala lamang. Kung
kayo ay naniniwala, bakit hindi ninyo gawin ang mga bagay na
kanyang hinihingi? . . . 

. . . Hindi sapat lamang na akalain ninyo na kayo ay mga Banal
sa mga Huling Araw samantalang sa inyong mga pag-uugali, sa
takbo ng inyong buhay, sa inyong mga gawain o kilos, ay pina-
mamarisan ninyo . . . ang mga hindi naniniwala sa Diyos at sa ba-
nal na misyon ni Jesucristo. Hindi ito sapat. Kayo’y
pagsasamantalahan ng diyablo, kayo’y kanyang ililigaw, at kayo’y
kanyang wawasakin kung hindi ninyo pagsisisihan ang mga ga-
wain o kilos na hindi naaayon, o salungat, sa ebanghelyo na in-
yong tinanggap.10

Dapat nating mahalin ang Tagapagligtas 
nang buo nating puso’t kaluluwa.

Ang dalisay na patotoo ay isang matibay na proteksiyon sa la-
hat ng oras.11

Aking mga kapatid, ninanais kong ibahagi ang aking patotoo
sa inyo; sapagkat ako ay nakatanggap ng katiyakan na bumalot sa
aking buong pagkatao. Ito ay tumimo nang malalim sa aking
puso; ito’y nanuot sa bawat himaymay ng aking kaluluwa; dahil
dito ay nadarama kong sabihin sa mga taong ito, at isang mala-
king kasiyahan para sa akin na magkaroon ng pribilehiyo na sa-
bihin ito sa buong daigdig, na inihayag ng Diyos sa akin na si
Jesus ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos, ang Manunubos
ng daigdig.12

Lubos ang aking pagtitiwala kay [Jesucristo]. Ang buo kong
puso’t kaluluwa ay puno ng pagmamahal para sa kanya. Ang
aking pag-asa ay nasasalig sa Kanyang dakilang katangian at sa
Kanayang salita. Siya ay hindi nagkasala. Siya ay walang bahid-du-
ngis, at nagtataglay ng kapangyarihan tungo sa buhay na walang
hanggan; binuksan Niya ang daan mula sa libingan tungo sa bu-
hay na walang katapusan para sa akin at sa lahat ng mga anak ng
tao. Ang aking pagtitiwala sa Kanya ay walang hangganan. Ang
pagmamahal ko sa Kanya ay higit pa sa lahat ng bagay sa mundo,
kapag tinataglay ko ang Espiritu ng Ebanghelyo tulad ng narara-
pat, at para sa akin Siya ang una at nangingibabaw. Siya ang pi-
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nakadakila sa lahat ng pansamantalang namalagi sa daigdig na-
ting ito, at Siya ay pumarito upang maging tanglaw, gabay at ha-
limbawa natin, at tungkulin natin na sumunod sa Kanya.13

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang patotoo? Paano tayo makatatanggap ng patotoo tung-
kol kay Jesucristo? Anong bahagi ang ginagampanan ng “pag-
sunod sa mga alituntunin ng buhay at kaligtasan” sa
pagpapalago ng patotoo?

• Paano lumago ang inyong patotoo nang “taludtod sa taludtod
at tuntunin sa tuntunin”? Anong mga pagpapala ang dumara-
ting sa mga tumatanggap ng patuloy na mga paghahayag ng
Banal na Espiritu?

• Sa ilalim ng anong mga kalagayan maaaring mawala ang ka-
loob na patotoo? Paano natin mapangangalagaan ang ating
mga patotoo? Ano ang mga kahihinatnan ng hindi natin pa-
ngangalaga sa ating mga patotoo?

• Paano natin maipakikita ang pagtanaw ng utang na loob para
sa kaloob na patotoo?

• Paano nakatutulong sa atin ang pag-aaral ng banal na mga ka-
sulatan sa pagkakaroon ng patotoo kay Jesucristo? Sa anong
diwa dapat natin pag-aralan ang mga banal na kasulatan
upang lumago ang ating mga patotoo?

• Paano tayo magkakaroon ng personal na kaalaman na si Jesus
ang Cristo, “hindi tulad ng isang tao na sinabihan lamang kaya
niya ito nalaman, subalit dahil sa ito ay . . . nalaman niya
mismo sa kanyang sarili”?

• Paano nakahihigit sa lahat ng iba pang mga patunay ang pa-
totoo na tinanggap sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Nang
kayo ay mapagpala ng patotoo mula sa Espiritu Santo, ano ang
inyong nadama?

• Bakit kailangang gawin ang mga bagay na ipinag-uutos ng
Tagapagligtas gayundin ang maniwala sa Kanya? Paano napala-
kas ng mga gawain ng kabutihan ang inyong patotoo? Paano
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natin “mapananatili ang impluwensiya ng espiritu ng
[Tagapagligtas] sa ating mga kaluluwa”?

• Paano naantig ang inyong puso ng malakas na patotoo ni
Pangulong Smith tungkol sa Tagapagligtas? Paano kayo napag-
pala ng mga patotoo ng Unang Panguluhan at ng Korum ng
Labindalawang Apostol? Sa pagbabahagi natin ng ating mga
patotoo, bakit dapat nating ituon ang ating isipan kay
Jesucristo?
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255

K A B A N A T A  2 4

Pagsang-ayon sa mga Yaong
Tinawag Upang Mamuno

Dapat nating igalang at sang-ayunan sa 
katotohanan at sa gawa ang ating mga pinuno 
sa pagkasaserdote na tinawag upang mamuno.

Mula sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sinang-ayunan ni Pangulong Joseph F. Smith ang kanyang mga
pinuno sa pagkasaserdote sa kanyang puso at sa kanyang mga
gawa. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang mga gawa ang matapat
na mga salita ni Nephi: “Hahayo ako at gagawin ang mga bagay
na ipinag-uutos ng Panginoon” (1 Nephi 3:7).

Noong Oktubre 1873, muli siyang tinawag ni Pangulong
Brigham Young upang maglingkod ng misyon. Sinabi ni Joseph
F. Smith tungkol sa panahong iyon: “Natawag akong maglingkod
ng misyon makaraan akong magsaka nang apat na taon sa isang
humisted at kinakailangan ko na manatili pa ng isang taon upang
mabuo ang aking karapatan at matamo ang titulo sa lupa; ngunit
sinabi ni Pangulong Young na kinakailangan niyang pumunta
ako sa Europa sa isang misyon, upang pangasiwaan ang misyon
doon. Hindi ko sinabi sa kanya, ‘Kapatid na Brigham, hindi ako
maaaring umalis; may hinahawakan akong humisted, at kung
ako ay aalis ay mawawala ang aking karapatan dito.’ Sinabi ko
kay Kapatid na Brigham, ‘Opo, Pangulong Young; kung saan
ninyo nais na pumunta ako, pupunta ako; nakahanda akong su-
munod sa atas ng aking pinuno.’ At ako ay umalis. Nawala sa
akin ang humisted, ngunit hindi ako kailanman dumaing tung-
kol dito; hindi ko inakusahan si Pangulong Young na nawalan
ako dahil dito. Nadama ko na humarap ako sa isang higit na ma-
laking gawain kaysa pagtatamo ng 65 ektarya ng lupa. Ipinadala
ako upang ipahayag ang mensahe ng kaligtasan sa mga bansa sa
daigdig. Tinawag ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng
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Diyos sa daigdig, at hindi ako huminto upang isaalang-alang ang
sarili at ang maliliit kong pansariling mga karapatan at pribile-
hio; umalis ako ayon sa pagkakatawag sa akin, at sinang-ayunan
at biniyayaan ako ng Diyos dahil dito.”1

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Itinataas natin ang ating mga kamay bilang tanda ng isang
tipan na tulungan at sang-ayunan ang ating mga pinuno.

Sa aking pananaw, ang isa sa mga pinakamahalagang gawain
sa mga komperensiya ng Simbahan ay yaong pagtaas natin ang
ating mga kamay sa harapan ng Panginoon upang sang-ayunan
ang mga awtoridad ng Simbahan at ang organisasyon sa pagka-
katayo nito. Ngunit isa ito sa mga pinakamahalagang bagay na gi-
nagawa natin na itinuturing na hindi mahalaga ng ilang tao. Sa
ibang salita, may ilang tao na humahayo makaraang itaas ang ka-
nilang mga kamay upang sang-ayunan ang mga awtoridad ng
Simbahan at kinalilimutan na ito, at kikilos sa paraang tila du-
maan sila sa isang gawain na hindi nila binigyan ng anumang ha-
laga. Nakikita ko ito bilang isang maling alituntunin. . . .  Ang
mga yaong nakikipagtipan upang tuparin ang mga kautusan ng
Panginoon, at pagkaraan ay nilalabag ang tipan na yaon sa pama-
magitan ng hindi pagtupad sa mga kautusang yaon, ay katulad
din sa mga yaong itinataas ang kanilang mga kamay bilang tanda
ng isang tipan na tulungan at sang-ayunan ang mga awtoridad ng
Simbahan at pagkatapos ay hindi naman gagawin ito. Ang alitun-
tunin ay iisa sa dalawang halimbawang ito: ito ay paglabag sa ti-
pan na ating ginagawa.2

Isang malaking pagkakamali sa harapan ng Makapangyarihan
para sa isang tao na bumoto upang sang-ayunan ang mga awtori-
dad ng Simbahan at pagkatapos ay aalis at sasalungatin ang mga
ito at yurakan ng kanilang mga paa ang mga payong ibinibigay
ng mga ito; at hahatulan sila ng Panginoon dahil dito.3

Isang mahalagang tungkulin para sa mga Banal na bumoto
upang sang-ayunan ang mga awtoridad ng Simbahan, at gawin
ito hindi lamang sa pagtataas ng kamay, na tanda lamang, kundi
sa gawa at sa katotohanan. Hindi dapat na magkaroon ng araw
nang ang lahat ng mga tao na bumubuo sa Simbahan ay hindi ita-
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taas ang kanilang mga tinig sa panalangin sa Panginoon upang
sang-ayunan ang Kanyang mga Tagapaglingkod na tinawag
upang pamahalaan sila. . . .  Ang kalalakihang ito ay dapat tama-
sain ang pananampalataya ng mga tao upang sang-ayunan sila sa
pagtupad sa kanilang mga tungkulin, at upang sila ay magkaroon
ng lakas sa Panginoon. . . . 

. . . Isang kautusan ng Panginoon na magtipon tayo upang . . .
sang-ayunan ang mga awtoridad ng Simbahan, at sa ganito ay pi-
nanariwa natin ang ating tipan na tulungan ang may awtoridad
ng Diyos na Kanyang itinalaga sa daigdig para pamamahalaan ng
Kanyang Simbahan. At hindi ko na maaaring bigyang-diin pa ang
kahalagahan ng mga Banal sa mga Huling Araw na gumagalang
at sumasang-ayon sa katotohanan at sa gawa ang kapangyarihan
ng Banal na Pagkasaserdote na tinawag upang mamuno. Sa san-
daling may isang diwa na pumasok sa puso ng isang miyembro
upang huminto sa pagsang-ayon sa itinalagang mga awtoridad
ng Simbahan, sa sandaling iyon ay sumakanya ang isang diwa na
umaayon sa paghihimagsik o pagsalungat; at kung hahayaan niya
ang diwang iyon na magkaugat sa kanyang isipan, dadalhin siya
nito kinalaunan sa kadiliman at pagtalikod sa katotohanan.4

Maliwanag na nauunawaan na nagkakatipon tayo sa pangkala-
hatang komperensiya dalawang ulit sa isang taon para sa layu-
ning ilahad ang mga pangalan ng mga yaong napili bilang mga
namumunong opisyales ng Simbahan, at nauunawaan na ang
mga yaong humahawak sa mga katungkulang ito ay nananalig sa
tinig ng mga tao para sa pagpapatuloy ng kapangyarihan, ng mga
karapatan at mga pribilehio na sumasakanila. Ang mga babaing
miyembro ng Simbahan ay mayroon ding pribilehio sa pagboto
upang sang-ayunan ang mga namumunong opisyales sa kanila
katulad ng mga lalaking miyembro ng Simbahan, at ang boto ng
isang kapatid na babaing mabuti ang katayuan sa Simbahan ay
nabibilang na katulad sa boto ng isang kapatid na lalaki.5

Bilang mga Banal sa mga Huling Araw, sinasang-
ayunan natin upang mga Pangkalahatang Awtoridad 

na tinawag upang mamuno.

Ngayon, bagamat ang mga kautusan ng Diyos ay para sa bu-
ong mundo, may ilang tanging kautusan na sumasaklaw sa mga
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Banal sa mga Huling Araw lamang. Anu-ano ang mga ito? Ang isa
sa mga kautusan ay, dapat nating igalang ang mga yaong namu-
muno sa atin; sa ibang salita, dapat nating igalang ang
Pagkasaserdote. Hindi ko hinihiling sa sinumang tao na igalang
ako, hanggat hindi ko ganap na ginagawa ang diwa ng ating
tungkulin at ang pagkasaserdote na aking hinahawakan. Walang
sinumang miyembro ng Simbahan ang dapat na gumalang sa
akin kung nagmamalabis ako sa pagkasaserdote at kapangyari-
han na ipinagkaloob sa akin sa pamamagitan ng pagpili ng Diyos
at tinig ng Simbahan. Ngunit kapag nagsasalita ako sa pamama-
gitan ng Espiritu ng Panginoon alinsunod sa mga katungkulan
ng aking pagkakatawag, nararapat sa bawat miyembro ng
Simbahan na dinggin yaong aking sinasabi. Sapagkat ito ay sinabi
ng Espiritu ng Diyos at alinsunod sa aking tungkulin, ito ang sa-
lita at kalooban ng Makapangyarihan.

“At anuman ang kanilang sasabihin kapag pinakikilos ng
Espiritu Santo, ay magiging mga banal na kasulatan, ang magi-
ging kalooban ng Panginoon, ang magiging kaisipan ng
Panginoon, ang magiging tinig ng Panginoon, at ang kapangyari-
han ng Diyos tungo sa kaligtasan.

“Masdan, ito ang pangako ng Panginoon sa inyo; O kayo na
aking mga tagapaglingkod.” [Doktrina at mga Tipan 68:4—5].

Pribilehio ng lahat na mabatid kung ako ay nagsasalita ng ka-
totohanan ng Espiritu ng Diyos o hindi. Ibinigay sa Ang
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang
isang kautusan na dapat nating dinggin ang tinig ng Espiritu na
ipinahahayag sa pamamagitan ng mga daluyan na itinalaga ng
Diyos para sa pamamatnubay ng Kanyang mga tao. . . .  Kapag
ako ay nagbigay payo sa kawalang katuwiran, ako ay hahatulan.
Walang sinumang makapagtuturo sa mga taong ito ng kasamaan
at magtatagal sa ganito; sapagkat makikilala siya ng Diyos at ila-
lantad ang mga lihim ng kanyang puso; ang kanyang balakin at
layunin ay maihahayag sa mga Banal, at siya ay tatayong hahatu-
lan ng Espiritu ng Diyos sa harapan ng mga Banal. Kapag kiniki-
lala ninyo . . . ang Pangulo ng Simbahan at siya at ang kanyang
mga tagapayo bilang mga namumunong awtoridad, samakatu-
wid ang miyembro na hindi sumusunod sa kanilang payo ay da-
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pat na kaawaan, sapagkat siya ay nagkakasala. Ang kalalakihang
ito ay hindi magpapayo sa inyo nang mali. . . . 

. . . Hindi ko kailanman ninais na makita ang pagdating ng
araw na ang kalalakihang ito, na kung kanino ninyo ipinagkati-
wala ang karapatan at kapangyarihang mamuno, ay itikom ang
kanilang mga bibig upang hindi sila masaway at makagalitan ang
kasalanan. . . .  Tungkulin namin na gawin ito. Naririto kami para
sa layuning iyon. Kami ay mga bantay sa mga tore ng Sion [ti-
ngnan sa Ezekiel 3:17–19]. Gawain at tungkulin namin na ilan-
tad ang mga pagkakamali at kalokohan ng mga tao; at kung hindi
ito tatanggapin ng mga tao, gawin nila ang nais nila at tanggapin
nila ang magiging bunga nito. Ang mga yaong hindi sumusunod
sa makatuwirang payo ang siyang maghihirap, at hindi ang mga
yaong sumasaway sa kasalanan.6

Binabalak naming gampanan ang aming mga tungkulin ayon sa
liwanag na mayroon kami, sa pamamagitan ng tulong ng mapag-
mahal na Ama. Wala akong binabalak na gawin nang walang ganap
na katiyakan na ito ay tama, sa pamamagitan ng pakiisa ng aking
mga tagapayo, sa aming pagkakasundo, at sa aming magkakatulad
na pagkakaunawa. . . .  Hindi ako nagbabalak na gumawa nang
anuman, o pumayag na gawin o pahintulutan ang anumang bagay
na makaaapekto sa kaharian ng langit ng Diyos sa lupa, maliban sa
pamamagitan ng pangkalahatang pagsang-ayon, o malibang mag-
kakasundo tayo rito, dahil, dito ay batid ko na magkakaroon tayo
ng lakas sa ating likuran, na ang kapangyarihan ng Diyos ay sasa-
atin, at ang mga Banal ay sasang-ayunan tayo.7

Ang mga tao ay nawawalan ng kasiyahan sa isa’t isa, maaaring
mawalan sila ng kasiyahan sa Panguluhan, sa Korum ng
Labindalawa, o sa iba, at maaaring sabihin sa kanilang mga puso,
“Hindi ko gusto ang taong ito; hindi ako naniniwala na siya ay ta-
lagang magaling, napakarami niyang pagkakamali at kahinaan, at
dahil dito ay hindi ko magagawa at hindi ko gagawing kilalanin
ang kanyang kapangyarihan, dahil wala akong pananalig sa ta-
ong iyan.” Walang pag-aalinlangang mayroon, marahil ay napaka-
rami, na nakadarama nang ganito, ngunit ang suliranin ay . . .
dahil lamang nawala sila ng kasiyahan sa isang tao at nagkikim-
kim ng kapaitan sa kanilang puso, nawalan sa kanilang paningin
ang layunin ng Makapangyarihan; tumatalikod sila sa kapangya-
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rihan ng Banal na Pagkasaserdote; at sa pamamagitan ng kani-
lang pagkabulag ay hinahayaan nila ang sarili na maligaw, at sa
wakas ay tumalikod mula sa Simbahan.

Ngayon, ay paano ba dapat ito? Sasabihin ko sa inyo. Unang-
una, dapat mabatid ng bawat tao na ang Ebanghelyo ay totoo, at
ito ay pribilehiyo ng bawat isa na nabinyagan at tumanggap ng
Espiritu Santo. Ang isang tao ay maaaring masaktan sa kanyang
damdamin dahil sa mga personal na dahilan sa pagitan niya at ng
[Pangulo ng Simbahan at ng kanyang mga Tagapayo]; maaaring
mayroon siyang damdamin sa kanyang puso na nagbubunsod sa
kanya na maniwalang hindi niya kami masasang-ayunan sa kan-
yang pananampalataya at panalangin; ngunit kung ganito ang
kaso, ano ang bagay na dapat niyang gawin? Dapat sabihin niya
sa kanyang puso “Itinatag ng Diyos ang Kanyang Kaharian, ang
Kanyang Pagkasaserdote sa lupa; at sa kabila ng aking hindi pag-
kagusto sa ilang tao, batid ko na ang Ebanghelyo ay totoo at na
ang Diyos ay kasama ng Kanyang mga tao; at na kung gagampa-
nan ko ang aking tungkulin at tutuparin ang Kanyang mga kautu-
san, ang mga damdamin ng hindi pagkakagusto ay mapaparam,
ang espiritu ng Panginoon ay mapapasaakin nang ganap upang
guminhawa ako at hindi maglalaon ay makikita ko,—kung ako ay
nasa kamalian, kung saan ako nagkamali, at pagkatapos ay pagsi-
sisihan ko ito, sapagkat alam ko na ang bawat bagay na mali ay
maaari pa ring maiwasto.” Sa palagay ko, ang lahat ng tao ay da-
pat na ganito ang maramdaman.8

Sang-ayunan natin ang ating mga lokal na 
namumuno at dinggin ang kanilang payo.

Katulad ng Panguluhan ng Simbahan ay namumuno sa buong
Simbahan—sa lahat ng istaka, sa lahat ng purok, sa lahat ng lu-
gar na may gawaing misyonero—ang kalalakihang ito [ang pa-
nguluhan ng istaka] ay namumuno sa istakang ito ng Sion, at sa
lahat ng purok at mga sangay doon; at kung nananawagan sila sa
mga tao upang sang-ayunan sila sa mga yaong bagay na tama,
kung mabibigo ang mga tao na sang-ayunan sila, ang bunga nito
ay mapupunta sa ulo ng mga tao at hindi sa ulo ng kalalakihang
ito. Tungkulin nila sa sawayin ang kasalanan at kagalitan ang ka-
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walan ng katuwiran. Tungkulin nila na magpayo at humikayat sa
mga tao na maging matapat at masigasig sa buong istaka nila. . . .
Nais kong maunawaan ninyo ito nang malinaw. . . .  [Ang pangu-
luhan ng istaka] ay may karapatang mamuno, magpayo, manga-
siwa, at magbantay sa interes ng mga tao rito. . . . 

. . . Mayroon tayong mga salitang nakasulat para sa halim-
bawa, para sa pagtuturo, para sa panghihikayat, para sa pagsa-
way, para sa pagpapayo at para sa panghihimok. Ang bawat tao
ay dapat na basahin at unawain ito, at mababatid nila na ang mga
orakulo ng Diyos ay nasa gitna nila. Ngunit kapag hindi nila bi-
nabasa ang salita ng Diyos o nauunawaan ito, kapag nagsasalita
ang mga orakulo ay maaaring hindi nila pakinggan ang mga ito.
Ang Panguluhan ng Istaka ang inyong orakulo dito. Pinili sila ng
Panginoon. . . .  Nararapat na sang-ayunan at tulungan sila, at pa-
kinggan ang kanilang mga payo. Hindi nila kayo ililigaw; hindi
nila kayo pamamatnubayan sa kasalanan; hindi sila magkakamali
sa kanilang payo sa inyo; sapagkat sila ay tumatayong ilaw ng pa-
rola sa mga tao—hindi lamang ilaw ng parola, ngunit tumatayo
sila sa kanilang katungkulan bilang mga pangulo ng Simbahan sa
Istakang ito ng Sion, at ipapakita ng Diyos ang Kanyang sarili sa
mga tao sa pamamagitan nila. Higit pa rito, isang karapatan ng
bawat lalaki at babae na magkaroon ng paghahayag at katalinu-
han mula sa Makapangyarihan, upang mabatid na ang kalalaki-
hang ito ay mabubuti, at ginagampanan ang kanilang mga
tungkulin.9

Ang isang obispo ay namumunong opisyal sa kanyang purok,
at kapag ang isang obispo ay nasa kanyang purok, ang kanyang
mga tagapayo at ang mga miyembro ng kanyang purok ay nasa
ilalim ng kanyang panguluhan. Hindi niya maaaring isuko ito.
Hindi niya maaaring isalin ito sa iba; o, kung gagawin man niya,
ay nilalabag niya ang isa sa mga sagradong alituntunin ng pama-
mahala ng pagkasaserdote.10

Mayroon isang tao na nagsasabing: “Wala akong tiwala sa
obispo. Hindi ko gusto ang obispo. Hindi ako naniniwala sa
kanya, hindi siya marunong; may pinapanigan siya; hindi siya
makatarungan; at hindi ko siya sasang-ayunan sa kanyang tung-
kulin sa Simbahan.” . . .  Huwag ninyong kalilimutan; [ang
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obispo at ang kanyang mga tagapayo] ay nandiriyan, hindi dahil
sa pagnanais natin na ilagay sila riyan. Nandiriyan sila sapagkat
itinalaga sila ng Panginoon bilang orden ng panguluhan sa pu-
rok, sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan, at ang obispo
ang humahawak ng kapangyarihan dito mula sa Diyos, hindi
mula sa tao. . . . 

Kapag ang isang tao nagsasabing: “Isa akong Banal sa mga
Huling Araw; isa akong miyembro ng Simbahan na mabuti ang
katayuan, dahil batid ko kung ano ang mga alituntunin ng
ebanghelyo, at batid ko kung ano ang mga alituntunin ng pama-
mahala sa Simbahan,” para sa taong iyon na magsabing,
“Sumasalungat ako sa obispo dahil hindi ko siya gusto” o “dahil,
wala akong tiwala sa kanya,” ay patunay ng bagay na hindi niya
nauunawaan ang alituntunin ng pamamahala at pagpapasailalim
sa banal na kapangyarihan. Samakatuwid, siya ay nagiging mai-
ngay, matigas ang ulo, ayaw magpasailalim, hindi kanais-nais, at
dapat na hatulan ayon sa kanyang mga ginagawa.11

Ang isang tao ay maaaring walang tiwala sa kanyang Obispo o
sa isa sa dalawa nitong mga Tagapayo . . . ngunit dahil nadarama
niya ito, magiging tama o naangkop ba para sa kanya bilang Elder
sa Israel, na gawin ang sarili niyang tagahatol ng Obispo o ng kan-
yang mga Tagapayo at ng buong Simbahan? Kapag ang isang tao
ay papasok sa ganitong paninindigan, magiging katulad siya ng
ilang [mga tao na tumalikod mula sa Simbahan] . . . Sa palagay ba
ninyo ay makumkumbinsi ninyo ang mga taong ganito ang pani-
nindigan na tumalikod na sila sa Simbahan? Hindi; ang mga taong
ito ay matatag ang paniniwala sa sarili nilang isipan na kahit ka-
ilan ay hindi sila tumalikod sa katotohanan o umalis sa
Simbahan. . . .  Kung itataas ko ang aking mga kamay laban sa
aking Obispo, laban sa Labindalawa o sa Unang Panguluhan,
dahi, hindi ko sila gusto, sa sandaling iyon ay inilalagay ko ang
aking sarili sa paninindigang kinatatayuan ng mga taong ito, at
marami pang mga yumao na, at nagsabing: “Tumalikod na sa ka-
totohanan ang Simbahan, tumalikod na sa katotohanan sina
Joseph Smith at Brigham Young, at John Taylor, ngunit matatag
ako sa pananampalataya; ang lahat ng tao ay naligaw dahil hindi
nila ako kinikilala.” Dito nakatayo ang isang taong naghihimagsik
laban sa kapangyarihan ng Pagkasaserdote, at kasabay nito ay nag-
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susumikap na manatili sa pananampalataya. Kahit kailanman ay
hindi nagkaroon nang higit sa isang tao na humawak sa mga susi
ng kaharian ng Diyos tungkol sa daigdig.12

Samakatuwid, sinasabi ko sa inyo, igalang ang Panguluhan ng
Istaka at ang inyong mga Obispo, at ang lahat na inilagay upang
mamuno sa inyong gitna. Sang-ayunan sila sa kanilang mga tung-
kulin sa inyong pananampalataya at sa inyong mga panalangin,
at ipakita sa kanila na tutulungan ninyo sila sa bawat mabuting
salita at gawain, at bibiyayaan kayo ng Diyos dahil dito.13

Ang sang-ayunan ang ating mga pinuno ay patunay ng 
kabutihan, pananampalataya, at pakikipagkapatiran natin.

Naniniwala ako na tungkulin ng Simbahan na kilalanin at
tanggapin ang bawat lalaking may hawak ng opisyal na posisyon
dito, sa saklaw ng kanyang tungkulin at pagkatawag. Naniniwala
ako sa doktrina na ang tungkulin ng isang guro ay kasing sa-
grado ng tungkulin ng isang apostol, sa saklaw ng mga tungku-
ling ipinagagawa sa kanya, na ang lahat ng miyembro ng
Simbahan ay may tungkuling igalang ang guro na dumadalaw sa
kanya sa kanyang tahanan, tulad ng paggalang niya sa tungkulin
at payo ng namumunong korum ng Simbahan. Lahat sila ay may
Pagkasaserdote; lahat sila ay gumagawa ng kanilang tungkulin, at
lahat sila ay mahalaga sa kani-kanilang sariling lugar, dahil hini-
rang sila ng Panginoon at inilagay sila sa kanyang Simbahan.
Hindi natin maipagwawalang-bahala ang mga ito; o, kung ga-
gawin natin ito, ang kasalanan ay nasa ating mga ulo.14

Hindi natin dapat hayaan ang ating sarili na sa ating puso araw-
araw ay bumulung-bulong at maghanap ng mali laban sa mga ta-
ong ipinakikilala sa atin upang sang-ayunan sa mga
responsableng tungkulin. Kung mayroon tayo sa ating puso ng
anumang bagay laban sa mga kapatid na ito, tungkulin natin, bi-
lang matapat na mga miyembro ng Simbahan na, una, tulad ng ti-
natagubilin ng mga Banal na Kasulatan, makipagkita sa kanila
nang sarilinan at ipaalam sa kanila ang inyong damdamin tungkol
sa kanila at sabihin sa kanila ang dahilan nito; nang walang pag-
hahangad sa ating puso na palakihin o dagdagan pa ang pro-
blema, bagkus ay dapat tayong makipagkita sa kanila sa diwa ng
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pagbabati at may pagmamahal ng isang kapatid, sa tunay na diwa
ng isang Kristiyano, nang sa gayon kung may masamang damda-
min man sa pagitan nating dalawa ay lubos itong mawawala; at
kung mayroon man tayong usapin para sa ating kapatid, magka-
karoon siya ng pagkakataon na iwasto ang kanyang pagkakamali.
Dapat nating hangarin na mahalin ang isa’t isa at tanggapin ang
bawat isa bilang mga anak ng Diyos at bilang kapatid sa layunin
ng Sion.15

Mga kapatid, nais kong pasalamatan kayo sa . . . ganap na pag-
kakaisa na ipinakita dito sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay
ng malaking kongregasyong ito. Batid kong ito ay patibay ng ka-
butihan, ng pananampalataya at ng pakikipagkapatiran mula sa
malaking kongregasyong ito para sa lahat ng awtoridad, kapwa sa
pangkalahatan at sa lokal, o sa pantulong na samahan, na ipina-
kilala sa inyo, at na tutuparin ninyong lahat ang pangako sa
Panginoon at sa bawat isa sa pamamagitan ng pagtatas ninyo ng
kamay, at inyong lahat sasang-ayunan at itataguyod ang mga pinu-
nong ito sa lahat ng iba’t ibang samahan, mula sa una hanggang
sa huli, na hindi kayo magsasalita ng masama sa likuran nila, na
hindi kayo hahanap ng mali sa kanila nang walang dahilan, na
hindi ninyo sasaktan ang kanilang impluwensiya o hahadlangan
ang kanilang pag-unlad, o makikialam sa kanilang legal na gawain
bagkus ay gagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang
makatulong sa kanila, upang makinabang sila, pagpalain, at mahi-
kayat sila sa mabuting gawa kung saan sila abala.16

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Bakit ang pagsang-ayon sa ating mga pinuno ay “isa sa pinaka-
mahalagang gawain sa komperensiya ng Simbahan”? Bakit ma-
katutulong na isipin na ang pagsang-ayon sa ating mga pinuno
ay isang “pakikipagtipan”?

• Paano natin masasang-ayunan ang ating mga pinuno, nang
hindi lamang sa “pagtaas ng kamay, na tanda lamang, kundi sa
gawa at sa katotohanan”? Paano ninyo nakitang nakatulong ang
inyong pananampalataya at panalangin sa inyong mga pinuno?
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• Ano ang mangyayari sa mga “huminto sa pangsang-ayon sa
mga itinalagang awtoridad ng Simbahan”?

• Paano ang mga Unang Panguluhan at Korum ng Labindalawa
naging mga “bantay sa tore ng Sion”? Bilang mga bantay, ano
ang kanilang tungkulin? Paano natin sila itataguyod at igaga-
lang sa tungkulin nilan gito? (Tingnan din sa Doktrina at mga
Tipan 107:22.)

• Ano ang ilan sa mga responsibilidad ng panguluhan ng istaka?
Sa paanong paraan tayo higit na magkapagtataguyod at sasang-
ayon sa kanila?

• Bakit mahalaga na malaman na ang obispo ang mayhawak ng
awtoridad sa purok “mula sa Diyos, at hindi mula sa tao”?
Paano natin mas mabuting masasang-ayunan ang mga obis-
pado sa kanilang mga responsibilidad?

• Paano naging “kasing sagrado ng tungkulin ng isang apostol,
sa saklaw ng mga tungkuling ipinagagawa sa kanya”? Paano na-
tin itataguyod at igagalang ang mga tagapagturo ng tahanan at
dumadalaw na tagapagturo?

• Paano patunay ng ating pananampalataya sa Panginoon ang
pagtataguyod at paggalang sa ating mga pinuno?
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Ang Pangulo ng Mataas na
Pagkasaserdote ng Simbahan

Dapat nating sang-ayunan at pakinggan ang 
pangulo ng Simbahan, na nagtataglay ng mga susi 

ng banal na pagkasaserdote at namumuno sa 
Simbahan ng Diyos sa lupa.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Si Pangulong Joseph F. Smith ay sinang-ayunan bilang pang-
anim na Pangulo ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw sa isang natatanging komperensiya noong ika-10 ng
Nobyember 1901. Ang bagong tungkuling ito ay nagbigay katu-
paran sa propesiya ni Pangulong Lorenzo Snow na si Joseph F.
Smith ay magiging Pangulo ng Simbahan.1

Tinawag bilang Apostol ni Pangulong Brigham Young noong
1866 at nakapaglingkod bilang Tagapayo sa apat na pangulo ng
Simbahan—Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, at
Lorenzo Snow—Si Pangulong Smith ay madalas na magpatotoo
“sa banal na awtoridad . . . sa integridad, sa dignidad, sa malinis
na pamumuhay, sa katalinuhan, at sa banal na misyon at tungku-
lin” ng mga tagapaglingkod na ito ng Diyos.2

Sa loob ng 17 taon siya ay magiting na naglingkod bilang
Pangulo ng Simbahan, nang may lubos na kababaang-loob at pag-
mamalasakit. Sinabi niya sa mga Banal, “Ako’y isang hamak lamang
sa gawaing ito, at wala akong maipagmamalaki maliban sa munting
pagsisikap na gawin ang aking tungkulin ayon na rin sa kakayahan
na ipinagkakaloob sa akin ng Panginoon upang magawa ito.”3

Nagpatotoo siya na pinapatnubayan ang Simbahan mula sa
itaas: “Nais kong sabihin sa inyo na kailanman ay hindi nangyari
magmula nang maitatag ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal
sa mga Huling Araw, na ang Simbahan ay pamunuan ng tao, hindi
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ito nangyari kahit minsan. Hindi ito nangyari sa panahon ni
Joseph; hindi ito nangyari sa panahon ni Brigham Young; hindi ito
nangyari kahit noong una pa man; at hindi ito mangyayari kailan-
man. Ang pamumuno sa gawaing ito para sa mga tao sa daigdig ay
hindi kailanman ipauubaya sa tao. Ito ay gawain ng Diyos.”4

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang Diyos Mismo ang Namumuno sa Kanyang 
Gawain at sa Kanyang mga Tao.

Itinatag ng Diyos ang lahat ng bagay sa kaayusan nito. Ang ba-
hay ng Diyos ay isang bahay ng kaayusan, at hindi isang bahay ng
kaguluhan. Sa bahay na ito ang Diyos mismo ang Kataas-taasang
Pinuno, at siya ay kinakailangang sundin. Si Cristo ay tunay na la-
rawan at kawangis ng kanyang katauhan, ang Kanyang Bugtong
na Anak, at siya ay tumatayo bilang ating Tagapagligtas at ating
Diyos. . . .  Sumusunod sa Diyos at kay Cristo, inilagay sa lupa
ang isang tao na pinagkalooban ng mga susi ng kapangyarihan at
karapatan ng banal na Pagkasaserdote, at siya ay pinagkalooban
ng karapatan ng panguluhan. Siya ang tagapagsalita ng Diyos sa
kanyang mga tao, sa lahat ng bagay na nauukol sa pagtatayo ng
Sion at sa espirituwal at temporal na kaligtasan ng mga tao.5

Walang tao na mamumuno sa mga tao ng Diyos ni sa kanyang
gawain. Maaaring pumili ang Diyos ng kalalakihan at gawin si-
lang mga kasangkapan sa kanyang mga kamay upang maisakatu-
paran ang kanyang mga layunin, subalit ang kaluwalhatian at
karangalan at kapangyarihan ay mananatili sa Ama, na nagtatag-
lay ng karunungan at kakayahan upang pamunuan ang kanyang
mga tao at pangalagaan ang kanyang Sion. Hindi ako ang namu-
muno sa Simbahan ni Jesucristo, ni sa mga Banal sa mga Huling
Araw, at nais kong malinaw ninyo itong maunawaan. Walang
sinumang tao. . . .  Tandaan na ang Diyos ang namumuno sa ga-
wain. Ito ay kanyang gawain. Hindi ito gawain ng tao. Kung ito
ay naging gawain ni Joseph Smith, o ni Brigham Young, o ni John
Taylor, Wilford Woodruff, o Lorenzo Snow, hindi nito matataga-
lan ang mga pagsubok na pinagdaanan nito.6

Karangalan at papuri sa [Pangulo ng Simbahan,] mga yaong
naging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos sa pagtatatag ng ka-
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ayusan sa gitna ng walang-katiyakan, at ng tiyak na mga tuntunin
na nagtuturo sa atin kung saan tayo dapat magtungo.7

Tatlong namumunong mataas na mga saserdote ang 
tumatayong pinuno ng Simbahan sa mundo.

Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ang bu-
mubuo sa Panguluhang Diyos at sa walang-kapantay na namama-
halang korum sa lahat ng mga nilikha ng Ama. Tatlong
kalalakihan ang tumatayong pinuno ng Simbahan sa lupa . . .
mga kalalakihan na ang tanging kaisipan ay gumawa ng mabuti
sa lahat ng sangkatauhan, na ang pinakapangunahing mithiin ay
ang kapakanan ng mga tao ng Panginoon, at walang-humpay na
nagsisikap upang sila ay pagkaisahin at himukin silang gumawa,
bawat isa sa kanyang gawain at tungkulin, upang tumulong sa
pagtatatag ng Sion.8

Inihayag ng Panginoon sa pagsisimula ng gawaing ito na dapat
magkaroon ng tatlong mataas na mga saserdote na mamumuno
sa Mataas na Pagkasaserdote ng kanyang Simbahan at sa buong
Simbahan. (Doktrina at mga Tipan 107:22, 64, 65, 66, 67, 91 at
92.) Iginagawad Niya sa kanila ang lahat ng karapatan na kinaka-
ilangan upang pamunuan ang lahat ng gawain ng Simbahan.
Taglay nila ang mga susi ng bahay ng Diyos at ng mga ordenansa
ng ebanghelyo, at lahat ng pagpapala na ipinanumbalik sa lupa
sa dispensasyong ito. Ipinagkaloob ang karapatang ito sa pangu-
luhan na binubuo ng tatlong mataas na mga saserdote. Sila ay
tatlong pangulo. Ito ang tawag ng Panginoon mismo sa kanila.
(Doktrina at mga Tipan bahagi 107:29.) Subalit may isang 
namumunong pangulo, at ang kanyang mga tagapayo ay mga 
pangulo rin.9

Ang namumuno sa buong Simbahan ay isang kapulungan na
tinatawag na unang panguluhan, binubuo ng pangulo at dala-
wang tagapayo, sumusunod sa kanila ang labindalawang apos-
tol, pantay sa karapatan sa Unang Panguluhan, bagamat
pumapasailalim at gumaganap sa ilalim ng kanilang tagubilin.10

Ang namumunong opisyal ng Simbahan ay maaari at dapat na
tukuyin at tawagin bilang “Pangulo;” ito rin ay ginagamit sa mga
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tagapayo sa Unang Panguluhan, sapagkat ang bawat isa sa kanila
ay pangulo tulad ng sinabi ng Panginoon (Doktrina at mga Tipan
107:22, 24, 29); subalit hindi angkop na karaniwang pag-usapan
ang Pangulo ng Simbahan, at [sadyang] hindi tama na tawagin
siya, bilang “Propeta,” “Tagakita,” o “Tagapaghayag,” bagamat
ang mga dakilang titulong ito ay taglay niya mismo, at taglay din
ng bawat isa sa kanyang mga tagapayo, ng bawat isa sa
Labindalawa. . . .  Ang mga ito ay mga titulo na may kaakibat na
espirituwal na kapangyarihan at katungkulan at isang bagay na
napakasagrado upang gamitin bilang karaniwang katawagan.11

Palaging may namumuno sa Simbahan, at kung ang
Panguluhan ng Simbahan ay nawala sanhi ng kamatayan o iba
pang dahilan, dahil dito ang susunod na mamumuno sa
Simbahan ay ang Labindalawang Apostol, hanggang sa muling
maibalangkas ang panguluhan na binubuo ng tatlong namumu-
nong mga mataas na saserdote na may karapatan upang huma-
wak ng katungkulan ng Unang Panguluhan sa Simbahan; . . . at
tungkulin ng Labindalawang Apostol na kumilos agad, sa para-
ang dapat itong isagawa, upang matiyak na ang Unang
Panguluhan ay muling maibalangkas, nang sa gayon ay hindi
magkaroon ng kakulangan sa pagganap at kaayusan ng
Pagkasaserdote sa Simbahan.12

Ang Pangulo ng Mataas na Pagkasaserdote ay nagtataglay
ng mga susi ng banal na pagkasaserdote.

Ang Pagkasaserdote sa pangkalahatan ay karapatan na ipinag-
kakaloob sa isang tao upang kumilos sa pangalan ng Diyos. Ang
bawat lalaki na naordenan sa anumang antas ng Pagkasaserdote
ay pinagkakalooban ng ganitong karapatan.

Subalit kinakailangan na ang bawat gawain na isinasagawa sa
ilalim ng karapatang ito ay dapat magawa sa tamang panahon at
lugar, sa tamang paraan, at ayon sa tamang pagkakasunod-su-
nod. Ang kapangyarihan na ginagamit sa pamamahala ng mga ga-
waing ito ang bumubuo sa mga susi ng Pagkasaserdote.13

Ang lahat ng susi at karapatan at kapangyarihan na may kina-
laman sa pamahalaan ng Simbahan at sa Pagkasaserdoteng
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Melquisedec at Aaron ay nakasentro sa namumunong opisyal ng
Simbahan. Walang gawain ni katungkulan, sa loob ng Simbahan,
na hindi maaaring gampanan at gawin ng Pangulo ng Simbahan,
kung ito ay kinakailangan, o kung ito ay hinihingi na gawin niya
[tingnan sa Doktrina at mga Tipan 107:9]. Taglay niya ang ka-
tungkulan ng patriyarka; taglay niya ang katungkulan ng mataas
na saserdote at ng apostol, ng pitumpu, ng elder, ng obispo, at
ng saserdote, guro at diyakono sa Simbahan; ang lahat ng ito ay
taglay ng Panguluhan ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa
mga Huling Araw, at maaari silang mamuno sa alinman at sa la-
hat ng mga tungkuling ito kapag hinihingi ng pagkakataon.14

Walang sinuman kailanman maliban sa isang tao na itinalaga
sa isang takdang panahon ang maaaring humawak ng mga susi
ng kaharian ng Diyos na nauukol sa lupa. Habang si Cristo ay
nasa lupa pa noon taglay niya ang mga ito; subalit nang siya ay
lumisan, ipinagkatiwala niya ang mga ito kay Pedro, siya na tu-
matayong pangulo o puno ng mga apostol; at karapatan niya na
pamunuan at tumanggap ng paghahayag para sa Simbahan, at
magbigay ng payo sa lahat ng mga kapatid. Matapos manaig si
Satanas at ang masasamang tao laban sa Simbahan, ipinako ang
Tagapagligtas at pinatay ang mga Apostol, ang mga susi ng kaha-
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rian ay kinuha sa mundo. . . .  Mula sa panahon na kinuha sa
mundo ang mga susi ng Pagkasaserdote hanggang sa matanggap
ang mga ito ni Joseph Smith, walang tao kailanman ang nagtag-
lay ng Pagkasaserdoteng iyon, ni ng mga susi nito, kabilang ang
karapatan upang maitatag ang Sion ng Diyos, at ihanda ang
Simbahan o mga tao para sa ikalawang pagparito ni Cristo.15

Malinaw na nakasaad sa Doktrina at mga Tipan na bagama’t
ang bawat pinuno sa Simbahan ay may karapatan na manungku-
lan sa kanyang sariling tungkulin, “Ang Pagkasaserdoteng
Melquisedec ang may hawak ng karapatan ng panguluhan, at
may kapangyarihan at karapatan sa lahat ng katungkulan sa
Simbahan sa lahat ng kapanahunan ng daigdig, upang manga-
siwa sa mga espirituwal na bagay.” (Doktrina at mga Tipan, 
bahagi 107:8.)

Dagdag pa rito, sa paghahayag ding ito ng mga talata 65 at 66,
sinasabi sa atin:

“Dahil dito, talagang kinakailangan na may isang itatalaga sa
Mataas na Pagkasaserdote upang mamuno sa pagkasaserdote, at
siya ay tatawaging Pangulo ng Mataas na Pagkasaserdote ng
Simbahan:

“O, sa madaling salita, ang Namumunong Mataas na Saserdote
sa Mataas na Pagkasaserdote ng Simbahan.”16

Ang napakahalagang bagay na dapat tandaan ay ang pagiging
nakahihigit ng Pagkasaserdote kaysa alinman sa mga katungku-
lan nito; at sinumang lalaki na nagtataglay ng Pagkasaserdoteng
Melquisedec ay maaaring, sa pamamagitan ng taglay nitong ka-
pangyarihan, magsagawa ng anumang ordenansa na nauukol
dito o may kaugnayan dito, kapag nahilingan siya ng isang nag-
tataglay ng tamang awtoridad, kung saan ang tamang awtoridad
na ito ay ipinagkakaloob sa Pangulo ng Simbahan, o sa sinuman
na kanyang hihirangin. Bawat pinuno sa Simbahan ay nasa ilalim
ng kanyang pamamahala, at siya ay pinamumunuan ng Diyos.
Siya rin ay pinipili ng Panginoon upang maging pinuno ng
Simbahan, at ganap na magiging pinuno, kapag siya ay tinanggap
at sinang-ayunan ng Pagkasaserdote ng Simbahan (na kinabibila-
ngan ng mga pinuno at mga miyembro nito). (Doktrina at mga
Tipan, bahagi 107:22.)17
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Ang Pangulo ay itinatalaga upang tumanggap 
ng mga pahayag para sa buong Simbahan.

Itinatalaga rin ng Panginoon sa isang takdang panahon ang
isang lalaki sa mundo na humawak ng mga susi ng paghahayag
para sa buong lupon ng Simbahan sa lahat ng mga organisasyon,
awtoridad, ordenansa, at doktrina nito. Ang espiritu ng paghaha-
yag ay ipinagkakaloob sa lahat ng mga miyembro nito para sa ka-
pakanan at ikauunawa ng bawat indibiduwal na tumatanggap ng
inspirasyon nito, at ayon sa gawain na sakop ng kanyang tungku-
lin. Subalit para sa buong Simbahan, siya na tumatayong pinuno
ang tanging itinalaga upang tumanggap ng mga pahayag sa pama-
magitan ng kautusan at upang mawakasan ang anumang pagta-
talo. Samantalang tinutulungan ng kanyang mga tagapayo, siya ay
namumuno sa buong Simbahan sa lahat ng panig ng daigdig; sa-
makatwid ay taglay ng Unang Panguluhan ang karapatan na mag-
bigay ng kaukulang direksiyon sa lahat ng bagay na nauukol sa
pagtatatag at pamamahala at pamamalakad ng buong lupon.18

Pinaninindigan ng mga Banal sa mga Huling Araw bilang ali-
tuntunin ng kanilang pananampalataya, na . . . ang Pangulo ng
Simbahan ay kinikilala bilang nag-iisang tao na tumatanggap ng
banal na paghahayag at pinararating sa lupong pangrelihiyon bi-
lang isang batas at doktrina; na ang gayong paghahayag ay maa-
aring dumating anumang oras, tungkol sa anumang paksa,
espirituwal o temporal, ayon sa kagustuhan ng Diyos; at, sa da-
kong huli, sa isipan ng bawat matapat na Banal sa mga Huling
Araw, ang gayong paghahayag, anuman ang ipinapayo, ipinanga-
ngaral, o hinihingi, ay lubhang mahalaga.19

Sa sandaling ang indibiduwal ay maghari-harian at magdikta,
o maghatol sa kanyang mga kapatid sa Simbahan, lalo na sa mga
namumuno, dapat siyang agad na pigilin, o maaaring mauwi ito
sa hindi pagkakasundo, pagtatalu-talo, at kaguluhan. Bawat la-
laki at babae sa Simbahang ito ay dapat na mas maging maalam
sa halip na bigyang-daan ang ganitong diwa; sa sandaling duma-
ting ang ganitong damdamin sa kanila ay dapat nila itong sawa-
yin, sapagkat ito ay hayagang pagsalungat sa orden ng
Pagkasaserdote, at sa diwa at kaloob ng gawaing ito. Wala tayong
maaaring tanggapin na opisyal na utos maliban sa mga yaong tu-
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wirang dumarating sa itinalagang daan, ang mga itinatag na or-
ganisasyon ng pagkasaserdote, na siyang itinalaga ng Diyos na
dapat pagmulan ng kanyang kaisipan at kalooban sa daigdig.20

Sadyang magiging ganap na di-naaayon, di-makatwiran at di-ma-
katotohanan na akalain na matapos tumawag ang Diyos ng isang la-
laki at italaga siya sa gawaing ito, na siya ay Kanyang balewalain at
lalapit sa kahit na sino na lamang upang isakatuparan ang layunin
ding ito. Walang makatwirang tao ang tatanggap ng ganitong panu-
kala kahit sa loob lamang ng isang sandali. Ang mag-isip ng anu-
mang ganitong ideya ay pagpaparatang sa Pinakamakapangyarihan
na siya ay pabagu-bago, at may-akda ng kalituhan, di-pagkakasundo
at pagkakahati-hati. Ang Kaharian ng Diyos ay hindi kailanman na-
itatag sa lupa sa ganitong uri ng pamamaraan.21

Kung [ang Pangulo ng Simbahan] ay magiging hindi karapat-
dapat, aalisin siya ng Diyos sa kanyang kinalalagyan. Ako ay nag-
papatotoo sa pangalan ng Diyos ni Israel na hindi Niya
pahihintulutan ang pinuno ng Simbahan, siya na Kanyang pinili
upang mamuno, na labagin ang Kanyang mga Batas at tumalikod
sa katotohanan; sa sandaling lumakad siya sa landas na sa da-
kong huli ay aakay sa kanya dito, siya ay aalisin ng Diyos. Bakit?
Sapagkat ang pahintulutan ang masamang tao na manungkulan
sa posisyong iyon, ay para na ring pagpapahintulot, gaya nga ng
sinasabi, sa bukal na naging marumi, na isang bagay na hindi
Niya kailanman mapahihintulutan.22

Ikararangal at ipagkakapuri ng Diyos ang 

Kanyang mga tagapaglingkod.

[Ito] ay hindi gawain ng tao kundi gawain ng Diyos na
Pinakamakapangyarihan; at gawain Niya na tiyakin na ang kalala-
kihan na nanunungkulan sa posisyong ito ay kalalakihan na uma-
ayon sa Kanya, kalalakihan na tatanggap ng mga tagubilin mula
sa Kanya, at magsasagawa ng mga ito ayon sa mga payo ng
Kanyang kalooban.23

Ang pagkasaserdote ng [Diyos] ay kabibilangan magpakailan-
man ng nararapat na kalalakihan para sa posisiyong ito, kalalaki-
han na handang bumalikat sa mga pasanin, kalalakihan na
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maaari niyang makatuwang at maaaring mamahala sa gawain ng
kanyang Simbahan ayon sa mga payo ng Kanyang kalooban. At sa
sandaling humanap ang mga indibiduwal ng iba pang masasan-
digan, sa sandaling iyon ay inilalagay nila ang kanilang sarili sa
mga mapanuksong pang-iimpluwensiya ni Satanas, at isinusuko
ang kanilang sarili na maging mga tagapaglingkod ng diyablo; ki-
nalilimutan nila ang tamang pamamaraan kung paano matata-
masa ang mga biyaya ng Pagkasaserdote; lumilihis sila sa landas
patungo sa kaharian ng Diyos, at sila’y nalalagay sa mapanganib
na katayuan.24

Ikararangal at ipagkakapuri ng Diyos ang kanyang mga taga-
paglingkod sa paningin ng mga tao. Itataguyod Niya sila sa kabu-
tihan. Iaangat Niya sila sa itaas, dadakilain sila sa kanyang
kinaroroonan, at tatanggapin nila ang kanyang kaluwalhatian
magpakailanman.25

Ibinabahagi ko ang aking patotoo hinggil sa banal na awtori-
dad ng mga humalili kay Propetang Joseph Smith sa panguluhan
ng Simbahang ito. Sila ay mga tao ng Diyos. . . .
Makapagbabahagi ako ng patotoo sa integridad, sa dignidad, sa
malinis na pamumuhay, sa katalinuhan, at sa banal na misyon at
tungkulin nina Brigham [Young], John [Taylor], Wilford
[Woodruff], at Lorenzo [Snow]. Sila ay binigyang inspirasyon ng
Diyos upang gampanan ang misyon kung saan sila ay tinawag, at
nalalaman ko ito. Pinasasalamatan ko ang Diyos sa patotoong
iyon at sa Espiritu na nag-uudyok sa akin at nagtutulak sa akin na
lumapit sa mga kalalakihang ito, sa kanilang misyon, sa mga ta-
ong ito, sa aking Diyos at sa aking Manunubos.26

Aking mga kapatid, ang aking gawain, ang aking tungkulin, ay
ipangaral ang Ebanghelyo ni Jesucristo at Siya na ipinako at na-
buhay mula sa mga patay at naluluklok sa kapangyarihan, kalu-
walhatian at kamahalan sa kanang kamay ng kanyang Ama, ang
ating Diyos. . . .  Kailangang gawin ko ang aking magagawa, sa
paraaang pinakamainam na alam ko, para sa mga taong ipinag-
katiwala ng Diyos sa akin. Kailangan ko ring gawin ang aking
tungkulin sa mga tao ng Diyos kung kanino ninanais Niya na na-
rarapat akong maging mapagpakumbaba bilang ministro at guro
ng Ebanghelyo.27
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Ito ay gawain ng Panginoon, at nakikiusap akong huwag ninyo
itong kalilimutan. Nagsusumamo ako sa inyo na huwag itong
hindi paniwalaan; sapagkat ito ay totoo. Ang lahat ng sinabi ng
Panginoon hinggil sa gawaing ito sa mga huling araw ay magaga-
nap. Hindi ito mapipigilan ng daigdig. . . .  Ang Diyos ang nasa
unahan at pamumunuan niya ang kanyang mga tao tungo sa ta-
gumpay.28

Kahit kailan, kung magkaganito man, ako ay bumabanggit ng
salita na katanggap-tanggap sa Diyos, kahit kailan ako magsasa-
lita tungkol sa Kanyang katotohanan, ito ay sa pamamagitan ng
pananatili at impluwensiya ng kanyang Espiritu, at ito ay gina-
gawa ko para sa Kanyang karangalan at sa Kanyang kaluwalha-
tian. Hindi ako kailanman naghangad na mapasaakin ang
karangalan. Hindi ko nais magkaroon ng karangalan; hindi ko
nais na magkaroon ng kahit anong karangalan maliban sa pagi-
ging miyembro ng Simbahan ni Cristo, ang karangalan ng pagka-
karoon ng posisiyon na walang-batik, walang bahid-dungis,
di-matitinag, at di-magagalaw, sa kaharian ng aking Diyos at ng
Kanyang Cristo.29

Para sa akin dalawang bagay lamang, ang kaharian ng Diyos o
wala nang iba pa. Ako’y isang hamak lamang sa gawaing ito, at wala
akong maipagmamalaki maliban sa munting pagsisikap na gawin
ang aking tungkulin ayon na rin sa kakayahan na ipinagkakaloob sa
akin ng Panginoon upang magawa ito. Subalit ito ay kaharian ng
Diyos. Ang ibig kong sabihin ng kaharian ng Diyos ay ang organi-
sasyon ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling
Araw, at sa kahariang ito si Jesucristo ang hari at ang pinuno.30

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Sino ang namumuno sa Simbahan? Bakit mahalaga na mauna-
waan natin na “walang tao na mamumuno sa mga tao ng
Diyos ni sa Kanyang gawain”?

• Anong mga biyaya ang ipinangako sa mga miyembro ng
Simbahan kapag matapat nilang sinusunod ang Pangulo ng
Simbahan? (Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 21:4–6.) Sa
papaanong paraan nabiyayaan kayo sa pagsunod sa payo ng
mga buhay na propeta?
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• Paano ninyo masasang-ayunan ang Unang Panguluhan at ang
Korum ng Labindalawang Apostol sa kanilang gawain?

• Ano ang ibig sabihin ng “mga dakilang titulo” na propeta, taga-
kita, at tagapaghayag? Kanino ginagamit ang mga titulong ito?

• Ano ang mga susi ng pagkasaserdote? Ano ang ibig sabihin ng
sang-ayunan ang Pangulo ng Simbahan bilang tanging tao sa
ibabaw ng lupa na nagtataglay at binigyang-karapatan upang
gamitin ang lahat ng mga susi ng pagkasaserdote?

• Bakit mahalaga na malaman na tanging ang Pangulo ng
Simbahan ang itinalaga na tumanggap ng paghahayag para sa
buong Simbahan? Paano tayo makapag-iingat laban sa panini-
wala sa mga bulaang propeta at mga maling paghahayag?

• Bakit tayo makatitiyak na lagi tayong pamumunuan ng Pangulo
ng Simbahan sang-ayon sa kalooban ng Diyos?
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Paggalang sa Sabbath: Nang
Malubos ang Inyong Galak

Ang Sabbath ay araw na itinalaga ng Diyos 
upang tayo ay sumamba, manalangin, at mag-ukol ng

ating mga panalangin sa Kataas-taasan.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Nabatid at itinuro ni Pangulong Joseph F. Smith ang napakala-
king pananagutan ng mga Banal sa mga Huling Araw na igalang
ang araw ng Sabbath. Itinuro niya sa mga Banal na sambahin ang
Panginoon sa araw ng Sabbath at gamitin ang oras upang turuan
at pagpalain ang kanilang mga pamilya. Sinabi Niya: “Sa mga
araw ng Sabbath, kung ako rin lamang ang tatanungin, sa pagi-
tan ng mga oras ng mga pulong sa Simbahan, mas nanaisin kong
gamitin ang ganitong mga pagkakataon na maupo sa aking taha-
nan kasama ng aking pamilya at makipag-usap sa kanila, at maki-
pagkuwentuhan sa kanila, at higit ko pa silang makilala. Mas
gugustuhin kong gugulin hangga’t maaari ang ganitong pagkaka-
taon sa araw ng Sabbath para sa layuning ito; upang mas maki-
lala ang aking mga anak, mapalapit sa kanila, at mailapit sila sa
mga banal na kasulatan, at umisip ng mga bagay-bagay maliban
sa katuwaan at biruan at tawanan at pagsasaya, at ng mga bagay
na tulad ng mga ito.”1

Itinuro rin niya ang mga kahihinatnan ng pagdungis sa araw
na pinabanal ng Panginoon. Noong ika-12 ng Hunyo 1898, araw
ng Linggo, sinabi niya sa Tabernakulo sa Lunsod ng Salt Lake:
“Habang papunta ako sa pulong na ito ay nadaanan ko ang isa sa
mga kapatid, at sinabi niya sa akin na sa pagdaan niya sa istasyon
ng tren ay nakita niya ang malaking pulutong ng mga tao roon
na handa na para magtungo sa mga pasyalan. . . .  Kung mayroon
man sa mga iyon na nagsasabing sila ay mga Banal sa mga Huling
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Araw, samakatuwid ang landas na tinatahak nila ngayon ay salu-
ngat sa batas ng Diyos, salungat sa mga tipan na kanilang ginawa
sa tubig ng pagbibinyag, at salungat sa mga tipan na ginawa sa
pinakasagradong mga lugar na pinahihintulutang pumasok ang
mga Banal sa mga Huling Araw. Nilalabag nila ang araw ng
Sabbath, hindi iginagalang ang kautusan ng Panginoon; pinatu-
tunayan nilang sila ay hindi sumusunod sa batas, at ginagawa
nila ang bagay na hindi kalugud-lugod sa paningin ng Diyos, at
mauuwi sa dakong huli sa kanilang ikapapahamak, kung hindi
man sa kanilang lubusang pagtalikod.”2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Itinalaga at pinabanal ng Panginoon 
ang isa sa pitong araw.

Ginawa o itinalaga ng Diyos ang araw ng Sabbath para sa araw
ng pamamahinga, araw ng pagsamba, araw para sa mabubuting
gawa, at para sa kababaang-loob at pagsisisi, at sa pagsamba sa
Pinakamakapangyarihan sa espiritu at sa katotohanan.3

Nagkakaroon ng malawakang pagwawalang-bahala sa buong
lupain hinggil sa pagsunod sa araw ng Sabbath. Ang utos na:
“Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin,” ay batas
din sa panahong ito tulad noong ibigay ito sa Israel sa Bundok
ng Sinai [Exodo 20:8].4

Ang Sabbath ay araw ng pamamahinga at ng pagsamba, hini-
rang at itinalaga sa pamamagitan ng natatanging kautusan ng
Panginoon sa Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw, at dapat natin itong igalang at panatilihing banal.
Dapat din nating ituro sa ating mga anak ang alituntuning ito.5

Ang isa sa pitong araw ay itinalaga at pinabanal para sa araw
ng pagsamba, araw ng taimtim na pagninilay-nilay, araw ng pana-
nalangin at pasasalamat, at pagtanggap ng Hapunan ng
Panginoon bilang pag-alaala sa Kanya at sa kanyang walang-ka-
pantay na pagbabayad-sala. Turuan natin ang ating mga anak na
panatilihing banal ang Sabbath, at dapat nilang panatilihing ba-
nal ang araw ng Sabbath dahil nais nila itong gawin at dahil sa
ito ay ipinag-uutos ng Diyos. Kasunod nito ay gagawin nilang
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maglibang at mamahinga, humanap ng pagbabago at kasiyahan,
sa lehitimong paraan sa ibang mga araw. . . .  Huwag nating du-
ngisan ang Sabbath.6

Ano ang ating gagawin sa araw ng Sabbath?

Igalang ang araw ng Sabbath, at panatilihin itong banal.
Sambahin ang Panginoon sa araw ng Sabbath. Huwag magtatra-
baho. Huwag hangaring maghanap ng walang-kabuluhang mga
kasiyahan sa Sabbath. Magpahinga at panariwain ang isipan sa
pananalangin, pag-aaral, at magmuni-muni tungkol sa mga ali-
tuntunin ng buhay at kaligtasan. Ito ang mga lehitimong gawain
sa araw ng Sabbath. . . . 

Dalhin ng mga tao sa kanilang pag-uwi ang mensaheng ito, at
iparating ito sa mga hindi nakadalong miyembro ng kanilang
mga pamilya. Sabihin sa kanila na ang panguluhan ng Simbahan
ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling araw ay sumasalungat
sa paglabag sa araw ng Sabbath.7

Ang pagsunod nang wasto sa araw ng Sabbath ay karaniwang
tungkulin ng bawat Banal sa mga Huling Araw—at kabilang dito
ang mga kabataang lalaki at babae at mga batang lalaki at babae.
Maaaring tila ba kakatwa na kinakailangan pang ulit-ulitin ang
madalas na pagbibigay-diin sa katotohanang ito. Subalit lumili-
taw na may mga tao, at kung minsan ang buong pamayanan, ang
nagwawalang-bahala sa tungkuling ito, at dahil dito ay nanganga-
ilangan na tumanggap ng pagpapahayag na ito.

Ano ang hinihingi na gawin natin sa araw ng Sabbath? Ang
mga pahayag ng Panginoon kay Propetang Joseph ay napakali-
naw hinggil sa paksang ito, at dapat na maging gabay natin ang
mga ito, sapagkat ang mga ito ay mahigpit na umaayon sa mga
turo ng Tagapagligtas. Narito ang ilan sa mga simpleng bagay na
kinakailangang gawin:

Ang Sabbath ay itinakda sa inyo upang magpahinga mula sa in-
yong mga gawain.

Ang Sabbath ay natatanging araw para kayo ay sumamba, ma-
nalangin, at magpakita ng sigla at sigasig sa inyong pangrelihi-
yong pananampalataya at tungkuling—iukol ang mga
panalangin sa Kataas-taasan.
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Ang Sabbath ay araw kung kailan hinihilingan kayo na mag-
alay ng inyong panahon at pansin sa pagsamba sa Panginoon,
maging ito man ay sa pulong, sa tahanan, o saanman kayo naro-
roon—ito ang kaisipan na dapat umiral sa inyong isipan.

Ang araw ng Sabbath ay araw kung kailan, kasama ng inyong
mga kapatid, kayo ay dapat dumalo sa mga pulong ng mga
Banal, handang tumanggap ng sakramento ng hapunan ng
Panginoon; ginagawa munang ipagtapat ang inyong mga kasala-
nan sa Panginoon at sa inyong mga kapatid, at pinatatawad ang
inyong kapwa gaya nang inaasahan ninyong pagpapatawad sa
inyo ng Panginoon.

Sa araw ng Sabbath ay wala kayong iba pang bagay na gagawin
kundi ihanda ang inyong pagkain nang may katapatan ng puso
upang ang inyong pag-aayuno ay maging ganap, at ang inyong
kagalakan ay malubos. Ito ay tinatawag ng Panginoon na pag-
aayuno at panalangin [tingnan sa Doktrina at mga Tipan
59:13–14].
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Ang dahilan sa mga bagay na hinihinging gawin sa araw ng
Sabbath ay malinaw ding nakasaad sa mga paghahayag. Ito ay
may kinalaman sa pag-iingat ng isang tao sa kanyang sarili na
magkaroon ng bahid-dungis mula sa sanlibutan; at sa layuning
ito, ang mga Banal ay hinihilingan din ng magtungo sa panala-
nginan at ihandog ang kanilang sakramento sa araw ng Sabbath
(tingnan sa Doktrina at mga Tipan 59:9]. . . . 

Ang Panginoon ay hindi nalulugod sa mga tao na nakaaalam
ng mga bagay na ito at hindi ginagawa ang mga ito.

Ang mga tao ay hindi nagpapahinga mula sa kanilang mga ga-
wain kapag sila ay nag-aararo, at nagtatanim at naghahakot at nag-
huhukay. Hindi sila nagpapahinga kapag sila ay tumatayu-tayo sa
bahay nang maghapon sa araw ng Linggo, gumagawa ng maliliit
na gawain na sadyang hindi na nila magawa sa ibang mga araw.

Ang mga tao ay hindi nagpapakita ng sigla at sigasig sa kani-
lang pangrelihiyong pananampalataya at tungkulin kapag sila ay
nagmamadaling umaalis nang Linggo ng umaga . . . upang mag-
tungo sa mga lambak, sa pasyalan, at upang dalawin ang mga ka-
ibigan o lugar na mapaglilibangan kasama ng kanilang asawa at
mga anak. Hindi nila iniuukol sa ganitong paraan ang kanilang
mga pananalangin sa Kataas-taasan.

Hindi sa paghahanap ng kasiyahan at libangan maaari nilang
iaalay ang kanilang panahon at pansin sa pagsamba sa
Panginoon; ni hindi rin sila samakatwid magagalak sa diwa ng
pagpapatawad at pagsamba na nagmumula sa pagtanggap ng ba-
nal na sakramento.

Ang mga batang lalaki at mga kabataang lalaki ay hindi nag-
aayuno nang may katapatan ng puso upang ang kanilang kagala-
kan ay malubos kapag ginugugol nila ang araw ng Sabbath sa
paglalakwatsa sa tindahan ng mga palamig o sa karinderya, nag-
lalaro, o sumasakay sa kariton, namimingwit, namamaril, o su-
masali, sa mga pisikal na pampalakasan, pagliliwaliw at
paglabas-labas. Hindi ito ang paraan upang mapag-ingatan ang
kanilang sariling walang bahid-dungis mula sa sanlibutan, suba-
lit sa halip ito ay isang bagay na magkakait sa kanila ng masasa-
ganang pangako ng Panginoon, magdudulot sa kanila ng
lungkot sa halip na kagalakan, at kawalang-kapanatagan at pag-
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aagam-agam sa halip na kapayapaan na nagmumula sa mga ga-
wain ng kabutihan.8

Nakakamit, o makakamit natin ang lahat ng kapakinabangan
kung atin lamang iuukol ang bawat oras sa Sabbath sa ilang ga-
wain, o ilang pagpupunyagi, o ilang pag-aaral, na makapagpapa-
husay sa ating mga isipan at higit na makapagtuturo sa atin sa
mga tungkulin natin sa Simbahan, sa batas ng Simbahan, sa mga
kautusan ng Diyos, at sa mga tuntunin ng ebanghelyo ni
Jesucristo. . . . 

Ang aking paniniwala ay tungkulin ng mga Banal sa mga
Huling Araw na igalang ang araw ng Sabbath at panatilihin itong
banal, tulad ng ipinag-uutos ng Panginoon na dapat nating ga-
win. Magtungo sa panalanginan. Makinig sa mga tagubilin.
Ibahagi ang inyong patotoo tungkol sa katotohanan, uminom sa
bukal ng kaalaman at ng tagubilin, na maaaring mapasaatin mula
sa mga taong binigyang-inspirasyon na magbigay sa atin ng tagu-
bilin. Sa ating pag-uwi, magsama-sama kayong magpapamilya.
Umawit tayo ng mga ilang awit. Magbasa tayo ng isa o dalawang
kabanata sa Biblia, o sa Aklat ni Mormon, o sa aklat ng Doktrina
at mga Tipan. Talakayin natin ang mga alituntunin ng ebanghelyo
na nauukol sa pagsulong sa pag-aaral ng banal na kaalaman, at sa
ganitong paraan magagamit natin ang isa sa pitong araw. . . . 

Sa palagay ko ay isang napakagandang bagay para sa atin na ti-
punin natin nang may pangangalaga at pagmamahal ang ating
mga anak, kung baga, nang isang araw man lamang sa isang
linggo, at turuan sila ng paggalang at katapatan, at pagpipitagan
sa mga bagay na tama at banal at turuan sila na igalang ang ma-
tatanda at may karamdaman at maging mabuti sa taga ibang lu-
gar na nasa loob ng ating mga pintuang daan. . . .  Dapat natin
silang turuan ng kagandahang-asal. Dapat nating turuan ang
ating mga batang anak na lalaki na maging maginoo, at ang ating
mga batang anak na babae na maging mayumi. At kapag bina-
banggit ko ang tungkol sa pagiging mayumi o maginoo, ang ibig
kong tukuyin ay batang lalaki o babae, o lalaki o babae, na tunay
na tumutupad na maging mayumi, maamo, mahinahon, mapag-
tiis, mapagmahal at mabait sa mga anak ng tao. . . . 

Napakaraming magagandang bagay ang maaari nating gawin
sa araw ng Sabbath na makapagpapaaliw, makapagbibigay-inte-
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res, at makapagtuturo sa ating mga anak sa tahanan, sa pagitan
ng mga oras ng serbisyo. . . .  Hayaan silang makapaglibang sa ta-
mang oras, subalit turuan sila ng mas magagandang bagay sa
araw ng Sabbath.9

Ang gabi ng Sabado ay maaaring matalinong italaga 
bilang panimula sa araw ng Panginoon.

Tungkulin ng mga miyembro ng Simbahan na maiplano nila
ang kanilang gawain upang walang maging dahilan para maipag-
kait ang kabanalan ng araw ng Panginoon. Sa layuning ito papag-
takdain ang mga batang lalaki at babae ng [oras] sa loob ng
buong linggo, na malayang magagamit para sa mga paglilibang,
na itinatalaga ang Sabbath para sa espirituwal na kalinangan at
pagsamba. Mahalaga rin naman na maiplano natin ang ating mga
paglilibang upang ang mga ito ay hindi makahadlang sa ating
pagsamba.10

Ang gabi ng Sabado ay maaaring matalinong italaga bilang
oras para sa mga makabuluhang pag-uusap o magkatuwang na
pagbabasa bilang panimula sa araw ng Sabbath.11

Isang mainam na makabagong . . . kautusan ang maaaring ma-
basa nang ganito: Huwag magtrabaho nang sobra at mabalisa sa
araw ng Sabado na magiging sanhi upang maipagkait sa araw ng
Sabbath ang mga panalangin at pagsamba na sadyang para dito
bilang araw ng pahinga.

Sa tahanan, ang araw ng Sabado ay itinatalaga para sa paglili-
nis ng bahay, para sa iba pang mga iluluto, para sa pagsusulsi, at
lahat ng uri ng pagkukumpuni na maaaring iniisip gawin sa araw
ng Sabbath. Sa trabaho, ang araw ng Sabado ay nakalaan para ta-
pusin ang natitirang bahagi ng kabuuang gawain sa loob ng bu-
ong linggo.

Ang mga bunga ng ating mga pinaggagagawa sa huling araw
ng linggo na sadyang madalas na nakikita sa panlulumo at pana-
namlay ng ating mga sarili at ang halos ganap na kawalang-lakas
ay hindi naaayon sa diwa ng pagsamba. Walang pagod na pagod
na lalaki o babae, sanhi ng labis na pagtatrabaho sa umaga ng
Sabado at gabing-gabi ng Sabado, ang makasasamba nang wasto
sa Diyos sa espiritu at sa katotohanan.12
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Ang mga tao na laging dinudungisan ang araw ng
Panginoon ay mawawalan ng Espiritu ng Panginoon.

Igalang ninyo ang araw ng Sabbath at panatilihin itong banal.
Ito ba’y ginagawa natin? Kinakailangan ba itong gawin? Ito ay
sadyang kinakailangang gawin nang sa gayon ay mamuhay tayo
nang naaayon sa batas o mga kautusan ng Diyos. At kapag nag-
kakasala tayo sa paglabag sa batas o sa kautusang iyon, tayo ay
nagkasala ng paglabag sa batas ng Diyos. At ano ang magiging re-
sulta kung magpapatuloy na gawin ito? Susundan ng ating mga
anak ang ating mga yapak; hindi nila igagalang ang utos ng Diyos
na panatilihing banal ang isa sa pitong araw; at mawawalan ng
espiritu ng pagsunod sa mga batas ng Diyos at sa Kanyang mga
ipinapatupad, gaya rin ng ama na mawawalan nito kung patuloy
niyang lalabagin ang mga kautusan.13

Ang mga tao na laging dinudungisan ang araw ng Panginoon
ay hindi maibibilang sa pakikipagkapatiran, at ang mga miyem-
bro ng Simbahan na ipinagwawalang-bahala ang pangmadlang
pagsamba at pagtanggap ng Sakramento at hindi inaalala ang
araw ng Sabbath upang ipangilin ito, ay magiging mahina sa pa-
nanampalataya at espirituwal na manghihina, at mawawalan ng
Espiritu at ng tulong ng Diyos, at sa dakong huli ay mapawawa-
lang-karapatan ang kanilang katayuan sa Simbahan at ang kani-
lang kadakilaan kasama ng mga masunurin at matatapat.14

Sinabi ng Panginoon, “Alalahanin mo ang araw ng Sabbath
upang ipangilin.” Ito ay batas ng Diyos, hindi lamang sa kanyang
mga tao, subalit sa lahat ng sangkatauhan. Ang miyembro ng
Simbahan na hindi iginagalang ang araw ng Sabbath at hindi ito
pinananatiling banal ay nagkakasala; siya ay hindi nagpapatuloy
sa salita ng katotohanan; siya ay hindi tunay na disipulo ni
Cristo; hindi niya makikilala ang katotohanan at ang katotoha-
na’y hindi magpapalaya sa kanya maliban na malaman niya ito at
ipamuhay ito.15

Ang mga teatro at iba’t ibang pampublikong mga libangan ay
ginagawa ngayon sa araw ng Sabbath na salungat sa mga paha-
yag ng Panginoon, at patunay lamang na ang mga ito ay mabi-
sang kasangkapan sa pagsira ng pananampalataya ng mga
nakikibahagi sa gawaing ito. Dapat na pag-ingatan ng mga magu-

284



K A B A N A T A  2 6

lang ng mga kabataan sa Sion ang kanilang mga anak laban dito
at sa lahat ng masasama, sapagkat sila ang mananagot kung ma-
liligaw ang kanilang mga anak dahil sa kanilang kapabayaan.16

Isang malaking tungkulin din ng mga Banal sa mga Huling
Araw na igalang ang araw ng Sabbath, at gumanap sa mga tung-
kuling iyon na inaasahan sa kanila hinggil sa Sabbath, tulad ng
tungkulin nila na maging tapat sa kanilang kapwa at dagdag pa
rito ang pamumuhay nang matwid. . . .  Tungkulin din ng mga
magulang na magpakita ng halimbawa sa kanilang mga anak sa
paggalang sa araw ng Sabbath, sa pagkakaroon ng pangmag-anak
na panalangin, at sa pagganap sa bawat tungkulin bilang mga
Banal sa mga Huling Araw. Ang ama at ina na nagwawalang-ba-
hala na turuan ang kanilang mga anak at himukin sila na gawin
ang kanilang mga tungkulin, ay mabubuhay nang may pagsisisi
sanhi ng kanilang kahangalan.17

Ang mga gumagalang sa araw ng Sabbath ay nagtatamasa
ng mga biyayang pangtemporal at pang-espirituwal.

Ang Linggo ay araw ng pamamahinga, pagbabago mula sa ka-
raniwang mga gawain sa loob ng buong Linggo, subalit ito ay hi-
git pa rito. Ito ay araw ng pagsamba, araw kung saan ang
espirituwal na buhay ng tao ay mapagyayaman. Ang araw ng ka-
tamaran, araw ng pisikal na pagpapalakas ay sadyang madalas na
lubhang naiiba sa araw ng pamamahinga na itinalaga ng Diyos.
Ang pisikal na pagkahapo at katamaran ay hindi naaayon sa diwa
ng pagsamba. Ang wastong pagganap sa mga tungkulin at mga
pananalangin sa araw ng Sabbath, dulot ng pagbabagong hatid
nito at espirituwalidad, ay magbibigay ng pinakamainam na pa-
mamahinga na maaaring matamasa ng tao sa araw ng Sabbath.18

Taos-puso kong hinahangad . . . na tayo ay mapalakas sa ating
pananampalataya; at na tayo ay mas magiging mabubuting Banal
sa mga Huling Araw kaysa noong mga nagdaan. Isa ito sa mga pa-
ngunahing layunin ng ating sama-samang pagpupulong sa araw
ng Sabbath. . . .  Ako’y naniniwala na tayo ay nasanay na nagpu-
punta sa pulong nang walang anumang natatanging pagkabag-
bag ng puso. Maaaring ituring ito na masakit na salita, at
maaaring hindi naman ito ginagawa ng iba sa atin, subalit ako ay
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kumbinsido na marami ang nagpupunta sa pulong nang walang-
sigla; nang walang natatanging layunin. Sa palagay ko ay dapat
tayong magpunta sa pulong upang pasalamatan ang Panginoon
na ating naaalaala ang araw ng Sabbath at ipamanhik natin na
matutuhan ang Kanyang mga pamamaraan. . . . 

Sa palagay ko ay dapat matatak sa lahat ang kaisipan na may
bahagi sa gawaing ito [na] nakasalalay sa bawat indibiduwal.
Dapat matanto ng bawat isa na aanihin niya kung ano ang kan-
yang itinanim. Samakatwid, ang bawat isa ay dapat gumawa nang
may determinasyon at kapag nagkasama-sama tayo, ang bawat
isa ay dapat magkaroon ng mapanalanging espiritu at ibuhos ang
kanyang kaluluwa, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi sa
buong Simbahan din. Kung ito ay ginagawa na, walang sinuman
ang lilisan mula sa bahay dalanginan nang hindi nararanasan ang
espiritu ng Diyos.19

Ngayon, ano ang pangako sa mga Banal na sumusunod sa
Sabbath? Ipinahayag ng Panginoon na yayamang ginagawa nila
ang mga bagay na ito nang may maligayang puso at mukha, ang
kabuuan ng mundo ay mapapasakanila: “ang mga hayop sa pa-
rang at ang mga ibon sa himpapawid, at yaong umaakyat sa mga
puno at lumalakad sa lupa; Oo, at ang damo, at ang mabubuting
bagay na nanggagaling sa lupa, maging para sa pagkain o para sa
kasuotan, o para sa mga bahay, o para sa mga kamalig, o para sa
mga taniman, o para sa mga halamanan, o para sa mga ubasan.”
[Doktrina at mga Tipan 59:16–17.]

Ang lahat ng bagay na ito ay ginawa para sa kapakinabangan at
gamit ng tao upang makalugod sa mata at upang pasiglahin ang
puso, upang palakasin ang katawan at pasiglahin ang kaluluwa.
Ang lahat ay ipinangako sa mga sumusunod sa mga kautusan, at
kabilang sa mga kautusan ang mahalagang kautusang ito, sundin
nang naaayon ang araw ng Sabbath. . . . 

Maglaro at maglibang tayo hangga’t gusto natin sa ibang mga
araw, subalit sa araw ng Sabbath tayo ay mamahinga, sumamba,
magtungo sa panalanginan, at tumanggap ng sakramento, ku-
main nang may katapatan ng puso, at mag-ukol ng ating mga pa-
nanalangin sa Diyos, upang mapasaatin ang kabuuan ng mundo,
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at upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa daigdig na ito, at bu-
hay na walang hanggan sa daigdig na darating.20

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Para sa anong mga layunin “itinalaga at pinabanal” ng
Panginoon ang araw ng Sabbath? Ano ang mga biyaya sa pag-
kakaroon ng araw ng pamamahinga at pagsamba?

• Ano ang ibig sabihin ng mamahinga mula sa ating mga gawain
sa araw ng Sabbath? Ano ang mga “lehitimong gawain sa araw
ng Sabbath”? Paano natin matuturuan ang mga miyembro ng
ating mag-anak na igalang ang araw ng Sabbath?

• Ano ang ibig sabihin ng maging “walang bahid-dungis mula sa
sanlibutan”? Paano makatutulong ang pagsunod sa Sabbath
upang magawa natin ito?

• Paano nagiging bahagi ng pagsunod sa Sabbath ang galak at
pagsasaya? (Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 59:13–14.)
Paano nauuwi sa kalungkutan, pagkawala ng Espiritu, at pag-
talikod sa katotohanan ang di paggalang sa Sabbath?

• Ano ang mga pananagutan ng ating mga pamilya sa araw 
ng Sabbath? Sa araw ng Sabbath, paano natin matuturuan ang
ating mga anak ng “pagpipitagan sa mga bagay na tama at 
banal”?

• Paano maaaring makaragdag o makabawas ang ating mga ga-
wain sa araw ng Sabado mula sa ating pagsamba sa araw ng
Sabbath?

• Ano ang ating pananagutan kapag tayo ay dumadalo sa mga
Panlinggong pulong? Anong mga biyaya ang ating matatang-
gap kapag nasa atin ang tunay na diwa ng pagsamba sa ating
mga pulong?

• Anong espirituwal na mga biyaya ang ating matatamasa kapag
iginagalang natin ang araw ng Sabbath? Ano ang mga ipina-
ngakong temporal na biyaya sa atin? (Tingnan sa Doktrina at
mga Tipan 59:9–23.)
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Ang Ating Gawain ay Magligtas
ng mga Kaluluwa

Ang pinakamahalaga nating gawain 
ay ang gumawa para sa kaligtasan ng 

mga buhay at ng mga patay.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sa buong buhay niya, si Joseph F. Smith ay naging masigasig sa
paglilingkod sa kaharian ng Diyos, “palaging sabik sa pagsulong
ng gawain ng Panginoon.”1 Sa isang natatanging komperensiya
nang sang-ayunan siya bilang Pangulo ng Simbahan, hinikayat
niya ang mga Banal: “Tungkulin nating gampanang masigasig
ang gawain, na buo ang determinasyon at layunin sa puso na isu-
long ito, sa tulong ng Panginoon, at ayon sa inspirasyon ng
Kanyang Espiritu, na tulad ng ginawa noon.”2

Hinimok niya ang mga Banal sa dumaraming bilang ng mga
purok at sangay sa buong daigdig na paglingkuran at pagpalain
ang iba sa anumang paraan na makakayanan nila. Samantalang
pinamumunuan niya ang misyon sa Inglatera, si William Fowler,
na miyembro ng Sheffield, ay naglahad ng kanyang nagawa
upang maipalaganap ang mga gawain ng kaharian ng Diyos. Si
Kapatid na Fowler na nakasagupa na ng maraming pagsubok at
kahirapan noong sumapi siya sa Simbahan, ay nakabuo ng
himno bilang pagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa
ebanghelyo at pasasalamat sa tinanggap niya. Si Pangulong
Joseph F. Smith ay nasa pulong nang awitin ito sa unang pagka-
kataon. Ang himno ay nagsimulang maging pamilyar na mga sa-
lita sa mga Banal sa mga Huling Araw sa buong daigdig:
“Salamat, O Diyos, sa Propeta” (Mga Himno).

Pinasalamatan ni Joseph F. Smith ang kontribusyon ng bawat
matapat na Banal sa gawain ng Panginoon at nagnais na gugulin
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ang kanyang sariling buhay sa paglilingkod sa lahat ng tao,
kapwa sa mga buhay at sa mga patay. Ibig na ibig niyang gumawa
sa templo, kung saan naglingkod siya bilang rekorder ng templo;
pinangasiwaan niya ang gawain sa templo sa Endowment House;
at sa bandang huli siya ang naging pangulo ng Templo sa Salt
Lake. Ang Genealogical Society ng Utah, na itinatag noong 1894,
ay lumago sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang buhay ni
Joseph F. Smith ay isang misyon para sa kapakanan at kaligtasan
ng lahat ng tao, isang misyon na ipinagmamapuri niya sa mga
Banal: “Walang ibang higit na dakila at higit na maluwalhati sa
daigdig na tulad ng paggawa para sa kaligtasan ng mga buhay at
para sa ikatutubos ng mga patay.”3

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Narito tayo sa mundo para gawin ang gawain ng Diyos.

Siya na nagsugo sa kanyang Bugtong na Anak sa daigdig upang
isakatuparan ang misyon na kanya namang nagawa, ay isinusugo
rin ang bawat kaluluwa na nakaririnig ng aking tinig, at gayon
ang bawat lalaki at babae sa daigdig, upang isagawa ang isang
misyon, at ang misyon na iyon ay hindi maisasagawa sa pagpapa-
baya; ni sa pamamagitan nang hindi pantay na pagpapahalaga; ni
hindi rin ito maisasagawa sa kawalang-alam. Kailangan nating
matutuhan ang ating tungkulin; pag-aralan ang mga kinakaila-
ngan na hinihiling ng Panginoon na gawin natin, at unawain ang
mga responsibilidad na iniatang niya sa atin. Dapat nating matu-
tuhan ang obligasyon natin sa Diyos at sa bawat isa, at na obli-
gasyon din natin ang layunin ng Sion, na ipinanumbalik sa
mundo sa mga huling araw.4

Alalalahanin natin na ginagawa natin ang gawain ng Diyos—at
kapag sinabi kong gawain ng Diyos, ang ibig kong sabihin ay gi-
nagawa natin ang gawain ng Pinakamakapangyarihan na pinasi-
mulan sa mundo para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Ang
bawat tao ay dapat gumawa para sa kanyang sariling ikabubuti at
hanggat maaari para sa kabutihan ng iba. Walang anuman sa ag-
ham ng buhay ng tao ang gagawa lamang para sa kanyang sarili.
Hindi nilayon na mag-isa tayo sa panahon ni sa kawalang-hang-
gan. Ang bawat indibiduwal ay isang yunit sa sambahayan ng pa-
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nanampalataya, at ang bawat yunit ay dapat madama ang bahagi
ng kanyang responsibilidad na umiinog sa kabuuan. Ang bawat
indibiduwal ay kailangan maging masigasig sa pagsasagawa ng
kanyang tungkulin. Sa paggawa nito, at sa pananatiling dalisay at
walang-bahid mula sa sanlibutan, tinutulungan niya ang iba na
mapanatiling dalisay at walang-bahid dungis ang kanilang sarili
mula sa sanlibutan.5

[Ang ebanghelyo ni Cristo] ay isang buhay, pang-araw-araw na
relihiyon, relihiyong para sa bawat oras. Kailangang gawin natin
ang tama ngayon, sa oras na ito, sa linggong ito at sa taong ito;
at magpatuloy sa bawat taon, na ipamuhay ang ating relihiyon—
na siyang relihiyon ni Jesucristo—relihiyon ng kabutihan, ng ka-
totohanan, ng awa, ng pagmamahal, pagpapatawad, kabaitan,
pagsasama at kapayapaan sa mundo at kabutihan sa tao at sa bu-
ong daigdig. Ito ang ating misyon.6

Maluwalhati ang patutunguhan natin sa hinaharap; ginagawa
natin ang isang maluwalhating gawain. Nararapat lamang na ibi-
gay natin dito ang lahat ng ating atensiyon, ang buong buhay na-
tin at ang lahat na ibinigay sa atin ng Panginoon, at kahit
makasampung libong ulit pa. Tunay na wala itong kapantay, ito
na ang kabuuan, wala itong katulad. Ito na talaga ito at wala
nang iba pa. Ang ebanghelyo ay kaligtasan, at kung wala ito ay
walang iba pang bagay na karapat-dapat na mapasaatin.7

Tungkulin ng bawat isa sa atin na gawin ang lahat ng ating
magagawa upang kamtan ang ating kaligtasan.

Gawin ang ating kaligtasan na may takot at panginginig sa ha-
rapan ng ating Ama, at maging tapat hanggang sa wakas.
Alalahanin na nagpatala kayo sa gawaing ito sa panahon at sa la-
hat ng kawalang-hanggan. Walang iiwas, walang aatras dito, ma-
liban sa kasalanan, at pagkatapos ay darating ang kaparusahan
ng paglabag. Ngunit kung umaasam kayo ng kadakilaan; kung
umaasam kayong magkaroon ng mga ama at ina, kapatid, kamag-
anak at mga kaibigan; kung umaasam kayo ng kaluwalhatian, ka-
talinuhan at mga buhay na walang katapusan, kailangan ninyo
silang pagawain sa gawain ng Diyos; dahil hindi ninyo sila maka-
kamtan sa labas ng gawaing ito. Samakatwid, hayaang matuon
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ang bawat simpatiya at interes sa mithiing ito. Ibuhos ninyo ang
lahat ng inyong pagmamahal sa mithiing ito, at dito lamang.
Hayaan ninyo ang mga bagay ng mundo.8

Ang ebanghelyo ni Jesucristo ay ang kapangyarihan ng Diyos
tungo sa kaligtasan, at tunay na kailangan ito ng bawat lalaki at
babae sa Simbahan ni Cristo upang gumawa ng kabutihan,
upang sundin ang mga batas ng Diyos, at sundin ang mga kautu-
san na ibinigay niya, upang makamtan nila ang kapangyarihan ng
Diyos tungo sa kaligtasan sa buhay na ito.9

Naniniwala tayo na ang mga tao sa panahong ito ay dapat ma-
muhay at kumilos at makipag-ugnayan sa Diyos Ama at sa Anak,
at dapat nilang makilala sila, dahil ang pagkakilala sa kanila ay
buhay na walang hanggan. Naniniwala tayo na upang makilala
sila at makaugnayan sila sa panahong ito na kinakailangang ma-
muhay tayo tulad ng mga Banal noong unang panahon, upang
tamasahin natin ang mga biyayang tulad ng nakamtan nila, at ma-
turuan Niya araw-araw, nang taludtod sa taludtod, nang tuntunin
sa tuntunin, kaunti rito at kaunti roon, hanggang sa magkaroon
tayo ng lubos na kaalaman tungkol sa Ama at makilala natin Siya
mismo. Imposibleng kilalanin ko siya para sa inyo, o ang sinu-
man na kilalanin siya para sa akin. Hindi ihahayag sa inyo ng
Espiritu ng Diyos ang Ebanghelyo, hindi rin siya magpapatotoo
sa inyo tungkol sa Ama, para sa akin. Hindi ko kayo maliligtas;
hindi ninyo ako maliligtas. Walang sinuman ang maaaring ma-
ging tagapagligtas ng sinumang tao sa ganitong paraan. Subalit
ang taong may patotoo ng Espiritu sa kanyang puso at may kaa-
laman tungkol sa mga unang alituntunin ng Ebanghelyo ay maa-
aring maghayag ng mga ito sa iba, at sa gayong paghahayag ay
maaaring makumbinsi sa katotohanan ang isang kaluluwa at ma-
akay na yakapin niya ito mismo. Ngunit ang kanyang pagsunod
sa Ebanghelyo at ang sarili niyang mga gawain ng kabutihan ang
magliligtas sa kanya, at hindi ang taong nagbigay ng patotoo sa
kanya. Sa ganitong paraan lamang maliligtas ang isang tao.10

Hindi lamang kayo dapat maniwala, kundi dapat din ninyong
sundin at gawin ang mga bagay na inuutos ng [Diyos]. Hindi la-
mang iyan ang gagawin ninyo, kundi kailangan ninyong ibigay
ang inyong puso, ang inyong pagmamahal at inyong buong ka-
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luluwa na maluwag sa kalooban sa Diyos. Kailangan ninyong ka-
limutan ang inyong kagustuhan para sa kagustuhan ng Ama, at
kailangan ninyong gawin ang lahat ng bagay na hinihiling Niya sa
inyo, kung nais ninyong maligtas at madakila sa Kanyang kinaro-
roonan.11

Kinakailangan tayong gumawa upang iligtas 
ang sarili nating mag-anak.

O! Diyos, tulungan po ninyo akong hindi ko mapabayaang
mawala ang sarili kong mag-anak. Hindi ko makakayang tiisin na
mawala sila, sila na ipinagkaloob ng Diyos sa akin at pananagu-
tan ko sa harapan ng Panginoon, at sila na umaasa sa akin para
sa patnubay, para sa tagubilin, at para sa tamang impluwensiya.
Ama, huwag po ninyong ipahintulot na mawalan ako ng interes
sa kanila, sa pagsisikap na mailigtas ang iba. Ang pag-ibig sa
kapwa ay nagsisimula sa tahanan. Ang walang hanggang buhay
ay dapat na mag-umpisa sa tahanan. Labis akong makadarama ng
pagkalungkot matapos kong mabatid, sa darating na panahon,
na dahil sa kapabayaan ko sa tahanan, habang sinisikap na mai-
ligtas ang iba, ay nawala ko sila. Ayokong mangyari iyon.
Tinutulungan ako ng Panginoon na iligtas ang sarili kong mag-
anak, hanggat tinutulungan nila ang isa’t isa. Batid kong hindi ko
maililigtas ang sinuman, subalit matuturuan ko sila kung paano
maligtas. Makapagpapakita ako ng halimbawa sa aking mga anak
kung paano sila maliligtas, at tungkulin ko na unahin itong ga-
win. Higit akong may pananagutan sa kanila kaysa kaninuman sa
daigdig. Kasunod nito, kapag naisakatuparan ko na ang gawain
na dapat kong gawin sa aking sariling tahanan, ay ipaaabot ko
naman sa iba ang kakayahan kong makatulong sa abot ng aking
makakaya.12

Ang ating misyon sa daigdig na ito ay gumawa ng mabuti, wa-
kasan ang kasamaan, dakilain ang katuwiran, kadalisayan, at ka-
banalan sa puso ng tao, at itanim sa isipan ng ating mga anak,
higit sa lahat ng bagay, ang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang salita,
na mapapasa kanila bilang bukal ng liwanag, lakas, pananampa-
lataya at kapangyarihan, inaakay sila mula pagkabata hanggang
sa pagtanda, at ginagawa silang matibay na mananampalataya sa
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salita ng Panginoon, sa ipinanumbalik na ebanghelyo at
Pagkasaserdote, at sa pagtatatag ng Sion, na hindi na kailanman
magigiba o ibibigay sa ibang tao. Kung mayroon mang bagay
akong ninanais na higit pa na nasa daigdig na ito, ito ay ang ma-
pamalagi ang aking mga anak sa kaalaman at pananampalatayang
ito, nang sa gayon ay hindi sila kailanman maililihis mula rito. 13

Ang kaluluwa na nailigtas sa daigdig ay kasinghalaga sa pani-
ngin ng Diyos katulad ng kaluluwa na nailigtas sa tahanan.
Subalit mayroon tayong gawain sa tahanan, sa pinto mismo ng
ating tahanan; at hindi maaaring ipagwalang-bahala natin ang ga-
wain na kinakailangang gawin sa ating mismong mga tahanan, at
pagkatapos ay lalabas tayo sa daigdig upang gawin muna ang ga-
wain na hindi na kinakailangan pang gawin. Gawin natin ang
ating tungkulin sa lahat ng dako.14

Kinakailangan tayong gumawa para sa kaligtasan 
ng mga buhay at mga patay.

Itaguyod natin si Cristo, ang kanyang mga tao, at ang kanyang
layunin sa kabutihan at pagtubos; itaguyod natin ang isa’t isa sa
paggawa ng tama, at magiliw na pagpayuhan ang isa’t isa hinggil
sa mga maling gawa, na tayo ay maging magkakaibigan at mga ta-
gapagligtas sa Bundok ng Sion, isa para sa isa’t isa, at nawa ay
matulungan natin ang mahihina at mapalakas sila, palakasin ang
loob ng mga nag-aalinlangan at bigyan sila ng liwanag sa kani-
lang tamang pang-unawa hangga’t magagawa ninyo, upang tayo
ay maging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos gaya ng mga ta-
gapagligtas sa kalipunan ng mga tao. Hindi dahil sa may kapang-
yarihan tayong iligtas ang mga tao. Wala tayong kapangyarihang
gawin ito; subalit mayroon tayong kapangyarihan upang ipakita
sa kanila kung paano sila magtatamo ng kaligtasan sa pamamagi-
tan ng pagsunod sa mga batas ng Diyos. Maipakikita natin sa ka-
nila kung ano ang dapat nilang gawin upang maligtas, sapagkat
may karapatan tayong gawin ito, may kaalaman at pang-unawa
tayo kung paano ito gagawin, at isang pribilehiyo natin na ituro
ito . . . sa pamamagitan ng halimbawa at gayundin sa pamamagi-
tan ng tuntunin sa ating mga nakakahalubilo saan mang panig ng
daigdig tayo naroroon.15

295



K A B A N A T A  2 7

Ang ating misyon noon pa man ay iligtas ang sangkatauhan.
Tayo ay gumagawa . . . upang dalhin ang mga tao sa kaalaman ng
ebanghelyo ni Jesucristo, upang matulungan silang magsisi,
upang mahikayat silang sumunod sa mga ipinatutupad ng batas
ng Diyos. Sinisikap nating iligtas ang mga tao sa kamalian; hikaya-
tin sila na lumayo sa masama at matutong gumawa ng mabuti. 16

Ang ating misyon ay magligtas, mapangalagaan ang sinuman
mula sa kasamaan, dakilain ang sangkatauhan, dalhin ang liwa-
nag at katotohanan sa daigdig, manaig sa mga tao sa mundo
upang makalakad nang matwid sa harapan ng Diyos, at maiga-
lang siya sa kanilang mga buhay.17

Ang sukatan . . . ng kadakilaan ng ating kaluluwa ay . . . maki-
kita sa ating kakayahan na magbigay-aliw at magpanatag ng ka-
looban ng iba, ating kakayahang tulungan ang iba, sa halip na
tulungan lamang natin ang ating mga sarili at hilahin pababa ang
iba sa kanilang pagpupunyagi sa buhay.18

Dapat nating laging sikapin na tulungan ang [iba] na magta-
gumpay —hindi ang sirain sila! Ang ating layunin ay buhay na
walang hanggan—ang ating mithiin ay iangat ang sangkatau-
han—hindi ang pabagsakin sila.19

Ang ating gawain ay iligtas ang daigdig, iligtas ang sangkatau-
han; tulungan silang umayon sa mga batas ng Diyos at sa mga ali-
tuntunin ng kabutihan at ng katarungan at katotohanan, nang sa
gayon ay maligtas sila sa kaharian ng ating Diyos, at maging, sa
dakong huli, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ordenansa ng
ebanghelyo, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang taga-
pagmana ni Jesucristo. Iyan ang ating misyon.20

Hindi tayo matatapos sa ating gawain hanggang sa mailigtas
natin ang ating mga sarili, at hangga’t hindi natin naililigtas ang
lahat na umaasa sa atin; sapagkat sisikapin nating maging mga ta-
gapagligtas sa Bundok ng Sion, gaya rin naman ni Cristo.
Tinawag tayo sa misyong ito. Ang mga patay ay hindi magiging
ganap kung wala tayo, ni tayo kung wala sila. May misyon tayong
gagampanan para sa mga patay; may mga bagay na kailangan ta-
yong gawin upang mapalaya ang mga tao na, dahil sa kanilang
kamangmangan at sa mga di-magandang pangyayari sa kanilang
buhay habang sila’y narito pa sa lupa, ay hindi pa handa para sa
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buhay na walang hanggan; kailangan nating buksan ang pinto
para sa kanila, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga orde-
nansa na hindi nila nagawa para sa kanilang mga sarili, at kina-
kailangan para sa paglaya nila mula sa “bilangguan,”upang
magbangon at mangabuhay sa espiritu ayon sa Diyos, at manga-
hatulan ayon sa mga tao sa laman.21

Ang gawain para sa ating mga patay, na ipinababalikat sa atin
ng Propetang Joseph na higit pa sa karaniwang kautusan, ay nag-
bibigay tagubilin sa atin na dapat nating saliksikin ang tungkol sa
ating mga kamag-anak at ninunong nangamatay na hindi nagka-
roon ng kaalaman sa ebanghelyo, ay hindi dapat ipagwalang-ba-
hala. Dapat nating matanggap ang mga sagrado at mahalagang
ordenansa ng ebanghelyo na inihayag bilang napakahalagang
sangkap sa kaligayahan, kaligtasan at ikatutubos ng mga nabuhay
sa daigdig na ito nang hindi nila natutuhan ang ebanghelyo at
namatay nang hindi nagkaroon ng kaalamang ito, at ngayon ay
naghihintay sa atin, na kanilang mga anak, na nabubuhay sa pa-
nahon kung saan ang mga ordenansang ito ay maaaring isagawa,
upang maisakatuparan ang kinakailangang gawain na magpapa-
laya sa kanila mula sa bilangguan. Sa pamamagitan ng ating mga
pagsisikap para sa kanila ay makakalag ang gapos ng kanilang
pagkakaalipin, at maglalaho ang kadiliman na bumabalot sa ka-
nila, upang sumikat ang liwanag sa kanila at maririnig nila sa da-
igdig ng espiritu ang gawain na isinagawa para sa kanila ng
kanilang mga anak dito sa lupa, at magagalak silang kasama nin-
yong magagalak sa pagsasagawa ninyo ng mga tungkuling ito. 22

Hindi kailanman dumating ang sandali at hindi kailanman da-
rating ang sandali sa mga nagtataglay ng Pagkasaserdote sa
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, na ma-
sasabi ng mga kalalakihan sa kanilang sarili na sapat na ang kani-
lang mga nagawa. Habang may buhay, at habang nagtataglay tayo
ng kakayahan upang gumawa nang mabuti, upang gumawa para
sa pagtatatag ng Sion, at para sa kapakinabangan ng buong sang-
katauhan, dapat nating, gawin nang maluwag sa ating mga kaloo-
ban ang mga ipinagagawa sa atin upang maisakatuparan kaagad
at nang may kasiyahan ang mga hinihingi ng ating tungkulin, ma-
liit man ito o malaki.23
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Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Bakit mahalaga na malaman na ang bawat tao ay ipinadala sa
daigdig “upang isagawa ang isang misyon”? Bakit imposible na
magampanan natin ang ating misyon kung tayo ay “gagawa la-
mang” para sa ating mga sarili?

• Paano natin magiging gawain ang gawain ng Diyos? Bakit ang
gawain ng Panginoon ay karapat-dapat sa “lahat ng ating aten-
siyon”? Paano maipakikita ng ating mga pagpili ang ating ma-
tibay na pangako sa gawain ng Panginoon?

• Ano ang kailangan nating gawin nang higit pa sa maniwala at
sumunod upang “maligtas at maging dakila sa kinaroroonan
ng [Diyos]”? Ano ang ibig sabihin para sa inyo ng ibigay ang
“inyong puso, ang inyong pagmamahal at inyong buong kalu-
luwa na maluwag sa kalooban sa Diyos”? Sa kabila ng lahat ng
ating pagsisikap, paano natin matatanggap ang kaligtasan?
(Tingnan din sa 2 Nephi 25:23.)

• Anong mga bagay ang dapat nating hangarin upang maitanim
sa mga isipan ng mga miyembro ng ating mag-anak ang “higit
sa lahat ng bagay”?

• Paano natin mapagsisikapan na iligtas ang sarili nating mga ka-
mag-anak at sa kabila nito ay magampanan pa rin ang ating
mga pananagutan na makapaglingkod? Paano magiging pag-
papala sa ating mag-anak ang paglilingkod natin sa iba na nasa
Simbahan at sa lahat man ng dako?

• Paano natin magagawang “dakilain ang sangkatauhan”? Ano
ang magagawa natin upang matulungan ang iba na maging
matapat sa mga batas ng Diyos?

• Ano ang magagawa natin upang makalag ang “gapos ng pagka-
kaalipin” ng mga namatay na hindi nagkaroon ng kaalaman sa
ebanghelyo? Ano ang inyong mararamdaman kapag nalaman
ninyo na ang mga taong inyong tinutulungan ay “kasama nin-
yong magagalak sa pagsasagawa ninyo ng mga tungkuling ito”?

• Bakit “ang sukatan . . . ng kadakilaan ng ating kaluluwa” ay
makikita sa “ating kakayahang tulungan ang iba? Sa palagay
ninyo, bakit ito nga ang sukatan ng kadakilaan ng ating kalu-

298



K A B A N A T A  2 7

luwa? Paano at kailan kayo gumawa ng mga pagsasakripisyo
para sa kabutihan ng iba? Ano ang inyong nadama nang gawin
ninyo ito?
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Si Cristo Kasama ang mga Bata, ni Harry Anderson. Inibig ni Jesucristo ang 
mga bata at nagturo na “sinomang magbigay ng ikatitisod sa maliliit na ito 

na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang 
leeg ng isang malaking gilingang bato, at siya’y ibulid sa dagat” (Marcos 9:24).
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Ang Makasalanang Landas 
ng Pang-aabuso

Hindi tayo kailanman dapat na mang-abuso ng iba 
bagkos ay magpakita ng habag at pagmamahal sa lahat,

lalung-lalo na sa ating mga kamag-anak.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Si Pangulong Joseph F. Smith ay isang lalaking mapagmahal at
maginoo na nagpahayag ng pagkalungkot sa anumang uri ng
pang-aabuso. Naunawaan niya na ang karahasan ay magbubunga
ng karahasan, at ang kanyang sariling buhay ay isang malinaw na
pagpapakita ng habag at pagtitiis, pagmamahal at pang-uunawa.

Sa isang pagkakataon, sinabi ni Pangulong Smith: “Nasaksihan
ko ang isang munting pangyayari sa gitna ng mga upuan sa aming
pagpupulong kaninang hapon; isang maliit na bata ang nakaupo
sa bangko katabi ng kanyang ina. May isang dumating at inalis ang
bata sa kinauupuan nito at siya ang umupo doon, at hinayaan ang
batang nakatayo. Nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid kong la-
laki at babae, na ang tanawing iyon ay nagdulot ng kirot sa aking
puso. Hindi ko magagawa, sa anumang dahilan . . . na bigyang
pagdurusa ang isang maliit na bata sa bahay ng Diyos, sa takot na
makalilikha ito ng paniniwala sa kanyang isipan na hindi magan-
dang lugar ang bahay sambahan, at higit na nanaisin nito na hindi
pumasok dito, kaysa pumasok at masaktan.”1

Madalas na magbigay-payo si Pangulong Smith sa kanyang
mga kapatid na lalaki at babae na pakitunguhan ang bawat isa
nang may malaking kabaitan. Ang karahasan o asal na nakasisira
sa ibang tao ay hindi niya maiisip. Ang mga asawang lalaki at ba-
bae ay dapat na lubusang bigyang-pagpapahalaga at turuan ang
kanilang mga anak na igalang ang kanilang mga kamag-anak at
ang lahat ng ibang tao.
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Mga Turo ni Joseph F. Smith

Dapat na pakitunguhan natin ang bawat isa nang 
may paggalang at kagandahang-loob.

Gapiin natin ang ating mga sarili, at humayo at gapiin ang 
lahat ng kasamaan na nakikita natin sa ating paligid, sa abot ng
ating kakayahan. At gagawin natin ito nang walang karahasan; 
gagawin natin ito nang hindi lalabagin ang kalayaang pumili ng
kalalakihan at kababaihan. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng
paghihikayat, ng mahabang pagtitiis, ng pagtitiyaga, at ng pagpa-
patawad at ng hindi mapagkunwaring pag-ibig, na sa pamamagi-
tan nito ay makukuha natin ang mga puso, ang mga damdamin
at ang mga kaluluwa ng mga anak ng tao tungo sa katotohanan
kagaya ng paghahayag nito sa atin ng Diyos. 2

Nilikha tayo [ng Diyos] ayon sa sarili niyang anyo at wangis, at
naririto tayong kalalakihan at kababaihan, mga magulang at mga
anak. At dapat tayong maging lalong katulad niya—lalong katu-
lad niya sa pagmamahal, sa pag-ibig sa kapwa tao, sa pagpapata-
wad, sa pagtitiyaga, sa mahabang pagtitiis at pagpapahinuhod, sa
kadalisayan ng pag-iisip at kilos, katalinuhan, at sa lahat ng ba-
gay, nang tayo ay maging karapat-dapat sa kadakilaan sa kanyang
kinaroroonan.3

Ang mga magulang . . . ay nararapat na magmahalan at guma-
lang sa isa’t isa, at pakitunguhan ang isa’t isa nang may pinakama-
ayos na pakikitungo at pagrerespeto, sa lahat ng panahon. Dapat
na pakitunguhan ng isang lalaki ang kanyang kabiyak nang may
pinakamalaking pagpipitagan at paggalang. Hindi dapat na insul-
tuhin ng isang lalaki ang kanyang kabiyak kailanman; hindi siya
na dapat na magsalita tungkol sa kanyang kabiyak na tila ba wala
itong halaga, bagkos ay pakitaan niya ito ng pinakamataas na pag-
papahalaga sa tahanan, sa harap ng kanilang mga anak. . . .  Ang
babae ay dapat ding pakitunguhan ang kanyang asawa nang may
pinakamalaking pagrerespeto at paggalang. Ang kanyang mga sa-
lita sa kanyang asawa ay hindi dapat na masakit at nangungutya.
Hindi siya dapat magparinig ng mga pamimintas o pahiwatig sa
kanyang asawa. Hindi niya dapat pagsalitaan ang kanyang asawa.
Hindi niya dapat na tangkaing pukawin ang galit ng kanyang
asawa o gawing hindi maganda ang mga bagay-bagay sa tahanan.
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Siya ay dapat na maging kagalakan sa kanyang asawa, at dapat na
mamuhay at kumilos siya nang maayos sa tahanan upang ang ta-
hanan ay maging pinakamasaya at pinagpala sa lahat ng lugar sa
mundo para sa kanyang asawa. Ito ang dapat na kalagayan ng
isang asawang lalaki at babae, ng ama, at ng ina sa sagradong loob
ng yaong banal na lugar, ang tahanan.

Dahil dito ay magiging madali para sa mga magulang na itanim
sa mga puso ng kanilang mga anak hindi lamang ang pag-ibig
para sa kanilang ama at ina, hindi lamang ng paggalang sa kani-
lang mga magulang, ngunit pag-ibig at paggalang at pagpipitagan
sa bawat isa sa mga anak sa tahanan. Ang maliliit na anak na la-
laki ay rerespetuhin ang kanilang maliliit na kapatid na babae.
Ang maliliit na batang lalaki ay rerespetuhin ang bawat isa. Ang
mga batang babae ay igagalang ang bawat isa at ang mga batang
lalaki at babae ay rerespetuhin ang isa’t isa, at pakikitunguhan
ang isa’t isa nang may pagmamahal, ang yaong pagpipitagan at
paggalang ay nararapat na ipakita sa tahanan sa panig ng maliliit
na bata. Dahil dito . . . ang saligan ng isang tumpak na edukas-
yon ay nailatag na sa puso at isipan ng bata sa tahanan.4

Dapat na pakitunguhan ng mga lalaki ang kanilang 

mga kabiyak nang may kabaitan.

Isipin kung ano ang ibig sabihin ng paghawak sa mga susi ng
kapangyarihan na—kung gagamitin sa katalinuhan at katuwi-
ran—ay mangyayaring igagalang ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu
Santo! Iginagalang ba ninyo ang pagkasaserdoteng ito? . . .
Magagawa ba ninyo, bilang isang elder ng Simbahan ni
Jesucristo, na lapastanganin ang inyong kabiyak at mga anak?
Magagawa ba ninyong iwanan ang ina ng inyong mga anak, ang
asawa ng iyong sinapupunan, ang kaloob ng Diyos sa iyo, na hi-
git na mahalaga kaysa buhay mismo? Gayon man, ang babae ay
di maaaring walang lalake at ang lalake ay di maaaring walang
babae, sa Panginoon.5

Hindi ko maunawaan kung paano magagawa ng isang lalaki
na maging malupit sa sinumang babae, lalong-lalo na sa asawa
ng kanyang sinapupunan, at ina ng kanyang mga anak, ngunit
narinig ko na may mga taong tunay na marahas, ngunit sila ay
hindi karapat-dapat na tawaging mga lalaki.6
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Kapag naiisip ko ang ating mga ina, ang mga ina ng ating mga
anak, at napagtatanto na sa ilalim ng inspirasyon ng Ebanghelyo
ay namumuhay sila nang malinis, dalisay, at kagalang-galang, na
tapat sa kanilang mga asawa, tapat sa kanilang mga anak, tapat sa
kanilang mga paniniwala sa Ebanghelyo, o, gaanong ang aking
kaluluwa ay dalisay na umiibig sa kanila; kayrangal at bigay ng
Diyos, piling-pili, kanais-nais at kailangang-kailangan sila sa katu-
paran ng mga layunin ng Diyos at sa katuparan ng kanyang mga
utos! Mga kapatid kong lalaki, magagawa ba ninyong pakitungu-
han nang mali ang inyong mga kabiyak, ang mga ina ng inyong
mga anak? Hindi ba ninyo magagawang pakitunguhan sila nang
may pag-ibig at kabutihan? Hindi ba ninyo magagawang maging
maginhawa at masaya sila sa abot nang inyong makakaya, na pi-
nagagaan ang kanilang pasanin sa abot ng inyong lakas, at ga-
wing kahali-halina ang buhay nila at ng kanilang mga anak sa
kanilang mga tahanan? Paano ninyo magagawa ito? Paano maga-
gawa ng isang tao na magkaroon ng marubdob na interes sa ina
ng kanyang mga anak, at pati sa kanyang mga anak? Kung suma-
saatin ang Espiritu ng Diyos, hindi natin magagawa ang kabalig-
taran nito. Mangyayari lamang ito kapag tatalikod ang mga
kalalakihan sa tamang espiritu, kapag lumilihis sila mula sa kani-
lang tungkulin, saka nila mapababayaan o hindi iginagalang ang
sinumang kaluluwa na inatang sa kanilang pangangalaga.
Tungkuling nilang igalang ang kanilang mga kabiyak at anak.7

Ang matatalinong kalalakihan, mga kalalakihang nagnene-
gosyo, mga kalalakihang humaharap sa palagiang gawain sa bu-
hay, at kinakailangang gumugol ng lakas at pag-iisip sa kanilang
mga gawain at tungkulin, ay maaaring hindi makatamasa ng ma-
laking kasiyahan sa piling ng kanilang mag-anak subalit kung
nasa kanila ang Espiritu ng Panginoon sa pagsasagawa ng kani-
lang tungkuling temporal, hindi nila kailanman pababayaan ang
mga ina ng kanilang mga anak, ni ang kanilang mga anak.8

Mga ama at ina, huwag itataboy ang inyong mga anak.

O, mga kapatid kong lalaki, maging tapat sa inyong mga mag-
anak, maging tapat sa inyong mga asawa at anak. Turuan sila sa
landas ng buhay. Huwag silang hahayaan na maging malayo sa
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inyo upang hindi na nila pansinin ang mga alituntunin ng kara-
ngalan, kadalisayan o katotohanan. . . .  Kung pananatilihin nin-
yong malapit sa inyong puso ang inyong mga anak na lalaki, sa
inyong mga bisig; kung magagawa ninyong ipadama sa kanila na
mahal ninyo sila, na kayo ang mga magulang at sila ang mga
anak, at pananatilihin silang malapit sa inyo, hindi sila gaanong
lalayo sa inyo, at hindi sila gagawa ng anumang mabibigat na ka-
salanan. Ngunit mangyayari ito kung itataboy ninyo sila mula sa
inyong tahanan, itataboy sila mula sa inyong pagmamahal—
doon sa kadiliman ng gabi sa lipunan ng mga makasalanan o wa-
lang dangal; kung napapagod na kayo sa kanila, o naiinis na kayo
sa walang malay nilang ingay o gulo sa bahay, at sinabi ninyo,
“Pumunta ka nga doon,” nasa ganitong pagtrato sa inyong mga
anak ang nagtataboy sa kanila papalayo sa inyo.9

Ang ating mga anak ay kagaya rin natin; hindi tayo maaaring ita-
boy; hindi na tayo maaaring itaboy ngayon. Katulad din tayo ng
ilang mga hayop dito sa mundo na kilala natin. Maaari ninyo silang
suyuin; maaari ninyo silang gabayan, sa pamamagitan ng pagpapa-
kita ng mga panghalina sa kanila, at sa pamamagitan ng pagsalita
nang mabuti sa kanila, ngunit hindi ninyo sila maaaring itaboy;
hindi sila magpapataboy. Hindi tayo magpapataboy. Wala sa kinau-
galian ng mga tao ang itaboy; wala ito sa kanilang pagkatao. . . . 

Hindi ninyo maaaring pilitin ang inyong mga anak na lalaki o
babae na mapunta sa langit. Maaari ninyo silang pilitin na ma-
punta sa impiyerno, sa pamamagitan ng paggamit ng mararahas
na paraan sa pagsusumikap na gawin silang mabuti, na kayo
mismo ay hindi kasing buti ng inaasahan sa inyo. Ang lalaking
magagalit sa kanyang anak na lalaki, at tatangkain na iwasto ito
habang galit siya, ay nasa napakalaking pagkakamali; higit siyang
dapat kaawaan at higit siyang dapat hatulan kaysa anak na nag-
kamali. Maaari lamang ninyong iwasto ang inyong mga anak sa
pamamagitan ng pagmamahal, ng kabutihan, ng pag-ibig na
hindi mapagkunwari, ng panghihimok, at ng katuwiran.10

Mga ama, kung nais ninyo na ang inyong mga anak ay matu-
ruan sa mga alituntunin ng ebanghelyo, kung hangad ninyo na
ibigin nila ang katotohanan at unawain ito, kung hangad ninyo
na maging masunurin at makiisa sila sa inyo, ibigin sila! At patu-
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nayan sa kanila na tunay na iniibig ninyo sila sa bawat salita at
gawa ninyo para sa kanila. Para sa ikabubuti ninyo, para sa pag-
mamahalan na dapat mamagitan sa inyo at sa inyong mga anak
na lalaki—gaano man kalihis ang kanilang landas, o ang isa o ang
iba sa kanila, kapag nagsasalita o kinakausap ninyo sila, huwag
itong gagawin nang may galit, huwag itong gagawin nang may
kabagsikan, sa isang mapanghatol na diwa. Magsalita sa kanila
nang malumanay; akbayan sila at umiyak kasabay nila kung kina-
kailangan at hayaan silang lumuha kasama ninyo kung maaari.
Palambutin ang kanilang mga puso; turuan silang makadama ng
pagmamahal sa inyo. Huwag gagamit ng pamalo o karahasan,
ngunit . . . pakitunguhan sila sa katuwiran, sa panghihimok at tu-
nay na pag-ibig.11

Nawa ay mamuhay ang mga ama sa Israel sa paraang dapat si-
lang mamuhay; pakitunguhan ang kanilang mga kabiyak sa para-
ang dapat nilang pakitunguhan ang mga ito; gawin ang kanilang
mga tahanan na komportable sa abot nang kanilang makakaya;
pagaanin ang bigat na pasan ng kanilang mga asawa sa abot ng
kanilang kakayahan; magpakita ng tamang halimbawa sa kani-
lang mga anak; turuan ang mga ito na samahan sila sa pananala-
ngin, sa umaga at gabi, at sa tuwing uupo sila upang kumain,
upang kilalanin ang awa ng Diyos sa pagkakaloob sa kanila ng
pagkain at ng damit na kanilang isinusuot, at kilalanin ang kamay
ng Diyos sa lahat ng bagay.12

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang ibig sabihin ng “gapiin natin ang ating sarili”? Paano
natin “makukuha ang mga puso” ng ating mga anak at ng
ibang tao tungo sa katotohanan?

• Paano magagawa ng mga mag-asawa na pakitunguhan ang
isa’t isa nang may “pinakamaayos na pakikitungo” at “pinaka-
malaking paggalang”? Anu-ano ang mga kapakinabangan ng
paggawa nito? Kapag tinatrato ng mga magulang ang isa’t isa
nang may pagpipitagan at paggalang, paano naaakpetuhan ng
kanilang pag-uugali ang pag-uugali ng kanilang mga anak?
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• Anu-ano ang mga pinakamainam na paraan kung paano natin
maiiimpluwensiyahan ang ating mga anak na mamuhay nang
matwid? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 121:41–44.) Anu-
ano ang ilang mapang-abusong pag-uugali na sumasalungat sa
payong ito mula sa Panginoon?

• Paano natin naitataboy kung minsan ang ating mga anak pa-
layo sa atin? Ano ang maaaring mangyari sa atin at sa ating mga
anak kapag itinataboy natin sila palayo?

• Bakit ang isang magulang na iwinawasto ang kanyang anak sa
galit ay higit na may pagkakamali kaysa anak? Anu-ano ang ma-
aaring gawin ng isang magulang kapag nakadarama siya ng ga-
lit sa mga anak?

• Paano pinakitunguhan ng Tagapagligtas ang maliliit na bata?
(Tingnan sa Mateo 19:13–15; 3 Nephi 17:11–24.) Ano ang kan-
yang babala sa mga yaong nang-aabuso sa maliliit na bata?

• Paano natin mapananatiling malapit ang ating mga anak 
sa atin at sa mga alituntunin ng ebanghelyo? Anu-ano ang mga
biyayang dumarating sa mga yaong ginagawang “malapit sa
[kanilang] mga puso” ang kanilang mga anak?

Mga Tala

1. Gospel Doctrine, ika-5 edisyon
(1939), 283.

2. Gospel Doctrine, 253–54.
3. Gospel Doctrine, 276.
4. Gospel Doctrine, 283–84; idinagdag

ang pagtatalata.
5. Gospel Doctrine, 165.
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sila; sapagka;t hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa” (Lucas 23:34).
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Huwag Magkakaroon ng
Malisya Kaninuman

Sundan natin ang halimbawa ng Panginoon 
sa pagpapakita ng kapatawaran at awa sa mga 

yaong nagkasala sa atin.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sa malaking bahagi ng kanyang buhay, nasaksihan ni Joseph F.
Smith ang mga pang-uusig laban sa Simbahan at sa mga miyem-
bro nito. Paulit-ulit siyang ginulo ng mga yaong laban sa gawain
ng Panginoon at ng Kanyang Simbahan, at labis siyang nagdusa
sa mga sinabi at ginawa nila. Sa kabila ng pang-aabusong ito, 
patuloy niyang ginampanan ang kanyang mga gawain nang may
kapayapaan, na hindi natatakot at madalang na humarap sa kan-
yang mga kaaway—mga kaaway na sinabi niyang “hindi sa akin”
ngunit “sa kanya kung kanino nagsisikap akong maglingkod.”1

Naaalaala ang kanyang anak na si Edith Eleanor ang isang pag-
kakataon sa kanyang kabataan nang ang “mga mamamahayag ay
tunay na pinag-uusig ang aking ama. May mga hawak na maling
ulat at kasinungalingan ang ilang tao sa paaralan tungkol kay
Ama. Umuwi ako isang araw na galit na galit galing sa paaralan.
Nang umuwi ang aking ama kinagabihan, sinabi ko sa kanya,
‘Tatay, bakit wala kang ginagawa? Wala kang ginagawa samanta-
lang inaapi ka ng masasamang taong ito, naglalathala ng mga ka-
sinungalingang ito, at wala ka man lamang ginagawa!’ Tiningnan
siya ng kanyang ama at ngumiti at nagsabing “‘Mahal, huwag
kang mainis. Hindi nila ako sinasaktan kahit na bahagya; sinasak-
tan lamang nila ang kanilang sarili. Hindi mo ba alam, Mahal, na
kapag may mga taong nagsasabi ng kasinungalingan, sinasaktan
lamang nila ang kanilang sarili nang higit kaninuman?’”2
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Sinadya ni Pangulong Smith na suklian ng kabutihan ang ka-
samaan at nagpasiyang gumawa ng mabuti na kapag nalalaman
niyang nagkamali siya sa iba, hindi siya matatahimik hangga’t
hindi napapatawad. Sinabi niya minsan, “May nagawa o nasabi
ba ako na nakasakit sa iyo? Kung mayroon, nais kong sabihin na
hindi iyon sinasadya. Hindi ko kailanman sinadya sa buong bu-
hay ko na makasakit ng damdamin ng sinumang tao. . . .  Lahat
kayo na nasaktan ko, lahat kayo na kung kanino ako may pagka-
kasala, kung mayroong sinuman, mangyaring ipaalam sa akin
kung saan ako nagkasala sa inyo, at gagawin ko sa abot ng aking
kakayahan na ituwid ito. Wala akong masamang hangarin sa
aking puso para sa aking mga kapatid; mayroon lamang akong
pagmamahal, pag-ibig sa kapwa at masikap na paghahangad na
makagawa ng mabuti.” 3

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Huwag magkakaroon ng masamang hangarin kaninuman.

Aming pinapayuhan, pinakikiusapan ang ating mga kapatid, sa
ebanghelyo ni Jesucristo, na hindi lamang bigyang-dangal ang
kanilang mga sarili ng isang maayos na pamumuhay, kundi big-
yang dangal at pag-ibig at pagkakawanggawa ang kanilang
kapwa, lahat bawat isa sa kanila. Pinapayuhan namin kayo na hu-
wag lamang susundin ang pinakadakila sa lahat ng mga kautusan
na ibinigay ng Diyos sa tao, na ibigin ang Panginoon ninyong
Diyos nang buo ninyong puso, at isip, at lakas, ngunit hinikayat
namin kayo na sundin din ang pangalawang batas, na kasunod
nito, na ibigin ang inyong kapwa kagaya ng inyong sarili [tingnan
sa Mateo 22:36–40]; suklian ng kabutihan ang kasamaan, huwag
manlait sa iba dahil nilalait o nilait kayo. Hindi natin kinakaila-
ngan na gibain ang mga bahay ng ibang tao (ginamit ang kasabi-
hang ito bilang simbolo). Ganap na ninanais natin na sila
manirahan sila sa mga bahay na kanilang itinayo para sa kanilang
sarili, at tatangkain nating ipakita sa kanila ang isang higit na ma-
buting paraan . . . at ipagtatayo sila ng higit na mabuting bahay,
at anyayahan sila nang may kabaitan, sa diwa ni Cristo, ng tunay
na Kristiyanismo, na pumasok sa isang higit na mabuting tira-
han.4
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Mga kapatid, nais naming magkaisa kayo. Umaaasa at nanala-
ngin kami na uuwi kayo . . . sa inyong mga tahanan na nakada-
rama sa inyong mga puso at sa kaibuturan ng inyong mga
kaluluwa ng pagpapatawad sa bawat isa, at hindi na kailanman
mula sa panahong ito magkakaroon ng masamang hangarin sa
kapwa. Hindi na mahalaga kung miyembro man siya ng Simbahan
ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling-araw o hindi, kung siya
ay kaibigan o kaaway, kung siya ay mabuti o masama. Lubos na
masakit para sa isang may humahawak ng Pagkasaserdote, na ti-
natamasa ang kaloob na Espiritu Santo, na magkimkim ng diwa
ng pagkainggit, o masamang hangarin, o paghihiganti, o kawalan
ng pagpapahinuhod sa kanyang mga kapwa. Nararapat nating sa-
bihin sa ating mga puso, hayaan ang Diyos na humatol sa akin at
sa iyo, ngunit para sa akin, ako ay magpapatawad. Nais kong sa-
bihin sa inyo na ang mga Banal sa mga Huling-araw na nagkikim-
kim ng kawalang pagpapatawad sa kanilang kaluluwa ay higit na
may kasalanan at hindi na dapat hatulan kaysa doon sa nagkasala
sa kanila. Umuwi na kayo at burahin ang pagkainggit at pagkasuk-
lam mula sa inyong mga puso. Burahin ang damdamin ng kawa-
lang pagpapatawad; at pagyamanin sa inyong mga kaluluwa ang
espiritung yaon ni Cristo na naghayag doon sa krus, “Ama, pata-
warin mo sila; sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang gina-
gawa.” [Lucas 23:34.] Ganitong diwa ang taglayin ng mga Banal
sa mga Huling-araw sa lahat ng panahon.

Kung batid ko na may ilang nagdaramdam laban sa akin, ma-
lugod ko silang pupuntahan, at hindi titigil hangga’t hindi ko sila
nakakausap at nalalaman kung saan ako nagkasala sa kanila.
Kung maipakikita na tunay na nakagawa ako ng anumang bagay
na nakasakit sa aking kapatid, hindi ko hihilingin sa kanya na ma-
kipagkasundo sa akin upang maayos ang gusot—ako mismo ang
gagawa ng lahat ng bagay sa abot ng aking makakaya upang ga-
wing tama ito sa kanya. Ang aking misyon ay hindi ang makasa-
kit, hindi ang gumawa ng pagkakasala; kundi ang gumawa ng
mabuti.6

Palitan ang pinagtutuunan ng inyong pananaw, at ng inyong
mata, mula sa pagtingin sa masama tungo sa pagtingin sa yaong
mabuti, sa yaong dalisay, at gumagabay at nanghihimok sa mga
yaong nagkakamali patungo sa landas na walang kamalian, at
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hindi sumasang-ayon sa kamalian. Hanapin ang kabutihan sa
mga tao, at kung wala sila nito, tangkaing buuin ito sa kanila;
tangkaing mapalaki ang kabutihan sa kanila; hanapin ang ma-
buti; buuin ang mabuti; ipagpatuloy ang mabuti; at huwag mas-
yadong magsalita tungkol sa kasamaan sa abot nang inyong
makakaya. Walang kabutihang makukuha sa pagpapalaki ng ka-
samaan, sa paglalathala ng kasamaan, o sa pagpapatibay nito sa
pananalita o panulat. Wala itong buting matatamo mula rito.
Higit na mainam na ibaon ang kasamaan at palakihin ang ma-
buti, at hikayatin ang lahat ng tao na iwaksi ang kasamaan at ma-
tutong gumawa ng mabuti; at hayaan na ang ating misyon ay
maging pagliligtas ng sangkatauhan at pagtuturo at paggabay sa
landas ng katuwiran, at hindi upang umupo bilang mga hukom
at humatol sa mga gumagawa ng kasamaan, bagkos ay maging
mga tagapagligtas ng mga tao.7

Kailangan natin ng awa; maging maawain tayo. Kailangan natin
ng pag-ibig sa kapwa; maging maibigin tayo sa kapwa. Kailangan
natin ng kapatawaran; magpatawad tayo. Gawin natin sa kapwa
ang nais natin na gawin nila sa atin [tingnan sa Mateo 7:12].8

Magkaroon ng awa sa inyong mga kaaway.

Hayaang kaawaan ng Panginoong Diyos ang mga yaong nagha-
hangad na masira ang layunin ng Sion. O, Diyos, kahabagan ang
nalilihis, ang nagkakamali, ang hangal, ang hindi marunong.
Ilagay ang inyong Espiritu sa kanilang mga puso,ibaling sila mula
sa pagkakamali ng kanilang mga lakad at ng kanilang mga kaha-
ngalan, at ibalik sila sa daan ng katuwiran at sa inyong pagkalu-
god. Humihiling ako ng awa para sa aking mga kaaway—ang
mga yaong nagsisinungaling laban sa akin at naninirang-puri sa
akin, at nagsasalita ng lahat ng sarisaring kasamaan na pawang
kasinungalingan. Bilang ganti, hinihiling ko sa Diyos, ang aking
makalangit na Ama, na kaawaan sila, sa mga yaong gumagawa
nito, nang hindi nalalaman ang kanilang ginagawa, na nalilihis
lamang, at ang mga yaong gumagawa nito nang nalalaman ang
kanilang pagkakasala ay nangangailangan, higit sa lahat, ng awa,
ng pakikiramay at awa ng Diyos. Kaawaan nawa sila ng Diyos.
Magkaroon nawa siya ng awa sa kanila. Hindi ko sasaktan ang ka-
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hit na isang buhok sa kanilang mga ulo, kapalit ng anumang ha-
laga ko sa mundo. Hindi ako maglalagay ng anumang hadlang sa
kanilang pag-unlad. Hindi; at hinihiling ko sa aking mga kapatid
na huwag pakikialaman ang mga kalaban ng ating mga tao at ang
mga yaong naghahanda ng kanilang sariling daan patungo sa ka-
nilang pagkawasak at hindi magsisisi, ay nagkakasala dahil nala-
laman nila ang kanilang ginagawa, nababatid na nilabag nila ang
mga batas ng Diyos at naninira at nagsisinungaling laban sa mga
tagapaglingkod ng Diyos. Nawa’y kaawaan sila. Huwag silang sa-
saktan; sapagka’t ito ang kanilang ninanais. Hayaan lamang sila.
Hayaang silang lumayo.9

Inaamin ko na mahirap para sa akin na ibigin ang aking mga
kaaway—ang mga kaaway ng Simbahan ni Jesucristo ng mga
Banal sa mga Huling-araw—kagaya ng pag-ibig ko sa aking mga
kaibigan. Mahirap na gawin ito para sa akin. Inaamin ko na hindi
ko ito ginagawang ganap; mahirap para sa akin; at gayunman,
may mga pagkakataon, na ang Espiritu ng Panginoon ay tumi-
timo at nagpapalambot nang labis sa aking kaluluwa na madali
kong masabi: Ipauubaya ko ang paghatol sa kanila sa mga kamay
ng Panginoon.10

Ang pag-ibig sa lahat ng kapwa at ang pag-ibig sa Diyos ay hi-
nihingi sa inyo ng ebanghelyo ni Cristo. Ang pag-ibig sa inyong
kapwa, ang diwa ng pagpapatawad, at ang awa sa inyong kapwa,
ay hinihingi sa inyo, katulad ng inihalimbawa ng panalangin ng
Tagapagligtas sa krus—”Ama, patawarin mo sila; sapagka’t hindi
nila nalalaman ang kanilang ginagawa.” [Lucas 23:34.] Kaya’t isi-
pin natin ang ating mga kaaway, manalangin tayo para sa kanila,
upang hindi sila ganap na mawala, ngunit upang maipaabot sa
kanila ang nakapagliligtas na pagpapala at ang nakapagliligtas na
kapangyarihan ng ebanghelyo ni Jesus, at upang tumimo sa ka-
nilang mga puso, at upang magsipagsisi sila sa kanilang mga ka-
salanan at gumawa ng pagbabayad sa abot ng kanilang
magagawa para sa mga pagkakamaling kanilang ginawa, at ma-
ging masunurin at malinis mula sa kanilang mga kasalanan, sa
pamamagitan ng pagsisisi at pagbibinyag para sa kapatawaran ng
mga kasalanan, sa pamamagitan ng isang may kapangyarihang
gumanap sa banal na ordenansang ito.
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Iniibig natin ang lahat ng tao. Wala tayong anumang nilalaba-
nan sa sangkatauhan, at hindi sila kailanman sasalungatin hang-
gat hinahayaan lamang nila tayo. Hindi tayo makikipagdigma sa
paniniwala ng iba; hindi tayo makikipagdigma sa kanilang mga
simbahan, o sa kanilang mga paniniwalang pangrelihiyon. Hindi
natin layunin na gawin ito, at hindi bahagi ng ating misyon na ga-
win ito, hayaan silang sumamba kung paano o ano o saan mang
lugar na naisin nila. . . .  Ang ating tungkulin ay magpatuloy la-
mang nang matuwid, gampanan ang ating tungkulin, ipangaral
ang ebanghelyo sa pamamagitan ng mabuting halimbawa at ga-
yon din sa tuntunin, at hayaang magliwanag ang ating ilaw sa ka-
nilang pang-unawa upang makita nila makita ang ilaw katulad ng
pagkakakita rito ng Diyos, at tanggapin ito, at lumakad dito,
kung nanaisin nila.11

May mga kaaway ang gawain ng Panginoon, 
ngunit hindi hahayaan ng Diyos na mabigo ang 

ating mga pagsusumikap.

May mga kaaway sa gawain ng Panginoon, katulad din naman
ng Anak ng Diyos na may mga kaaway. May mga yaong nagsasa-
lita ng masama lamang tungkol sa mga Banal sa mga Huling-
araw. May mga yaong . . . ipinipikit ang kanilang mga mata sa
bawat kabutihan at bagay na mabuti tungkol sa gawaing ito sa
mga huling araw, at magpapaagos ng pagbaha ng kabulaanan at
kasinungalingan laban sa mga tao ng Diyos.12

“Kung kayo’y taga sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang
kaniyang sarili: nguni’t sapagka’t kayo’y hindi taga sanglibutan,
kundi kayo’y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo
ang sanglibutan.” (Juan 15:19) Ang mga tagasunod ni Jesus ay
kanyang mga piniling tao, at dahil pinili sila niya, kinapupuotan
sila ng mundo. . . .  Ang paghamak ang pamana ng mga piniling
tao. Dapat ba nating hangarin ang panghahamak ng mundo?
Tiyak na hindi. Sa kabilang dako, hindi tayo dapat na panghinaan
ng loob dahil dumarating ito kahit na hindi hinahangad. 13

Hindi ako naniniwala na nagkaroon kailanman ng mga tao na
ginabayan ng paghahayag, o kinilala ng Panginoon bilang kan-
yang mga tao, na hindi kinapuotan at inusig ng makasalanan at
masasama.14
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Mula sa araw na ipinahayag ng Propetang Joseph Smith ang
kanyang pangitain hanggang ngayon, ang kaaway ng lahat ng ka-
butihan, ang kaaway ng katotohanan, ng kabutihan, ng dangal,
ng pagkamatuwid, at kadalisayan ng buhay, ang kaaway ng ta-
nging tunay na Diyos, ang kalaban ng tahasang paghahayag mula
sa Diyos at ng mga inspirasyon na nagmumula sa kalangitan tu-
ngo sa tao ay inihanay laban sa gawaing ito.15

Sa aking sarili ay wala akong mga kaaway. Ang aking mga kaa-
way ay hindi sa akin, ngunit sila ay sa kanya na kung kanino nag-
sisikap akong maglingkod. Ang diyablo ay walang masyadong
pakialam sa akin. Wala akong halaga, ngunit kinapupuotan niya
ang Pagkasaserdote, na alinsunod sa orden ng Anak ng Diyos!16

Sa katunayan, ang ebanghelyo ang nagdadala sa atin sa direk-
syon na salungat sa direksyon na pinatutunguhan ng sanlibutan.
Hinahadlangan natin ang landas ng mga gawaing pawang maka-
mundo at sinisira ang makalupang takbo ng buhay sa maraming
paraan at sa maraming lugar. Ang mga taong maayos ang kalaga-
yan at nasasagutan ang mga pangangailangan, ay hindi nagna-
nais na magambala. Ikinagagalit nila ito. . . .  Ang mga Banal ay
hindi kailanman ligtas sa pagsunod sa mga pagtutol at payo ng
mga yaong naghahangad na palagi tayong makiisa sa mundo.
May tiyak na misyon tayong dapat gampanan; at upang magam-
panan natin ito nang naaayon sa mga banal na layunin, tuma-
takbo tayong salungat sa mga paraan ng tao. Kinayayamutan
tayo. Ang paghamak ng mundo ay napasaatin.17

Huwag matatakot; huwag babagalan ang inyong paggawa para
sa katotohanan; mamuhay ayon sa dapat ipamuhay ng mga
Banal. Kayo ay nasa tamang daan at hindi hahayaan ng
Panginoon na mabigo ang inyong mga pagsusumikap. Nakatayo
ang Simbahan na walang panganib mula sa pagsalungat at pag-
uusig mula sa labas. May higit na katatakutan sa kawalang pag-
iingat, kasalanan at kawalan ng pakialam, mula sa atin mismo;
higit na katatakutan ang isang taong mabigo sa paggawa ng ma-
buti at pag-ayon ng kanyang buhay sa mga inihayag na doktrina
ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo. Kapag gi-
nawa natin ang tama, ang lahat ay maaayos, palalakasin tayo ng
Diyos ng ating mga ninuno at ang bawat pagsalungat ay magli-
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lingkod lamang upang tumulong sa paglaganap ng kaalaman ng
katotohanan.18

Ipaubaya natin ang ating mga kaaway 
sa mga kamay ng Diyos.

Nasusulat, at ito ay totoo, na bagamat kailangan ang mga ka-
dahilanan, sa aba ng taong yaong pinanggalingan ng kadahila-
nan [tingnan sa Mateo 18:7]; ngunit sila ay nasa mga kamay ng
Panginoon katulad rin natin. Hindi tayo dapat na magbigay ng
malupit na paghahatol sa kanila. Nakahanda tayong ipaubaya sila
sa mga kamay ng Pinakamakapangyarihan na siyang makikitungo
sa kanila sa inaakala niyang makabubuti. Ang ating gawain ay ang
gumawa ng kabutihan sa lupa, maghangad na makabuo ng kaa-
laman sa kalooban ng Diyos at pamamaraan ng Diyos, at ng kan-
yang mga dakila at maluluwalhating katotohanan na kanyang
inihayag sa pamamagitan ni Joseph, ang propeta, hindi lamang
para sa kaligtasan ng buhay kundi pati sa pagtubos at kaligtasan
ng mga patay.19

Pakikitunguhan ng Diyos [ang ating mga kaaway] sa kanyang
sariling panahon at sa kanyang sariling pamamaraan, at kaila-
ngan lamang nating gawin ang ating tungkulin, panatilihin sa
atin mismo ang pananampalataya, gumawa tayo ng kabutihan sa
mundo, at ipaubaya ang mga bunga sa mga kamay niya na nag-
hahari sa lahat ng bagay para sa kabutihan ng mga yaong umii-
big sa kanya at tumutupad sa kanyang mga kautusan.20

Wala tayong masamang damdamin sa ating mga puso sa sinu-
mang nabubuhay na nilalang. Pinatatawad natin ang mga nagka-
kasala sa atin. Sa mga yaong nagsalita ng masama laban sa atin,
at nagsinungaling tungkol sa atin sa harapan ng mundo, wala ta-
yong masamang hangarin sa ating mga puso tungo sa kanila.
Sinasabi natin, hayaan ang Diyos na humatol sa kanila at sa atin;
hayaan siyang hatulan sila sa kanilang mga ginawa [tingnan sa
Doktrina at mga Tipan 64:11]. Hindi tayo magbubuhat ng kamay
laban sa kanila; ngunit iaabot natin ang kamay ng pakikipagma-
butihan at pakikipagkaibigan sa kanila, kung pagsisisihan nila
ang kanilang mga kasalanan at lalapit sa Panginoon at mabuhay.
Gaano man sila naging malisyoso, o gaano man kahangal ang
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mga ikinilos nila, kung pagsisisihan nila ito, tatanggapin natin
sila nang may nakabukas na mga bisig at gagawin natin sa abot
ng makakaya na tulungan silang iligtas ang kanilang sarili.21

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang inyong nadarama kapag nakapagpatawad kayo ng
mga yaong nagkasala sa inyo? Sa palagay ninyo, bakit ang mga
Banal sa mga Huling-araw na hindi nagagawang magpatawad
ay higit na may kasalanan kaysa sa yaong nagkasala laban sa ka-
nila? (Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 64:9–11.)

• Kung batid natin na may isang taong masama ang loob sa atin,
ano ang dapat nating gawin?

• Paano nakatutulong sa atin ang “pagpapalaki sa kabutihan” sa
ibang tao upang higit na magampanan “ang ating misyon . . .
na iligtas ang sangkatauhan”?

• Bakit kinakailangan na magkaroon tayo ng awa at pakikiramay
sa ating mga kaaway? Anu-ano ang maaari nating isama sa ating
mga panalangin para sa ating mga kaaway?

• Bakit madalas na nararanasan ng mga Banal “ang paghamak
ng mundo”? Paano tayo dapat na tumugon sa paghamak na
ito? Bakit nakatayo ang Simbahan “na walang panganib mula
sa pagsalungat at pang-uusig mula sa labas”?

• Kapag tayo ay nasasaktan ng iba, bakit dapat na maging handa
tayo na ipaubaya ang kanilang kaparusahan “sa mga kamay ng
Pinakamakapangyarihan”?

• Paano itinuring ng Tagapagligtas ang Kanyang mga kaaway?
(Tingnan sa Lucas 23:34.) Paano natin matutularan ang
Kanyang halimbawa ng “pag-abot ng kamay ng pakikipagma-
butihan at pakikipagkaibigan” sa ating mga kaaway?
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Sundin ang mga 
Panghihikayat ng Espiritu

Ang bawat tao sa Simbahan ay may 
karapatan sa inspirasyon ng Espiritu Santo 

para sa pansariling pamamatnubay.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Si Pangulong Joseph F. Smith, kasama ni Obispong Charles W.
Nibley, ay lulan ng tren pauwi mula sa isang paglalakbay sa sila-
ngan. Malapit sa Green River, Wyoming, kabababa lamang niya sa
plataporma sa likod ng bagon nang marinig niya ang isang tinig
na nagsabing, “Pumasok ka at maupo.” Bumalik siya sa tren, nag-
alangan nang ilang saglit, at sinabi sa sarili, “O, pambihira, maa-
aring guni-guni ko lamang iyon.” At muli niyang narinig ang tinig
na nagsabi ulit, “Maupo ka.” Mabilis na tumugon, bumalik si
Pangulong Smith sa kanyang upuan. Kaagad na sumibad ang
tren sapagkat ang isang putol na riles ang naging dahilan ng pag-
kadiskarel ng makina at karamihan sa mga bagon. Sinabi ni
Obispong Nibley na kung si Pangulong Smith ay hindi umupo,
maaaring nasaktan siya nang malubha, dahil bagamat hindi na-
diskarel ang kanyang bagon, ang lahat ng mga bagon ay “nagka-
pipi-pipi nang napakasama.”

Ang sabi ni Pangulong Smith tungkol sa karanasang ito,
“Maraming ulit kong narinig ang tinig na iyon sa aking buhay, at
palagi akong nakikinabang sa pagsunod dito.”

“[Si Pangulong Smith] ay nabuhay nang malapit sa pakikipag-
talastasan ng Espiritu ng Panginoon,” pagpuna ni Obispo Nibley,
“at ang kanyang buhay ay napakahuwaran at malinis kung kaya’t
ang Panginoon ay madaling magpahayag ng kanyang sarili sa
kanyang tagapaglingkod. Tunay na maaari niyang sabihing,
‘Magsalita ka, Panginoon, sapagkat dinirinig ng iyong lingkod.’
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[1 Samuel 3:9.] . . .  Ang puso ni Pangulong Smith ay umaayon
sa mga makalangit na pahayag o mensahe—nakaririnig siya, at
nakarinig siya.”1

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang lahat ng miyembro ng Simbahan 
ay may karapatan na makatanggap ng pansariling 

pamamatnubay mula sa Espiritu Santo.

Ang diwa ng inspirasyon, ang kaloob na paghahayag, ay hindi
nasa iisang tao lamang; hindi ito isang kaloob para sa Panguluhan
ng Simbahan at sa Labindalawang Apostol lamang. Hindi ito na-
tatakda sa mga nangungulong awtoridad ng Simbahan, ito ay
para sa bawat miyembro ng Simbahan; isang karapatan at pribile-
hiyo ng bawat lalaki, bawat babae, at bawat bata na narating na
ang mga taon ng pananagutan, na tamasain ang diwa ng pagha-
hayag, at magkaroon ng diwa ng inspirasyon sa pagganap sa ka-
nilang mga tungkulin bilang mga miyembro ng Simbahan.2

Ang bawat tao sa Simbahan ay may karatapan na tamasain ang
diwa ng paghahayag at ng pang-unawa mula sa Diyos na ibinibi-
gay sa kanya ng diwa ng paghahayag na yaon, para sa kanyang ka-
butihan, katulad ng mayroon ang obispo upang magawa niya na
pamunuan ang kanyang purok. Ang bawat tao ay may pribilehiyo
na gamitin ang mga kaloob at mga pribilehiyong ito sa pagganap
sa sarili niyang mga gawain, sa pagpapalaki sa kanyang mga anak
sa landas na dapat nilang tahakin, at sa pamamahala sa kanyang
sakahan, sa kanyang mga kawan, sa kanyang mga hayop, at sa pa-
mamahala sa kanyang negosyo . . . ; karapatan niya na tamasain
ang diwa ng paghahayag at ng inspirasyon upang gawin ang
tama, upang maging marunong at matalino, makatarungan at
mabuti sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa. Batid ko na ito
ay isang totoong alituntunin.3

Karapatan ng mga tao na magkaroon ng inspirasyon at maka-
tanggap ng mga paghahayag ng Espiritu Santo para sa kanilang
pansariling pamamatnubay at upang mapalakas ang kanilang 
pananampalataya, at upang hikayatin sila sa mga gawain ng katu-
wiran, sa pagiging matapat at sa pagsunod at pagtupad sa mga
kautusan na ibinigay sa kanila ng Diyos; isang pribilehiyo ng 
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Si Pangulong Joseph F. Smith, kaliwa, at Namumunong Obispo 
Charles W. Nibley sa isang himpilan ng tren. Sa ganitong paglalakbay sa tren 

kasama si Obispo Nibley, nakaiwas si Pangulong Smith sa kapahamakan 
dahil pinakinggan niya ang bulong ng Espiritu.
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kalalakihan at kababaihan na makatanggap ng paghahayag sa 
ganitong layunin, ngunit hindi na lalabis dito. Sa sandaling ang
indibiduwal ay maghari-harian at magdikta, o maghatol sa kan-
yang mga kapatid sa Simbahan, lalo na sa mga namumuno, 
dapat siyang agad pigilin, o maaaring mauwi ito sa hindi pagka-
kasundo, pagtatalu-talo, at kaguluhan. Bawat lalaki at babae sa
simbahang ito ay dapat na mas maging maalam sa halip na big-
yang-daan ang ganitong diwa.

Dapat tayong mamuhay nang malapit sa Panginoon, maging
mapagpakumbaba sa ating mga espiritu, masunurin at madaling
tumalima, sa ilalim ng impluwensiya ng Espiritu Santo, upang
mabatid natin ang isipan at kalooban ng Ama tungkol sa atin bi-
lang mga tao at bilang mga opisyal ng Simbahan ni Cristo, sa la-
hat ng kalagayan.5

Nararapat tayong . . . mamuhay kailanman sa paraang mapa-
pasaatin bilang buhay na bukal ang Espiritu Santo, na nilayon
upang gumabay sa atin tungo sa katuwiran, kabutihan, integri-
dad sa harapan ng Diyos, hanggang sa maisakatuparan natin ang
ating makalupang misyon, na ginagampanan ang bawat tungku-
lin na maaaring kailanganin sa atin.6

Ang paghahayag ay madalas na dumarating sa atin sa 
pamamagitan ng banayad at maliit na tinig ng Espiritu.

Hindi sa pamamagitan ng kagila-gilalas na mga paghahayag sa
atin kaya tayo tumatatag sa katotohanan, kundi sa pamamagitan
ng pagpapakumbaba at matapat na pagsunod sa mga kautusan at
batas ng Diyos. Nang magsimula ako sa pagmiministeryo noong
ako ay bata pa, paliwanag niya, madalas kong hanapin at hilingan
ang Panginoon na ipakita sa akin ang ilang mga kagila-gilalas na
bagay, nang sa gayon ay makatanggap ako ng patotoo. Subalit ipi-
nagkait ng Panginoon ang mga kagila-gilalas na bagay sa akin, at
ipinakita sa akin ang katotohanan, ng taludtod sa taludtod, ng
tuntunin sa tuntunin, kaunti rito at kaunti roon [tingnan sa 2
Nephi 28:30], hanggang sa maipaalam niya sa akin ang katotoha-
nan mula sa aking ulo hanggang sas aking talampakan, at hang-
gang sa tuluyang maglaho sa akin ang alinlangan at takot. Hindi
niya kinailangan na magpadala ng anghel mula sa kalangitan
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upang gawin ito, ni hindi rin niya kinailangan na makapangusap
nang may pakakak ng arkanghel. Sa pamamagitan ng mga pag-
bulong ng marahan at banayad na tinig ng Espiritu ng buhay na
Diyos, ipinagkaloob niya ang patotoo na aking tinataglay. At sa
pamamagitan ng ganitong alituntunin at kapangyarihan ay ipi-
nagkakaloob niya sa lahat ng anak ng tao ang kaalaman ng kato-
tohanan na mananatili sa kanila, at magagawa nitong ipaalam sa
kanila ang katotohanan, tulad ng kung paano ito nalalaman ng
Diyos, at gawin ang kalooban ng Ama tulad ng kung paano ito gi-
nagawa ni Cristo. At walang anumang kagila-gilalas na paghaha-
yag ang kailanma’y makagagawa nito.7

Hindi kayo dapat matakot, aking mga kapatid, kung hindi man
kayo nakatatanggap ng dakila o kagila-gilalas na mga paghaha-
yag, o kung hindi kayo nakatatanggap ng anupamang pambihi-
rang mga paghahayag mula sa langit, kung kayo ay mamumuhay
lamang upang ang Diyos ay maipahayag ang Kanyang sarili sa
inyo kung loloobin Niya. Maging ayos lamang kayo, wala kayong
dapat ikatakot, hindi kayo nagkukulang sa anuman, kung tung-
kol lamang sa inyo, kung kayo ay nasa katayuan na tanggapin ang
kalooban ng Diyos kung kailan Siya nakahanda o nagnanais na
ipakita ito sa inyo. Sapat na ito. At ipahahayag lamang ng Diyos
ang yaong kinakailangan ninyo sa inyong pag-unlad, para sa in-
yong paglaki at pagsulong sa kaalaman ng katotohanan.8

Gawin natin ang ipinamamatnubay ng Espiritu.

Nadarama kong hindi ko kaya sa pisikal o sa emosyonal na
gampanan ang mga tungkulin na kinakailangan sa akin nang
wala ang pagtulong ng Espiritu ng Panginoon. Hindi ko alam
kung magagawa ng sinumang tao na gampanan ang gawain ng
Panginoon na kinakailangan sa kanya, nang may kalayaan mula
sa Panginoon, o walang panghihikayat o inspirasyon ng Espiritu
na nagmumula sa Ama ng Liwanag.9

Kung mamumuhay tayo sa paraang maririnig at mauunawaan
natin ang mga pagbulong ng marahan at banayad na tinig ng
Espiritu ng Diyos, gawin natin kung anuman ang ipinagagawa ng
Espiritu nang hindi natatakot sa kalalabasan nito. Hindi maha-
laga kung ito ay sinasang-ayunan o hindi ng mga naghahanap ng

323



K A B A N A T A  3 0

kamalian o mamimintas, o ng mga kaaway ng kaharian ng Diyos.
Ito ba ay sinasang-ayunan ng kalooban ng Panginoon? Ito ba ay
naaayon sa diwa ng dakilang gawain sa mga huling-araw na kina-
kaharap natin? Ito ba ay nilayon upang pasulungin ang
Simbahan at palakasin ito sa daigdig? Kung ang takbo nito ay
nasa ganitong landasin, gawin natin ito, kahit na anupaman ang
sabihin o isipin ng mga tao.10

Hindi sapat para sa atin na makuntento at masiyahan sa kaala-
man lamang ng yaong tama. Ang malaman kung alin ang tama,
dapat tayong humayo at gawin ang tamang bagay, maging anupa-
man ito, anupaman ang kailanganin [ni Jesucristo] sa atin. Kung
alam natin ang tama, alam natin ang katotohanan. Dapat tayong
manatili sa tama at sa katotohanan, at dapat nating gawin ang ta-
mang bagay, nang palagian, sa anupamang pagkakataon, at hu-
wag kailanman susunod sa manunukso o lumihis mula sa
tamang daan, ang makitid at makipot na daan na naghahatid pa-
balik sa kinaroroonan ng Diyos.11

[Ang ating] pagsunod ay dapat na bukal sa loob; hindi ito da-
pat na pinipilit, dapat walang pagpupumilit. Ang mga tao ay
hindi na dapat pilitin laban sa kanilang kalooban na sumunod sa
kalooban ng Diyos; dapat nilang sundin ito dahil batid nilang ito
ay tama, dahil naghahangad sila na gawin ito, at dahil kasiyahan
nila na gawin ito. Nalulugod ang Diyos sa nakahandang puso.12

Sa pamamagitan ng pagsunod sa Espiritu, 
makatatamo tayo ng higit na kaalaman at uunlad 

sa kakayahan na kumilala.

Ang tao ang nagkakautang sa Pinagmulan ng lahat ng katoto-
hanan, dahil sa kaalaman na mayroon siya; at ang lahat ng sumu-
sunod sa mga panghihimok ng Espiritu, na naghahatid sa
kabutihan, sa karangalan, sa pag-ibig sa Diyos at tao, at sa pag-
ibig sa katotohanan at sa yaong nagpaparangal at nagpapataba sa
kaluluwa, ay magkakaroon ng higit na malinis, higit na malawak,
at lalong higit na tahasan at tiyak na kaalaman ng katotohanan ng
Diyos kaysa matatamo ninuman.13

Ang kalalakihan at kababaihan ay dapat na tumatag sa katoto-
hanan, at nananalig sa kaalaman ng ebanghelyo, na umaasa
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hindi sa kaninumang tao para sa hiniram o inaaninong liwanag,
kundi nananalig tangi sa Espiritu Santo lamang, na hindi nagba-
bago, walang hanggang nagliliwanag at nagpapatotoo sa tao at sa
pagkasaserdote, na namumuhay ayon sa mga batas ng ebang-
helyo, tungkol sa kaluwalhatian at kalooban ng Ama.
Samakatuwid ay magkakaroon sila ng walang hanggang liwanag
na hindi mapaparam.14

Ang tanging ligtas na paraan para sa atin, bilang mga tao, ay
ang mamuhay nang may pagpapakumbaba, nang may katuwiran
at nang may katapatan sa harapan ng Diyos upang mapasaatin
ang Espiritu ayon sa pangangailangan natin upang makahatol
nang may katuwiran, at makilala ang tama sa mali, at ang tama sa
kamalian.15

Paano natin malalaman na [ang payo na tinatanggap natin
mula sa mga namumuno sa Simbahan] ay tama? Sa pamamagitan
ng pagtatamo ng Espiritu ng Diyos sa ating mga puso, kung saan
mabubuksan at maliliwanagan ang ating mga isipan, upang ma-
laman natin sa ating sarili mismo ang doktrina, at maihiwalay
ang katotohanan sa mali, ang liwanag mula sa kadiliman at ang
mabuti mula sa masama.16

Sa matapat na Banal sa mga Huling-araw ay ipinagkaloob ang
karapatan na mabatid ang katotohanan, katulad ng pagkakabatid
dito ng Diyos; at walang anumang kapangyarihan sa ilalim ng la-
ngit ang makaliligaw sa kanya, makapagpapadilim sa kanyang
pang-unawa magpapagulo sa kanyang isipan o magpapalabo sa
kanyang pananampalataya o kaalaman ng mga alituntunin ng
ebanghelyo ni Jesucristo. Hindi maaaring gawin ito, sapagkat ang
liwanag ng Diyos ay nagliliwanag nang higit kaysa pagliliwanag ng
kabulaanan at kamalian; samakatuwid, ang mga yaong may liwa-
nag ni Cristo, ng diwa ng paghahayag at kaalaman ng Diyos, ay
umaangat sa mga pababago-bagong pananaw na ito sa mundo;
batid nila ang doktrinang ito, na ito ay sa Diyos at hindi sa tao.17

Kapag namumuhay tayo ayon sa naipahayag, daragdagan
ng Panginoon ang ating liwanag at katalinuhan.

Maraming bagay ang ihahayag pa. Maraming bagay ang iniha-
yag na ng Diyos sa sarili niyang panahon na hindi pa natin nau-
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unawaan sa ngayon. Para sa akin, mayroon nang naihayag na sa-
pat sa kakayahan ko na maunawaan. Kung maiintindihan ko la-
mang ang lahat ng ipinahayag ng Diyos, at maunawaan ito sa
paraang dapat kong maunawaan at gamitin ito sa katuwiran sa
aking buhay, sa palagay ko ay nakahanda ako para makatanggap
ng higit pa rito kung karapat-dapat pa ako rito. Naku, patawarin,
ngunit may kasama tayong mga tao na nag-aalala at nababalisa
tungkol sa mga bagay na hindi pa ipinahahayag sa mga anak ng
tao. . . .  Kung magbabayad ang mga tao ng ikapu, kung susun-
din nila ang salita ng karunungan, kung mananalangin sila, kung
gugugulin nila ang kanilang buhay sa pag-aaral ng ebanghelyo
para sa kanilang sarili at susundin ito, mababawasan ang kani-
lang pangangailangang magtanong, at hindi kalilimutan ang ka-
totohanang mababatid nila ang mga bagay nang higit na mabuti
sa pagkakabatid nila.18

Wala tayong nalalaman at wala tayong ipangangaral sa mga tao
maliban sa mga yaong ipinahayag ng Panginoong Diyos, at ating
tinuturuan at pinapayuhan ang mga yaong nasa kapangyarihan,
na kung kaninong tungkulin at gawain ang ituro at ipangaral ang
mga alituntunin ng ebanghelyo sa mundo at sa mga Banal sa
mga Huling Araw, na limitahan ang kanilang mga turo at mga ta-
gubilin sa salitang ipinahayag ng Diyos. Maraming naipahayag na
ngunit hindi pa naipamumuhay, tinitiyak ko sa inyo. Marami pa
ang natitirang dapat matutuhan. Marami ang hindi pa naituturo
sa diwa ng tagubilin, at marami ang naipahayag sa pamamagitan
ng Propetang Joseph at kanyang mga kasama na hindi pa nata-
tanggap ng mga tao sa kanilang mga puso, at hindi pa sila nag-
babalik loob nang nararapat.

Kapag tayo ay sumusunod at may kakayahang tumupad sa mga
tuntunin ng ebanghelyo at ng mga batas ng Diyos at ng kinakaila-
ngan ng langit, na naipahayag na, tayo ay mapapabuti at mapapa-
lapit sa mithiin ng kaganapan sa karunungan, kaalaman at lakas
kaysa ngayon. Kapag dumating ang panahong iyon, magkakaroon
pa ng ibang higit na dakilang mga bagay na ipahahayag sa mga tao
ng Diyos. Hanggat hindi pa natin ginagawa ang ating tungkulin,
gayunpaman, sa mga yaong ating tinanggap, hanggat hindi tayo
nagiging matapat sa mga bagay na ipinagkatiwala ngayon sa atin,
hanggat hindi natin ipinamumuhay ang ating relihiyon na may-
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roon tayo ngayon, kagaya ng pagkakabigay nito sa atin ng
Panginoon, upang makadagdag ng mga kautusan, upang maka-
dagdag ng liwanag at katalinuhan sa atin nang higit sa yaong ti-
nanggap na natin, na hindi pa natin sinusunod, ay pagdaragdag
ng kahatulan sa ating mga ulo. Sapat na sa atin na mabuhay sa li-
wanag ng pangkasalukuyang inspirasyon at pangkasalakuyang
paghahayag at para sa bawat isang miyembro ng Simbahan na tu-
parin ang mga kautusan ng Panginoon at gumawa sa Simbahan
alinsunod sa paggabay na ipagkakaloob sa kanya ng Espiritu sa
pagganap sa kanyang tungkulin. Ang bawat kaluluwa natin ay
may karapatan sa inspirasyon mula sa Diyos na mabatid kung ano
ang ating tungkulin at kung paano gagampanan ito.19

Ang bagay na dapat nating gawin ay mamuhay alinsunod sa li-
wanag at katalinuhan na ipinahayag sa atin ng Diyos sa dispen-
sasyong ito, upang tayo ay umayon sa mga makalangit na lakas at
makalangit na katauhan, at lalung-lalo na sa ating Panginoong
Jesucristo na tumatayo bilang ating ulo, na siyang ating mamba-
batas, ating halimbawa, at ang daan ng buhay at kaligtasan sa bu-
ong mundo; na sa pamamagitan nito ay maaari tayong
makapasok sa kahariang selestiyal ng Diyos, at kung wala siya ay
hindi tayo kailanman makakatamo ng yaong katayuan ng kalu-
walhatian ng mga daigdig na walang katapusan. Siya ang daan,
ang liwanag at buhay ng mundo; at kung sinuman ang susunod
sa mga kautusan na Kanyang ibinigay, at gawin ang mga gawaing
Kanyang ginawa, at ipinag-utos na gawin natin, ay hindi lalakad
sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan.20

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Sino ang maaaring magkaroon ng “diwa ng inspirasyon”?

• Sa anu-anong dako ng ating buhay tayo maaaring makatamasa
ng pansariling pamamatnubay ng Espiritu?

• Sa palagay ninyo, bakit ginagabayan ng Diyos ang karamihan
sa atin sa pamamagitan ng banayad at maliit na tinig ng
Espiritu sa halip ng “kagila-gilalas na mga pagpapahayag”?
(Tingnan sa I Mga Hari 19:11—12.) sa anu-anong paraan ibi-
nibigay sa atin ng Diyos ang banayad at maliit na tinig?
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• Paano natin mababatid kung tayo ay naiimpluwensiyahan ng
Espiritu ng Panginoon? (Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan
6:15, 22–23; 9:8–9; 11:12–14.)

• Bakit hindi tayo pinipilit na sumunod sa mga panghihikayat ng
Espiritu? Sa palagay ninyo, bakit ang Diyos ay “nalulugod sa na-
kahandang puso”?

• Paano tayo dapat na mamuhay upang makatanggap ng pama-
matnubay ng Espiritu? Anu-ano ang pumipigil sa ating kakaya-
han na makatanggap ng mga panghihikayat ng Espiritu?

• Kailan kayo natulungan ng Espiritu na mapalawak ang inyong
kaalaman sa mga katotohanan ng Diyos?

• Anu-anong biyaya ang dumarating sa mga yaong nananalig sa
mga panghihikayat ng Espiritu Santo sa halip na umasa sa “hi-
niram o inaaninong liwanag”?

• Paano natin maihahanda ang ating sarili na makatanggap ng hi-
git na liwanag at katalinuhan? (Tingnan din sa Alma 12:10.)

Mga Tala

1. Gospel Doctrine, ika-5 edisyon (1939),
523–24.

2. Gospel Doctrine, 34.
3. Gospel Doctrine, 34–35.
4. Gospel Doctrine, 41–42.
5. Gospel Doctrine, 58–59.
6. Gospel Doctrine, 60.
7. Gospel Doctrine, 7.
8. “President Joseph F. Smith on

Revelation,” Millennial Star, ika-6 ng
Abr. 1905, 222.

9. Sa Conference Report, Okt. 1912, 2.
10. Gospel Doctrine, 59.

11. “Testimony,” Improvement Era, Ago.
1906, 808.

12. Gospel Doctrine, 65.
13. Gospel Doctrine, 6.
14. Gospel Doctrine, 87.
15. Gospel Doctrine, 45.
16. Deseret News: Semi-Weekly, ika-3 ng

Ene. 1893, 2.
17. Gospel Doctrine, 6.
18. Sa Conference Report, Okt. 1916, 6–7.
19. Gospel Doctrine, 35–36; idinagdag

ang pagtatalata.
20. Deseret News: Semi-Weekly, ika-31 ng

Ene. 1882, 2.



329

K A B A N A T A  3 1

Pagsunod sa 
Batas ng Ikapu

Ang mga yaong sumusunod sa batas ng 
ikapu ay tumutulong upang matupad 

ang mga layunin ng Panginoon at may 
karapatan sa Kanyang mga biyaya.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sa pagtatapos ng mga taong 1800, kinaharap ng Simbahan ang
napakalaking pagkakautang, na humigit sa isang milyong dolyar.
Ang saguting pinansiyal na ito ay ganap na nagpahirap kay Joseph
F. Smith. Noong pangkalahatang pagpupulong ng Oktubre 1899,
sinabi niya: “Nagkaroon na tayo ng napakaraming turo tungkol sa
ating mga tungkulin bilang mga Banal sa mga Huling-araw, hindi
lamang tungkol sa batas ng ikapu, ngunit hinggil din sa iba pang
bagay, na kasing halaga ng batas ng ikapu. Walang bagay, gayun-
paman, na mas mahalaga pa sa kapakinabangan ng Simbahan sa
panahon ngayon kaysa pagsaalang-alang sa batas na ito, na kung
saan ang mga panustos ay ilalagay sa kamalig ng Panginoon,
upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao.”1

Isang hapon pagkaraan ng pitong taon, umuwi si Pangulong
Smith mula sa kanyang opisina at natagpuan ang kanyang anak
na babaeng si Rachel sa harapang bulwagan ng Beehive House.

“Nasaan ang inyong ina?” tanong niya.

“Hindi ko po alam.”

“Saan kaya siya naroroon?”

“Hindi ko po alam.”

“Pupunta ba siya rito?”

“Hindi ko po alam, Tatay. Wala akong alam. Kauuwi ko lang 
galing sa paaralan.”
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Subukin Ninyo Ako Ngayon, ni Glen S. Hopkinson, ay naglalarawan 
ng matatapat na Banal na mga tagabunsod na nagdadala ng kanilang mga ikapu,

na kadalasan ay binabayaran sa pamamagitan ng mga kagamitan sa halip na 
salapi, sa isang tanggapan ng ikapu malapit sa Templo ng Salt Lake.
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“Buweno, mahal,” wika niya, “Nais kong ang inyong ina ang
unang makaalam, ngunit dahil wala kang nalalaman, sasabihin
ko sa iyo.” Sa kanyang kamay ay may isang papel.

“Nakikita mo ba ang papel na ito?”

“Opo, Tatay.”

“Ibig sabihin nito na ang Simbahan sa wakas ay wala nang
utang.” Ngumiti siya. “Ngayon ay may alam ka na!”2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang pagsunod sa batas ng ikapu ay nagpapatibay 
sa ating katapatan sa kaharian ng Diyos.

Kinakailangan ng Diyos ang ikasampung bahagi ng ating ti-
nubo na ilagay sa Kanyang kamalig, at ito ay ibinibigay bilang
isang mananatiling batas sa lahat ng Istaka ng Sion.3

Sa pamamagitan ng alituntuning ito (ikapu) ang katapatan ng
mga tao ng Simbahang ito ay masusubok. Sa pamamagitan ng ali-
tuntuning ito ay mababatid kung sino ang para sa kaharian ng
Diyos at kung sino ang laban dito. Sa pamamagitan ng alituntu-
ning ito ay makikita kung kaninong mga puso ang nakatuon sa
paggawa sa kalooban ng Diyos at pagtupad sa kanyang mga ka-
utusan, sa gayong paraan ay gagawing banal ang lupain ng Sion
tungo sa Diyos, at kung sino ang sumasalungat sa alituntuning
ito at ipinagkakait ang kanilang sarili mula sa mga biyaya ng Sion.
May napakalaking kahalagahan na kaakibat ang alituntuning ito,
sapagkat malalaman sa pamamagitan nito kung tayo ay matapat
o hindi matapat. Sa ganitong aspeto ay kasing halaga ito ng pa-
nanampalataya sa Diyos, ng pagsisisi ng kasalanan, ng pagbibin-
yag para sa kapatawaran ng kasalanan, o ng pagpapatong ng mga
kamay para sa kaloob na Espiritu Santo.4

Ang batas ng ikapu ay isang pagsubok kung saan ang mga tao,
bilang indibiduwal, ay masusubok. Ang sinumang tao na mabibi-
gong tumupad sa alituntuning ito ay makikilala bilang isang taong
walang malasakit sa kapakinabangan ng Sion, na nagpapabaya sa
kanyang tungkulin bilang miyembro ng Simbahan, at walang gina-
gawang anuman para sa katuparan ng temporal na pagsulong ng
kaharian ng Diyos. Walang iniaambag, gayundin, tungo sa pagpa-
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pakalat ng ebanghelyo sa mga bansa sa daigdig, at pinababayaan
niya yaong magbibigay sa kanya ng karapatan na tanggapin ang
mga biyaya at ordenansa ng ebanghelyo.5

Ang pagtupad sa batas ng ikapu ay kusang loob. Maaari akong
magbayad ng aking ikapu o hindi, ayon sa aking pasiya. Isa itong
bagay ng pagpapasiya para sa akin, kung gagawin ko ito o hindi;
ngunit, dahil nadarama ko na tapat ako sa Simbahan, tapat ako
sa mga interes nito, naniniwala na tama at makatarungan na 
tuparin ang batas ng ikapu, ay ginagawa ko ito—sa gayunding
prinsipyo na sa palagay ko ay tama para sa akin na tuparin ang
batas ng pagsisisi, at ng pagbibinyag, para sa kapatawaran ng
mga kasalanan.6

Tayo na hindi nakapagbayad ng ikapu noong nakaraan, at sa-
makatuwid ay nagkautang sa Panginoon, na hindi na natin ma-
bayaran, hindi na kinakailangan ng Panginoon na bayaran yaon,
ngunit patatawarin tayo sa nakaraan kung matapat nating tutu-
parin ang batas na ito sa hinaharap. Ito ay mapagbigay at mabuti,
at nagpapasalamat ako dito.7

Kagaya ng nasabi ko, at uulitin ko ito rito, ang isang lalaki o
babae na palaging nagbabayad ng kanyang ikapu ay hindi kailan-
man tatalikod sa katotohanan. Hindi mahalaga kung gaano kaliit
o kalaki ito; isa itong batas mula sa Panginoon; isa itong pinag-
kukunan ng pananalapi ng Simbahan; isa itong kinakailangan ng
Diyos, at Kanyang sinabi na ang mga yaong hindi tutupad dito ay
hindi karapat-dapat sa pamana sa Sion. Walang sinumang tatali-
kod sa katotohanan hangga’t nagbabayad siya ng ikapu.
Makatarungan ito. Bakit? Sapagkat hangga’t may pananampala-
taya siyang magbayad ng kanyang ikapu, may pananampalataya
siya sa Simbahan at sa mga alituntunin ng Ebanghelyo, ay may-
roong kabutihan sa kanya, at mayroong liwanag sa kanya.
Hangga’t ginagawa niya ito, ang manunukso ay hindi makaga-
gapi sa kanya at hindi siya maililigaw.8

Ang ikapu ang batas ng Diyos sa pananalapi para sa
Kanyang Simbahan at para sa pagpapala ng mga Banal.

Ang batas ng ikapu ang siyang batas ng pananalapi para sa
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling-araw. Kung
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wala ito, magiging imposible na magampanan ang mga layunin
ng Panginoon.9

Ibinigay ng Panginoon . . . ang batas ng ikapu, upang magka-
roon ng pantustos mula sa kamalig ng Panginoon upang maisa-
gawa ang mga layunin na kanyang nakikita; para sa pagtitipon ng
mahihirap, para sa pagpapakalat ng ebanghelyo sa mga bansa sa
daigdig, para panustos ng mga yaong kinakailangang magbigay
ng ganap na pagtuon, sa araw-araw, sa gawain ng Panginoon, at
sa kanila na kinakailangang mabigyan ng ilang panustos. Kung
wala ang batas na ito, ang mga bagay na ito ay hindi magagawa,
gayundin namang ang mga templo ay hindi maitatayo at mapapa-
nalanging maayos, o mapakain at madamitan ang mahihirap.
Samakatuwid, ang batas ng ikapu ay kinakailangan para sa
Simbahan, kung kaya’t labis na binigyan-diin ito ng Panginoon.10

[Ang ikapu] ay ginagamit upang magawa ang mga ordenansa
sa bahay ng Panginoon sa mga . . . templo. Libu-libong dolyar
mula dito ang ginagamit sa pagtuturo sa kabataan ng Sion at sa
pagpapatakbo ng mga paaralan ng Simbahan. Libu-libong dolyar
ang ginugugol upang mapakain at madamitan ang mahihirap, at
mapangalagaan ang mga yaong umaasa sa Simbahan. Humihingi
sila sa kanilang “ina” ng saklolo at tulong, at tumpak at tama para
sa Simbahan na tustusan ang mga mahihirap at maralita nito, ang
mahihina at kaawa-awa, hangga’t maaari.11

Inihayag ng Panginoon kung paano pangangalagaan at panga-
ngasiwaan ang pondong ito [ikapu]; iyon nga, ng Panguluhan ng
Simbahan at ng Mataas na Kapulungan (ibig sabihin, ang
Labindalawang Apostol), at ang Panguluhang Obispado ng
Simbahan. Sa palagay ko ay may karunungan dito. Hindi ipinahi-
hintulot sa iisang tao na gugulin ito, o hawakan ito nang nag-iisa,
hindi sa anumang paraan. Isinasalin ito sa labingwalong kalaki-
han, kalakihang may karunungan, may pananampalataya, may
kakayahan, kagaya ng labingwalong kalalakihang ito. Sinasabi
kong isinasalin ito sa kanila upang gugulin ang ikapu ng mga
tao, at gamitin ito sa anumang layunin na sa kanilang paghaha-
tol at karunungan ay magbibigay-katuparan sa pinakamalaking
kabutihan para sa Simbahan; . . . ginugugol ang pondong ito ng
ikapu ng kalalakihang ito na itinalaga ng Panginoon bilang may
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kapangyarihan na gawin ito, para sa mga pangangailangan at ka-
pakinabangan ng Simbahan.12

Kinakailangan ng Panginoon . . . lalung-lalo na sa kalalakihang
tumatayo sa pamunuan ng Simbahang ito at may katungkulan
para sa paggabay at pagsubaybay sa mga tao ng Diyos na tiyakin ni-
lang tinutupad ang batas ng Diyos [ikapu]. Tungkulin nating ga-
win ito. . . .  Kinakailangang gawin ng mga namumuno ng
Simbahan na magsalita tungkol sa alituntuning ito, upang hindi la-
mang magawa ng mga tao ang kanilang tungkulin hinggil sa batas
na ito, kundi upang magkaroon sa kamalig ng Panginoon ng mga
yaong pantugon sa pangangailangan ng mga tao; sapagkat ang
mga pangangailangan ng Simbahan ay pangangailangan ng mga
tao. Ang mga miyembro ng Simbahan ang bumubuo sa Simbahan,
at samakatuwid, kung anumang sagutin mayroon ang Simbahan,
nakaatang ito sa bawat miyembro ng Simbahan alinsunod sa kan-
yang kakayahan. Kinakailangang tiyakin sa atin ng Panginoon na ti-
nutupad ng kanyang mga tao ang Kanyang batas.13

Nais kong sabihin sa aking mga kapatid sa umagang ito, na sa
aking palagay, wala ni anumang panahon na ang mga miyembro
ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling-araw ay
nabubuhay nang mabuting pamumuhay, nang may higit na kata-
patan at higit na pagsusumikap, kaysa ngayon. Mayroon tayong
iba’t ibang paraan upang malaman ito. Ang isang pinakatumpak
na paraan ng pag-aalam ay ang katunayan na tinutupad ang ba-
tas ng ikapu. . . .  Isa itong mabuting tanda na ginagawa ng mga
Banal sa mga Huling-araw ang kanilang tungkulin, na may pana-
nampalataya sila sa Ebanghelyo, na nakahanda silang tuparin
ang mga kautusan, at ipinamumuhay ang batas ng ikapu nang
may higit na katapatan marahil kaysa anumang panahon noon.

Nais kong sabihin ang isa pang bagay sa inyo, at sinasabi ko ito
bilang isang pagbati, at ito ay, nagawa natin, sa pamamagitan ng
biyaya ng Panginoon at katapatan ng mga Banal sa pagbabayad
ng kanilang ikapu, na mabayaran ang lahat ng ating sagutin sa
pagkakautang. Sa araw na ito, ang Simbahan ni Jesucristo ng
mga Banal sa mga Huling-araw ay hindi magkakautang ng isa
mang dolyar na hindi nito kayang bayaran. Sa wakas ay nasa ka-
tayuan na tayo na maaari tayong makapagbayad kaagad. Hindi na

334



K A B A N A T A  3 1

natin kinakailangang mangutang, at hindi na natin kakailanganin
pa kung ang mga Banal sa mga Huling-araw ay magpapatuloy na
ipamuhay ang kanilang relihiyon at tuparin ang batas na ito ng
ikapu. Ito ang batas ng pananalapi para sa Simbahan.

Bilang karagdagan, nais kong sabihin sa inyo, maaaring hindi
natin ito makamtan kaagad-agad, ngunit inaasahan naming ma-
rating ang araw na hindi na namin hihilingin pa sa inyo ang ka-
hit na isang dolyar na abuloy para sa anumang layunin, maliban
sa yaong taos puso ninyong ibibigay sa inyong pagpapasiya, sa-
pagkat magkakaroon tayo ng ikapu sa kamalig ng Panginoon na
sapat upang bayaran ang lahat ng kinakailangan para sa pagsu-
long ng kaharian ng Diyos. . . .  Ito ang tunay na patakaran, ang
tunay na layunin ng Panginoon sa pangangasiwa ng mga gawain
ng Kanyang Simbahan.14

Ang pangunahing bagay tungkol sa ikapu 
ay ang pagsunod sa batas.

Walang pag-aalinlangan na marami pa ang mababasa mula sa
kasulatan tungkol sa alituntunin ng ikapu, na inihayag sa atin ng
Diyos sa dispensasyong ito, na kinakailangan niyang ipatupad sa
atin, upang pakabanalin natin, sa pamamagitan ng pagsunod sa
batas, ang lupaing ito upang ito ay maging tunay na lupain ng
Sion para sa atin; at ang pangako ay, na kung susundin natin ang
mga batas ng Diyos, kung ilalagay natin ang ating pananalig sa
kanya, na kung magsisilapit tayo sa kanya ay lalapit siya sa atin, at
pagkakalooban niya tayo ng kanyang pagkalugod at biyaya.
Kanyang sasawayin ang mananakmal, at kanyang papangyarihing
maging sagana ang lupa, at ito ay labis na mamumunga para sa ta-
gapag-alaga, sa nagbubungkal ng lupa, at sa nagpapastol ng mga
kawan. Pararamihin niya ang mga baka, at pasasaganain siya nang
pakanan at pakaliwa, at magkakaroon siya ng kariwasaan, dahil
inilalagay niya ang pananalig sa Diyos; lumalapit siya sa kanya, at
nakahanda siyang patunayan sa kanya, kung hindi niya bubuksan
ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ang mga pagpapala sa
kanya na walang sapat na silid na kalalagyan sa kanila [tingnan sa
Malakias 3:10]. Tanggapin ang kasabihang ito ng bawat tao na tu-
manggap ng ebanghelyo ni Jesucristo, at pakinggan ang mga sali-
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tang ito, sa buong kakayahan nila. May ilang tao na maaaring itu-
ring na hindi mahalaga ang mga ito, at ang mga gumagawa nito,
ay, walang pag-aalinlangan, na mabibigong makalapit, at hindi
sila makasusubok sa Panginoon, hindi nila tutuparin ang mga ka-
utusang ibinigay niya, at hindi nila mapapatunayan na sinasabi
ng Diyos ang katotohanan, at kaya niyang isakatuparan ang kan-
yang mga salita at pangako sa kanyang mga tao kung handa si-
lang sundin at tuparin ang kanyang batas. . . . 

. . . May nakilala akong isang kapatid na lalaki—hindi ko na
babanggitin ang kanyang pangalan, dahil isa siya sa libu-libo na
makapagpapatunay ng ganito ring patotoo, hindi lamang sa pa-
mamagitan ng salita ngunit sa pamamagitan ng patunay ng kati-
piran, ng kasaganaan, ng kaunlaran at ng pagsulong na
pumalibot sa kanya sa gitna ng disyerto. Sa taggapas na ito ay
nagkaroon siya ng malaking ani, dahil masaganang namunga ang
kanyang mga sakahan, samantalang ang mga sakahan ng marami
sa kanyang mga kapitbahay ay napuno ng mga damo, at ang ka-
nilang ani ay kalahati o ikatlong bahagi lamang ng kanyang gina-
pas. Paano ninyo ipaliliwanag ito? Ipinaliliwanag ko ito sa
pamamagitan ng katunayan na biniyayaan siya ng Diyos; kung
kaya’y ganito siya, dahil isa siyang matalinong tao, isang tao na
hindi lamang gumagawa nang may karunungan at kahusayan,
ngunit nang may takot sa Diyos, at sa paghahangad ng kanyang
puso na sundin ang kanyang mga batas. . . .  Nagbabayad siya ng
kanyang ikapu, naaalaala niya ang kanyang mga handog, masu-
nurin siya sa mga batas ng Diyos, at hindi siya natatakot na mag-
bigay ng patotoo sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay na sa
pamamagitan ng pagiging masunurin ay biniyayaan at iningatan
siya ng Diyos, at ginawa siya kung ano siya ngayon. Hindi lamang
siya nag-iisa; mayroon pang iba na umunlad sa ganoon ding pa-
raan. At nagbibigay ako ng patotoo na dahil biniyayaan siya ng
Diyos, at ang kanyang lupa, at ang kanyang gawain, na natang-
gap niya ang tubo na ito, at natamo ang mga biyayang hinangad
at pinagpaguran niya. Gumawa siyang may pananalig sa
Panginoon; at nakilala ng Diyos ang kanyang puso, at biniyayaan
siya nang nararapat.15

Kung kaya’t dumating ang pagpapasiya na ang pangunahing ba-
gay tungkol sa pagbabayad ng ikapu ay ang pagsunod sa batas, at
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na higit na maraming kabutihan ang darating sa atin sa pamama-
gitan ng pagsunod sa yaon kaysa sa sinuman. Maaaring kumita
tayo ng libu-libong dolyar, at magbayad ng tapat na ikapu sa ating
tinubo, kung kaya’t magiging malaking halaga ang ating ikapu; su-
balit ang kabutihan na darating sa atin sa pagiging masunurin sa
batas ng Diyos ay higit na malaki, sa katapusan, kaysa sa kabutihan
na maibibigay ng ating salapi para sa mahihirap. Siyang nagbibigay
ng abuloy ay higit na binibiyayaan kaysa sa yaong tumanggap nito.

Ang suliranin ay, kapag nagiging mayaman ang isang tao, muli
siyang nakadarama ng pagiging mahirap upang maging masunu-
rin sa mga batas ng Diyos. Ginagawang pulubi ng kayamanan
ang mga tao sa pakikitungo sa Pinakamakapangyarihan.
Napakadaling magbayad ang isang taong mahirap ng ikapu at
mag-ambag mula sa kaunting mayroon siya para sa kapakinaba-
ngan ng nangangailangan; ngunit kapag siya ay naging isang mil-
yonaryo, o anumang antas na tulad nito, samakatuwid ang
kanyang puso ay nagsisimulang maging makasarili. Ang bunga
nito ay ipinagkakait niya sa kanyang sarili ang pagkakataon na tu-
manggap ng higit na malalaking pagpapakita ng kabutihan at
awa ng Diyos sa kanya, na maaaring niyang matanggap sa pama-
magitan ng higit na malaking kabutihan na maaari niyang gawin
sa pamamagitan ng kanyang lumaking kabuhayan.

Ang pagsunod ang siyang kinakailangan ng
Pinakamakapangyarihan. Pagsunod ang yaong kinailangan Niya
kay Abraham. Nagsasalita ako ngayon hinggil sa pagsunod sa
Diyos, at hindi sa tao; at hahamunin ko ang sinumang tao upang
patunayan na ang pagsunod sa Diyos, maging sa pagbabayad ng
ikapu, ay hindi higit na mabuti kaysa hindi pagsunod—higit na
mabuti para sa tao mismo at para sa lahat ng tao. Kung ang isang
tao ay masunurin sa batas ng ikapu, may karapatan siya mismo
sa mga biyaya ng Diyos, at hangga’t sinusunod niya ito, ay may
mga panustos sa kamalig ng Panginoon para sa pagpapakain ng
mahihirap, para sa pagdadala ng Ebanghelyo sa ibang bansa,
para sa pagtatayo ng mga templo, para sa katuparan ng Kanyang
mga layunin; ngunit kung hindi siya masunurin sa batas na ito,
samakatuwid ay walang anumang bagay roon, at siya mismo ay
pagkakaitan ng biyaya na ipagkakaloob sana ng Panginoon sa
kanya.16
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Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang batas ng ikapu ng Panginoon? (Tingnan din sa
Doktrina at mga Tipan 119:3–4.) Anu-anong mga alituntunin
ng ebanghelyo ang ating ipinamumuhay kapag nagbabayad
tayo ng ating ikapu? Bakit ang pagsunod sa batas ang “pangu-
nahing bagay” tungkol sa pagbabayad ng ikapu?

• Ano ang maaaring gawin ng mga miyembro ng Simbahan kung
hindi sila nakapagbayad ng ikapu noong nakaraan at nagna-
nais na ngayon na tuparin ang kautusang ito? Anu-ano ang
ilang dahilan at ang mga tao ay nagkukulang sa pagbabayad ng
kanilang ikapu. Paano ang kariwasaan ay maaaring gawing
“makasarili” ang puso?

• Anu-ano ang ilan sa mga layunin na pinaggagamitan ng mga
pondo ng ikapu? Paano nakatutulong ang ikapu na matugunan
ang mga pangangailangang espirituwal at temporal ng mga mi-
yembro ng Simbahan at ng iba?

• Sino ang nagpapasiya kung paano ipamamahagi ang pondo ng
ikapu ng Simbahan? (Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan
120.)

• Paano maituturo sa pamilya ang pagbabayad ng ikapu?

• Anu-anong biyaya ang ipinangangako ng Panginoon sa mga ya-
ong nagbabayad ng ikapu? (Tingnan din sa Malakias 3:10—12.)
Kailan at paano kayo nabiyayaan sa pamamagitan ng pagsunod
sa batas ng ikapu?
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Kalayaan sa Pamamagitan 
ng Pagsunod

Ginawa tayong malaya ng Diyos upang pumili 
sa mabuti o masama at tayo’y papananagutin 

sa paggamit ng katalinuhan at mga oportunidad 
na Kanyang ipinagkaloob sa atin.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Naniniwala si Pangulong Joseph F. Smith na ang kalayaan sa
pagpili ng indibiduwal at ang indibiduwal na pananagutan ay
hindi mapaghihiwalay, napakahalagang mga bahagi ng proseso
upang ang mga anak ng Diyos ay maging katulad Niya. “Kailangan
ninyo at kailangan ko na makamit ang mga pagpapala ng buhay
na wlaang hanggan para sa ating mga sarili, sa pamamgitan ng
pagsunod at awa ng Diyos,” paliwanag niya. May kapangyarihan
tayong magpasiya sa ating mga sarili at maaari nating piliin ang
masama o mabuti. . . .  Kailangan nating matuto sa ating mga sa-
rili na tumayo o bumagsak, lalaki man o babae.”1

Personal na humarap si Pangulong Smith sa mga miyembro ng
kongreso ng Estados Unidos noong 1904 at mahigpit na nagpa-
hayag tungkol sa karapatan ng mga miyembro ng Simbahan na
gamitin ang kalayaan nila sa pagpili sa paggawa ng mga pansarili,
pangrelihiyon, at pampulitikang pagpili. Noong ika-26 ng Marso
1907, ipinalathala ng Unang Panguluhan ang “Isang
Pagpapahayag: Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw sa Daigdig,” na nagkakaisang pormal na sinang-ayu-
nan sa pangkalahatang komperensiya noong Abril 1907. Muling
binabanggit ang maraming mga pangunahing paniniwala ng mga
Banal sa mga Huling Araw, ang pagpapahayag ay matibay na nag-
sasaad na: “Naniniwala kami sa kalayaan sa pagpili ng tao, at sa-
makatuwid sa kanyang indibiduwal na pananagutan.”2
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Naniniwala at itinuro ni Pangulong Smith na ang pagsunod sa
mga batas ng ebanghelyo ni Jesucristo ang tanging paraan sa
pagkakamit ng kalayaan na ipinangako ni Jesucristo: “Ang kato-
tohana’y magpapalaya sa inyo” (Juan 8:32).

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Pinagkalooban tayo ng Diyos ng kaloob na kalayaan sa
pagpili at tayo’y papanagutin sa ating mga pagpili.

Pinagkalooban ng Diyos ang lahat ng tao ng kalayaan sa pag-
pili at binigyan tayo ng pribilehiyo na makapaglingkod sa kanya
o hindi makapaglingkod sa kanya, upang gawin ang tama o ga-
win ang mali, at ang pribilehiyong ito ay ibinigay sa lahat ng tao
anuman ang kanilang pananampalataya, kulay o kalagayan. Ang
mayayaman ay may ganitong kalayaan sa pagpili, ang mahihirap
ay may ganitong kalayaan sa pagpili, at walang sinumang tao ang
inaalisan ng anumang kalayaan ng Diyos upang hindi ito maga-
mit nang lubusan at sa pinakamalayang paraan. Ang kalayaan sa
pagpiling ito ay ipinagkaloob sa lahat. Ito ay biyaya na ipinagka-
loob ng Diyos sa daigdig ng sangkatauhan, sa lahat ng kanyang
mga anak. Subalit tayo’y hihingan niya ng pag-uulat kung paano
natin ginamit ang kalayaan sa pagpiling ito, at tulad ng sinabi kay
Cain, ganito rin ang sasabihin niya sa atin; “Kung ikaw ay gu-
mawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gu-
mawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan”
(Gen. 4:7).3

Tayo ay mga kinatawan, at maaari nating piliin o tanggihan ang
ebanghelyo, tularan ang mga halimbawa ng Tagapagligtas o ni
Lucifer. Nasa atin kung ano ang ating pipiliin. Tayo ay mga taga-
pagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo, at
may pribilehiyo na magtamo ng kaluwalhatian at kadakilaan sa ka-
harian kung saan ay nananahanan si Jesus at ang mga pinabanal,
subalit nasasa atin kung ito ang ating pipiliin o tatanggihan; ipina-
hayag ng Diyos na wala Siyang hihingin mula sa atin maliban sa ba-
gay na alam Niyang makakaya nating gawin. Kung Siya ay may
hinihiling at may ipinagagawa sa atin na mahirap gawin, itinutu-
ring ang mga ito na isang natural na bagay, pagkakalooban Niya
tayo ng kalayaan upang maisagawa ang mga ito. Subalit maliban
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Itinaas ni Kapitan Moroni ang Bandila ng Kalayaan, ni Arnold Friberg. 
Ang mga miyembro ng Simbahan noong kapanahunan ng Aklat ni Mormon 
ay nagtipon sa kinaroroonan ng bandila ng kalayaan upang sumumpa na 

“pananatilihin nila ang kanilang mga karapatan, at kanilang relihiyon, upang 
pagpalain sila ng Panginoong Diyos” (Alma 46:20).
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na tayo ay karapat-dapat, at maliban na gamitin natin ang lahat ng
lakas at katalinuhan na likas nating taglay, ang bahagi ng pangako
mula sa Kanya ay hindi matutupad, sapagkat ito ay batay na rin sa
kundisyon na gagawin natin ang ating bahagi.4

Ipinagkaloob ng Panginoon sa mga anak ng tao ang kanilang
kalayaan sa pagpili. Maaaring piliin ng mga tao ang mabuti o ma-
sama batay na rin sa kanilang sariling mga pagpili. . . .  Tunay na
pinananagot Niya tayo sa kanyang harapan at mananagot tayo sa
kanya sa paggamit ng katalinuhan at ng mga oportunidad na ipi-
nagkaloob niya sa atin dito sa laman.5

Hindi nanghihimasok ang Diyos sa ating kalayaan sa 
pagpili, subalit pinahihintulutan tayong maranasan ang

mga magiging bunga ng ating mga pagpili.

Ang kalayaang pumili ng tao ay hindi pinanghihimasukan ng
Diyos. Kung ang mga tao ay hindi magiging malaya na piliin ang
tama at iwasan ang masama, o gayundin naman ang kabaligtaran
nito, hindi kailanman magkakaroon ng kabutihan o dahilan man
lamang upang sila ay mahatulan. Ngunit sa pagkakaroon ng
kalayaan na makapamili, sila ay mga nilalang na nagkakaroon ng
pananagutan, at samakatuwid ay tatanggapin nila ang mga magi-
ging bunga ng kanilang mga ginagawa. Sila ay gagantimpalaan o
parurusahan ayon sa kanilang mga gawa, kapag ang mga aklat ay
bubuksan at sila’y hahatulan ayon sa mga bagay na nasusulat dito.

Walang pag-aalinlangan na magagawang hadlangan ng Diyos
ang digmaan, pigilan ang krimen, puksain ang kahirapan, pawiin
ang kadiliman, mapagtagumpayan ang kamalian, at gawin ang la-
hat ng bagay na maging maningning, maganda at masaya. Subalit
kapapalooban ito ng pagkawasak ng mahalaga at pangunahing
katangiang taglay ng tao—ang karapatan na malayang makapa-
mili. Ito ay para sa kapakinabangan ng Kanyang mga anak upang
kanilang makilala ang masama gayundin ang mabuti, ang kadili-
man gayundin ang liwanag, ang kamalian gayundin ang katoto-
hanan, at ang mga bunga ng paglabag sa mga walang hanggang
batas. Dahil dito ay pinahihintulutan niya ang kasamaan na du-
lot ng Kanyang mga nilalang, subalit pipigilan ang mga bunga
nito sa dakong huli para sa Kanyang sariling kaluwalhatian at sa
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pag-unlad at kadakilaan ng Kanyang mga anak, kapag kanilang
natutuhan ang pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kani-
lang dinaranas. Ang magkasalungat na karanasan sa daigdig na
ito na mula sa pinaghalong lungkot at saya ay may katangiang na-
kapagtuturo, at siyang magiging daan sa pagtuturo sa sangkatau-
han upang lubos na pasalamatan ang lahat ng tama at totoo at
mabuti. Ang kaalaman ng Diyos sa mula’t mula pa ay hindi na-
ngangahulugan na ang mga ginagawa Niya ay batay na rin sa
Kanyang nakikini-kinita, ni hindi rin nito Siya ginagawang res-
ponsible sa kahit anumang antas hinggil sa mga bagay na gina-
gawa ng tao o ayaw gawin ng tao.6

Maraming bagay ang nangyayari sa daigdig na tila ba napakahi-
rap sa karamihan sa atin na makakita ng matibay na kadahilanan
upang kilalanin ang kamay ng Panginoon. . . .  Ang tanging dahi-
lan na aking natuklasan kung saan dapat nating kilalanin ang ka-
may ng Diyos sa ilang mga pangyayari ay ang katotohanan na ang
bagay na nangyari ay ayon na rin sa kapahintulutan ng Panginoon.
Kapag binigyang-daan ng dalawang tao ang simbuyo ng kanilang
damdamin, ang kanilang kasakiman at galit, upang makipagtalo at
makipag-away sa isa’t isa, at humantong ang away at pagtatalong
ito sa pisikal na alitan at karahasan sa pagitan nilang dalawa, ma-
hirap para sa akin na matuklasan ang kamay ng Panginoon sa ga-
nitong uri ng gawain; maliban sa ang mga taong ito ay hindi
nagkasundo, nakipag-away at nakipagtalo sa isa’t isa, ay tinanggap
mula sa Diyos ang kalayaan nilang makapamili sa kanilang sarili
upang gamitin ang kanilang sariling katalinuhan, upang sila
mismo ang magpasiya sa pagitan ng tama at mali, at magpasiya
ayon sa kanilang sariling hangarin. Hindi pinlano o nilayon ng
Panginoon na ang dalawang taong ito ay mag-away, o magbigay
puwang sa kanilang galit hanggang sa humantong ito sa karahasan
sa pagitan nilang dalawa, at marahil, sa pagdanak ng dugo. Hindi
kailanman nilayon ng Diyos ang ganitong bagay, ni hindi rin natin
maisisisi ang ganitong mga bagay sa Pinakamakapangyarihan. . . . 

Ang kalayaan sa pagpili na ipinagkaloob sa atin ng [Diyos] ay
nagbibigay ng pagkakataon na tayo mismo ang magpasiya sa
ating mga sarili—upang gawin ang mga bagay na hindi tama
kung ito ang nais natin, na salungat sa mga batas ng buhay at ka-
lusugan, na hindi matalino o maingat gawin—at ang bunga ay
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maaaring maging mapanganib sa atin, dahil sa ating kamangma-
ngan o sa ating determinasyon na ipilit ang bagay na ating hina-
hangad, sa halip na bigyang-daan ang mga kahilingan na
ipinagagawa ng Diyos sa atin.7

Daranasin ninyo ang bunga ng inyong sariling mga pagkaka-
mali, ng inyong sariling mga kamalian, kahit pa magdulot ang
mga ito ng kalungkutan, pagkakasakit, o kamatayan! Dahil dito,
kinikilala ko ang kamay ng Panginoon sa kalayaan sa pagpiling
ito na ipinagkaloob niya sa mga anak ng tao; subalit kinikilala ko
ang kamay ng tao ayon na rin sa mga bunga ng kanyang sariling
pagpili, kasunod ng kanyang hindi pagsunod sa batas ng Diyos.
Hindi ko isinisisi sa Diyos Ama ang mga kahinaan, ang mga pag-
kakamali o kamalian, ang mga krimen at kasamaan ng tao, at ang
masasama na umiiral sa daigdig.8

Dahil na rin [sa] taglay na kalayaan, at sa mga pagpapasiya na
ginagawa ng tao kung kaya’t nagawa ang karamihan sa mga kasa-
maan na naganap sa daigdig—ang pagkakamartir ng mga Banal,
ang pagkakapako sa krus ng Anak mismo ng Diyos, at halos lahat
ng lubusang pagtalikod at paglayo mula sa gawain ng kabutihan,
at mula sa mga batas ng Diyos, ay naganap dahil sa taglay na ka-
layaang ito at sa mga pagpapasiya na ginagawa ng tao. Ang Diyos
ay naglaan ng mga kaparaanan ayon na rin sa kanyang walang
hanggang karunungan at magiliw na awa at ipinakita ang daan sa
mga anak ng tao kung saan, sa kabila ng taglay na kalayaan at sa
mga sariling pagpapasiya na kanilang ginagawa, ay maaari silang
indibiduwal na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampa-
lataya at panalangin, at alamin kung ano ang dapat na magsilbing
gabay at pamantayan nila sa pagpapasiya at paggamit ng karunu-
ngan; at nais kong huwag kalimutan ng mga Banal sa mga Huling
Araw na ito ay kanilang pribilehiyo.9

Ang Simbahan ni Jesucristo ay hindi nanghihimasok 
sa kalayaan ng indibiduwal.

Ang Kaharian ng Diyos ay Kaharian ng kalayaan; ang ebang-
helyo ng Anak ng Diyos ay ebanghelyo ng kalayaan.10

Makakikita ba kayo ng organisasyon, pansimbahan o labas
man sa simbahan, na may katulad na perpektong pamamahala at
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organisasyon sa loob mismo nito gaya ng makikita sa Simbahan
ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, na itinatag sa pa-
mamagitan ng inspirasyon kay Propetang Joseph Smith? At ano
ang layunin ng organisasyong iyon? Ito ba’y para sugpuin ang
mga tao? Ito ba’y para saktan kayo? Ito ba’y para payukurin kayo
sa lupa? Ito ba’y para pagkaitan kayo ng inyong mga kalayaan, ng
inyong mga karapatan, ng inyong mga pribilehiyo? Ito ba’y para
gawin kayong mga alipin, hamak na utusan, at yurakan ang in-
yong pagkatao? O ito ay para iangat ang antas ng inyong katali-
nuhan at pagkalalaki at palawakin ang inyong mga kalayaan,
sapagkat walang kalayaan na tulad ng kalayaan na nagmumula sa
ebanghelyo ni Jesucristo? Sapagkat masasabi ko sa inyo na wa-
lang taong malaya kapag siya ay nasa ilalim ng pagkakaalipin ng
kasalanan at ng paglabag, ni hindi rin malaya ang sinumang tao
kapag siya ay nasa ilalim ng pagkakaalipin ng kamangmangan
alinsunod sa plano ng buhay at kaligtasan.11

Naniniwala ako na walang mas malaya, higit na nakapag-iisa o
higit na matatalinong tao na matatagpuan saanmang sulok ng da-
igdig, na higit na malaya sa pagpili ng landas na kanilang tinata-
hak, sa gawain na kanilang ginagawa at sa lahat ng anumang
bagay na may kinalaman sila, kaysa sa mga Banal sa mga Huling
Araw. Walang miyembro ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal
sa mga Huling Araw, na karapat-dapat, kahit saan mang panig ng
daigdig ngayon na hindi gayon ang katatayuan dahil na rin sa ka-
tangian niyang nakapagsasarili, dahil na rin sa kanyang katalinu-
han, karunungan at kakayahan na magpasiya sa pagitan ng tama
at mali at sa pagitan ng mabuti at masama.12

Ang relihiyon ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nag-uugnay
sa kasalukuyang pag-uugali gayundin sa kaligayahan sa hinaha-
rap. Iniimpluwensiyahan ng relihiyong ito ang mga mananampa-
lataya nito [mga naniniwala] sa lahat ng bagay na nakakaapekto
sa pag-uugali ng tao. Ito ay para sa katawan at gayundin naman sa
espiritu. Tinuturuan nito ang mga tao kung paano mamuhay at
kumilos sa daigdig na ito upang maihanda sila sa tunay na kaga-
napan sa daigdig na darating. Ang Simbahan, samakatwid, ay nag-
tuturo hinggil sa mga bagay na temporal gayundin sa mga bagay
na espirituwal, kung ang mga ito ay nauugnay sa Simbahan, sa
mga pag-aari at institusyon nito at sa samahan ng mga tagasunod
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nito. Subalit hindi ito nanghihimasok sa kalayaan ng indibiduwal
o nakikialam sa mga gawain ng estado. Ang kalayaan sa pagpili ng
tao ay pangunahing alituntunin na, ayon sa mga doktrina ng
Simbahan, kahit na ang Diyos mismo ay hindi hahadlang.13

Ang pagsunod, ang wastong paggamit ng kalayaan sa pag-
pili, ay naghahatid ng hindi mabilang na mga pagpapala.

May mga . . . tiyak na pagpapala na ipinagkakaloob lamang ng
Diyos sa mga anak ng tao ayon na rin sa wastong paggamit ng ka-
layaan sa pagpiling ito. Halimbawa, walang sinumang tao ang
maaaring magtamo ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan
maliban lamang sa pagsisisi, at pagbibinyag ng isang tao na nag-
tataglay ng awtoridad. Kung nais nating maging malaya mula sa
kasalanan, sa mga epekto nito, sa kapangyarihan nito, kailangan
nating sundin ang batas na ito na inihayag ng Diyos, o hindi na-
tin kailanman makakamit ang kapatawaran ng mga kasalanan.
Samakatwid, bagama’t ipinagkaloob ng Diyos sa lahat ng tao,
anuman ang kanilang kalagayan, ang kalayaang ito na pumili sa
mabuti o masama, hindi niya ipinagkakaloob at hindi niya ipag-
kakaloob sa mga anak ng tao ang kapatawaran ng mga kasalanan
maliban lamang sa pagsunod nila sa batas na ito. . . . 

Ang lahat ng tao ay biniyayaan ng lakas ng mga pangangata-
wan, ng pag-iisip, at ng karapatan na gamitin ang kaalaman na
ipinagkaloob sa kanila sa paraan na sa tingin nila ay makabubuti
sa kanila, nang walang pagtatangi sa relihiyon. Subalit hindi pi-
nahihintulutan at hindi pahihintulutan ng Diyos na ipagkaloob
ang kaloob na Espiritu Santo sa sinumang lalaki o babae, mali-
ban lamang sa pagsunod sa mga batas ng Diyos. Dahil dito, wa-
lang sinumang tao ang maaaring magtamo ng kapatawaran sa
mga kasalanan; walang sinumang tao ang maaaring tumanggap
ng kaloob na Espiritu Santo; walang sinumang tao ang maaaring
magkamit ng mga pahayag ng Diyos; walang sinumang tao ang
maaaring tumanggap ng Pagkasaserdote, at ng mga karapatan,
kapangyarihan at pribilehiyo nito; walang sinumang tao ang ma-
aaring maging tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana
ni Jesucristo, maliban lamang sa pagsunod sa mga ipinatutupad
ng langit. Ang mga ito ay panlahat na mga pagpapala, ang mga
ito ay napakalalaki at hindi mabibilang na mga pribilehiyo na
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may kinalaman sa ebanghelyo at sa plano ng buhay at kaligtasan,
na bukas at walang-bayad para sa lahat batay na rin sa itinakdang
mga kundisyon, at walang sinumang mga tao sa ilalim ng langit
ang maaaring makapagtamasa, maliban lamang sa paglakad sa
landas na iginuhit ng Diyos kung saan maaari nilang matamo ang
mga ito. At ang mga pribilehiyo at pagpapalang ito ay maaaring
mawalan ng saysay matapos na matanggap ang mga ito, at mara-
hil ay tuluyang maglaho sa kawalang-hanggan, maliban na la-
mang kung patuloy tayong matatag na maninindigan sa landas
na iginuhit na dapat nating sundan. . . . 

Ang araw ay sumisikat sa masasama at sa mabubuti; subalit
ang Espiritu Santo ay bumababa lamang sa matutuwid at sa mga
napatawad sa kanilang mga kasalanan. Ang ulan ay bumabagsak
sa masasama at sa mabubuti; subalit ang karapatan ng
Pagkasaserdote ay gaya ng hamog mula sa langit na nagpapada-
lisay sa mga kaluluwa ng mga taong tumatanggap lamang nito sa
paraan na itinakda ng Diyos. Ang kabutihang-loob ng langit, ang
pagkilala ng Pinakamakapangyarihan sa kanyang mga anak sa
ibabaw ng lupa bilang kanyang mga anak na lalaki at babae, ay
maaari lamang matiyak sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ba-
tas na kanyang inihayag.14

Ang pinakamataas na antas ng kalayaan ay nagmumula 
sa pagsunod sa ebanghelyo ni Jesucristo.

Ang ebanghelyo ni Jesucristo ay isang ganap na batas ng kala-
yaan. Ito ay nilayon upang akayin ang tao sa pinakamataas na es-
tado ng kaluwalhatian, at dakilain siya sa kinaroroonan ng ating
Ama sa Langit, “na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pa-
giiba.” [Santiago 1:17.]15

Naniniwala kami na ang kalooban ng Diyos ay dakilain ang la-
hat ng tao; na ang kalayaan na nagmumula sa pagsunod sa
ebanghelyo ni Jesucristo ang pinakamataas na antas ng kalayaan
na maaaring dumating sa buhay ng tao. Walang kalayaan na tina-
tamasa ang mga tao o inaakala nilang tinatamasa nila sa daigdig
na hindi nasasalig sa kalooban at batas ng Diyos, at isang pagka-
kamali na ituring na walang katotohanan ang pangunahing ali-
tuntunin at saligan nito. Ito ay kamalian na siyang umaalipin sa

347



K A B A N A T A  3 2

mga tao. Ito ay kawalang-katotohanan na nagpapababa sa sang-
katauhan. Kamalian at ang kakulangan ng kaalaman sa mga batas
ng Diyos at kalooban ng Diyos ang naglalagay sa tao sa hanay ng
mababangis na uri ng nilikha; sapagkat sila ay walang mas mataas
na katutubong gawi, walang mas mataas na prinsipyo, walang
mas mataas na layunin, walang mas mataas na hangarin, maliban
sa pagiging hayop, kung wala silang anumang inspirasyon na ma-
kukuha sa mas mataas na pinagmumulan kaysa sa tao mismo.16

Tanging sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas ng Diyos,
na ang mga tao ay makapananaig sa mga mumunting kahinaan
ng mortalidad at sikaping ipadama ang wagas na pagmamahal na
yaon, ang kawanggawa at pag-ibig na yaon, na dapat gumising sa
mga puso at hangarin ng mga anak ng tao.17

Mga kapatid, gawin nating malaya ang ating mga sarili.
Naninindigan ako—at sa palagay ko ay may karapatan akong ga-
win ito—na ako ay isang taong malaya, ayon na rin sa pagsunod
ko sa mga kautusan ng Diyos. Kung gagawa ako ng mali, ako ay na-
paaalipin sa kamaliang iyon. Kung gagawa ako ng kasalanan, ako
ay napaaalipin sa kasalanang iyon. Kung lalabag ako sa mga batas
ng Diyos, ako ay mananagot sa Panginoon. Subalit ako’y naninin-
digan na kung pag-uusapan ang kalayaan, kalayaan na makapagpa-
hayag, kalayaan na makapagpasiya, kalayaan na kumilos—batay sa
lahat ng bagay na makapagbibigay ng kalayaan sa tao sa kalipunan
ng mga tao, hindi ako naniniwala na may ibang tao sa mundo na
higit na malaya kaysa sa akin. Oo, kaya kong gumawa ng kasalanan
kung nanaisin ko. Katulad din ng sinumang tao malaya akong ma-
kagagawa ng kasalanan. Walang sinumang tao ang may karapatan
na gumawa ng kasalanan; subalit ang lahat ng tao ay malaya na
magagawa ang ganito kung nanaisin nila ito. Ipinagkaloob ng
Diyos sa kanila ang kalayaan nila sa pagpili. Lumalabas ba ang pag-
kalalaki ko sa paggawa ng kasalanan dahil malaya kong nagagawa
ito? Malaya akong makapupunta sa bar at makaiinom ng alak,
kung ito ang pipiliin ko, o makapupunta ako sa sugalan para mag-
sugal. Taglay ko rin ang kalayaan na may kinalaman sa mga bagay
na ito tulad ng sinumang tao na nabubuhay sa mundo. Subalit sa
sandaling gumawa ako ng ganitong bagay nagiging alipin at napa-
aalipin ako sa kasamaan. Sa kabilang dako, kung malinis ang aking
budhi mula sa pagpunta sa mga bar, o sa paglalaro ng baraha, o sa
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pagsusugal, o sa iba pang mga krimen, hindi ako nagkakasala sa
mga bagay na ito at tunay na ako ay isang taong malaya. Ginawa
akong malaya ng katotohanan hinggil sa bagay na ito.18

Hindi natin ipinahahayag ang ebanghelyo na nagdadala ng ta-
kot. Hindi natin hinahangad na takutin ang mga kaluluwa ng mga
tao. Hindi natin hinihilingan ang tao na maging mabuti dahil sa
nakakatakot na sasapitin ng mga isinumpa. Hindi namin nais na
kayo ay maging mabuti dahil natatakot kayo sa magiging kaparu-
sahan ng masasama. Hindi namin nais na gawin ninyo ang tama
dahil sa kaparusahang nakalakip sa paggawa ng mali. Nais na-
ming piliin ninyo ang tama dahil ito ay tama, at dahil iniibig ng in-
yong puso ang tama, at dahil ito ang pinakamainam na dapat
ninyong gawin. Nais namin na kayo’y maging tapat, hindi lamang
dahil sa ito ay pinakamainam na panuntunan, subalit dahil kapag
ginagawa ninyo ito ay iginagalang ninyo ang Diyos at isinasakatu-
paran ninyo ang Kanyang mga layunin sa inyong buhay; sapagkat
“ang tapat na tao,” ito ay matanda, at marahil ay palasak na, sina-
sabing—”ang pinakamarangal na gawa ng Diyos.” Nais nating ma-
ging tapat dahil mahal natin ang Diyos, at hindi tayo magiging
mga Banal ng Diyos [maliban] na tayo ay matapat. Dapat tayong
maging mabuti dahil nais nating maging mabuti, at hindi dahil ki-
natatakutan natin ang magiging bunga ng kasamaan.19

Hindi tinatanggap ng Panginoon ang pagsunod mula sa mga
tao maliban sa pagsunod na ipinagkaloob nila nang buong-puso
at nang may kagalakan, at ang lahat ng iyon ang hinahangad ng
kanyang mga tagapaglingkod. Ito ang pagsunod na dapat nating
ipagkaloob, at kung hindi natin ito gagawin tayo ay nasa ilalim
ng kapahamakan.20

Hindi lamang may katalinuhan si [Jesucristo], subalit ginamit
Niya ang katalinuhang ito sa paggawa ng mabuti at sa pagpapa-
laya sa mga tao mula sa mga kamalian ng daigdig at sa masasa-
mang nakaugalian ng mga ninuno. Ipinahayag Niya ang mga
salita nang may katotohanan at kahinahunan, “Kung kayo’y mag-
sisipanatili sa aking salita, kung magkagayo’y tunay nga kayong
mga alagad ko at inyong makikilala ang katotohanan, at ang ka-
totohana’y magpapalaya sa inyo.” [Juan 8:31–32.] Walang tao na
katulad ng Diyos maliban na siya ay malaya. Ang Diyos ay malaya.
Bakit? Dahil tinataglay Niya ang lahat ng kabutihan, lahat ng ka-
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pangyarihan, at lahat ng karunungan. Taglay rin Niya ang
Kanyang kalayaan sa pagpili, at ang kalayaan Niya sa pagpili ay gi-
nagamit sa paggawa ng mabuti, at hindi sa paggawa ng masama.
Dahil dito, walang sinumang tao ang maaaring maging katulad
Niya hangga’t hindi niya napapasailalim ang kanyang sarili sa
mga bagay na matwid, dalisay, at mabuti, at hangga’t hindi niya
tinatalikuran ang kamalian at kasalanan at napagtatagumpayan
ang kanyang sarili. . . . 

Siya na madaling turuan at masunurin sa kalooban ng Diyos ay
nagpapakita ng pinakamataas na uri ng katalinuhan sa mga tao.
Siya na pinangingibabaw ang kanyang kuru-kuro na may pagsalu-
ngat sa mga hangarin at layunin ng Panginoon ang pinakamalayo
sa lahat ng tao sa Diyos ukol sa ganitong bagay. Bagama’t siya ay
maaaring hinubog at inanyuan sa larawan at wangis ng Ama, ga-
yunman siya ay hindi tunay na katulad ng Anak maliban lamang
na masabi niya sa kanyang puso, “Ama, huwag mangyari ang aking
kalooban, kundi ang iyo.” [Lucas 22:42.] Kalooban ng Panginoon
na dapat nating taglayin ang espiritung ito, at unawain ang kato-
tohanang ito. Totoo na may isa lamang tayong Diyos, ang Ama, at
ang lahat ng tao ay kailangan na magpasailalim sa Kanya at kina-
kailangan na sumunod sa Kanyang mga kautusan, nang sa gayon
ay maging malaya sila at tunay na mga disipulo ni Cristo.21

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang kalayaang pumili? Sino ang may kalayaang pumili?
Bakit maituturing na biyaya ang kalayaang pumili?

• Paano inaasahan ng Diyos na gamitin natin ang ating kalayaan
sa pagpili? Ano ang ipinangangako Niya sa atin kung pipiliin
natin Siyang sundin? (Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan
58:28.)

• Bakit pinahihintulutan na pagdusahan natin ang mga bunga
ng ating mga pagpili? Paano mababawasan ang ating karana-
san sa mortal na buhay kung hahadlangan ng Diyos ang dig-
maan, pipigilin ang krimen, at pupuksain ang kahirapan? Ano
ang inyong magiging reaksiyon sa tao na may pagkakamaling
isinisisi sa Diyos “ang masasama na umiiral sa daigdig”?
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• Bagama’t pinahihintulutan ng Diyos ang kasamaan na dulot ng
mga gawain ng Kanyang mga nilalang, anong katiyakan may-
roon tayo na Kanyang “pipigilin ang mga bunga nito sa dakong
huli”? (Tingnan din sa Mga Taga Roma 8:28; Doktrina at mga
Tipan 98:3.)

• Ano ang ibig sabihin ng “panghimasukan ang kalayaan ng in-
dibiduwal”? Paano matutulungan ng mga magulang at pinuno
sa Simbahan ang iba na maging masunurin nang hindi nanghi-
himasok sa kalayaan ng indibiduwal? (Tingnan din sa Doktrina
at mga Tipan 121:34–46.)

• Paano tayo tinutulungan ng Simbahan na maging tunay na ma-
laya? Paano tayo pinipigilan ng kasalanan at kamalian?

• Anong “dakila at napakahalagang” mga biyaya ang inyong na-
tanggap nang piliin ninyong sundin ang mga batas ng Diyos?
(Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 130:20–21.)

• Ano ang kaibahan ng sinusunod ang mga batas ng Diyos bu-
nga ng pagmamahal kaysa dahil sa takot na maparusahan?

• Paano natin matutularan ang halimbawa ng Tagapagligtas na
maging higit na masunurin sa kalooban ng Ama?
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Noong 1850, si Mary Fielding Smith at ang kanyang mga anak ay nanirahan 
sa isang simpleng tahanang yari sa adobe. Sa tahanang ito, natutuhan ni 

Joseph F. Smith ang mga katotohanan ng ebanghelyo na nagpala sa kanya sa 
buong buhay niya. Ang tahanan ay nakatayo ngayon sa Old Deseret Village 

sa This Is the Place Heritage Park.
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Mga Bata: Ang 
Pinakadakila sa Lahat ng

Kagalakan sa Mundo

Dapat nating pakamahalin ang ating 
mga anak, palakihin sila sa ebanghelyo ni 

Jesucristo, at turuan sila ng kabutihan, 
pagmamahal, at integridad.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Ang pagmamahal ni Pangulong Joseph F. Smith sa ebanghelyo
ay kaugnay ng kanyang pagmamahal sa mga bata na tulad ng kay
Cristo—sa kanyang sariling mga anak at sa lahat ng paslit. “Ang
pinakayaman sa lahat ng aking kagalakan sa mundo ay ang mina-
mahal kong mga anak,” ang sabi niya. “Salamat po Diyos!”1

Napuna ni Charles W. Nibley, ang Namumunong Obispo ng
Simbahan, na ang “pagmamahal [ni Pangulong Smith] sa maliliit
na bata ay walang hangganan. Sa isang [biyahe] sa paninirahan sa
katimugang bahagi ng Utah patungong St. George . . . , nang ang
isang tropa ng maliliit na bata ay inihanay sa kanyang harapan ay
napakagandang pagmasdan kung paano niya pinahalagahan ang
mga paslit na ito. Tungkulin kong subukan at papagsimulain ang
pangkat ng mga manlalakbay patungo sa kasunod na paninirahan
kung saan may naghihintay sa aming mga tao, subalit mahirap na
gawing hatakin siyang palayo sa maliliit na bata. Nais niyang ma-
kipagkamay at makipag-usap sa bawat isa sa kanila. . . . 

“Dumalaw ako sa kanyang tahanan nang minsang ang isa sa
kanyang mga anak ay naratay sa karamdaman. Nakita ko siyang
umuuwi sa gabi na pagod sa pagtatrabaho, na tulad ng dati, ngu-
nit gayunman ay naglalakad-lakad pa siya sa loob ng bahay sa loob
ng ilang oras na hawak ang sanggol na iyon sa kanyang mga bi-
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sig, . . . minamahal ito, hinihikayat ito sa lahat ng paraan nang may
paglalambing at kagalakan at pagmamahal ng isang kaluluwa.”2

“Nagpakita siya ng paglalambing at pagmamahal sa malaki at ka-
galang-galang niyang pamilya. Sa huling pananalita niya sa kanyang
mga anak, ika-10 ng Nobyembre, 1918, ang nadarama ng kaibutu-
ran ng kanyang puso ay maipahayag sa kanila sa mga salitang ito:
‘Kapag tumitingin ako sa aking paligid, at nakikita ang aking mga
anak na lalaki at babae na ibinigay sa akin ng Panginoon,—at nag-
tagumpay ako, sa tulong Niya, upang mabigyan sila ng kaginhawa-
han, at kahit paano’y iginagalang sa daigdig—nakamtan ko ang
kayamanan ng aking buhay, ang kabuuan ng lahat na dahilan
upang maging kapaki-pakinabang ang mabuhay.’”3

Mga Turo ni Joseph F. smith

Ituro sa mga bata ang ebanghelyo ni Jesucristo 
sa pamamagitan ng tuntunin at halimbawa.

Ang isang lalaki at babae na yumakap sa ebanghelyo ni
Jesucristo at nagsimulang mamuhay nang magkasama, ay dapat
maipagawa sa kanilang mga anak, sa pamamagitan ng kanilang
kakayahan, halimbawa at impluwensiya, na pamarisan sila sa pa-
mumuhay nang may kabutihan, karangalan, at integridad patu-
ngo sa kaharian ng Diyos, at ito’y magkakaroon ng epekto sa
kanilang kapakinabangan at kaligtasan. Walang sinumang maka-
pagpapayo sa aking mga anak nang may higit na pagsisigasig at
katapatan para sa kanilang kaligayahan at kaligtasan maliban sa
akin. Walang sinumang may higit na pagmamalasakit sa kapaka-
nan ng sarili kong mga anak kaysa sa akin. Hindi ako makukun-
tento kung wala sila. Sila ay bahagi ng buhay ko. Sila’y akin;
ibinigay sila ng Diyos sa akin, at gusto ko silang maging mapag-
pakumbaba at masunurin sa mga hinihiling ng ebanghelyo.
Gusto kong gawin nila ang tama, at maging tama sa bawat bagay,
upang maging karapat-dapat sila sa kakaibang pagkilalang ibini-
gay ng Panginoon sa kanila sa pagiging kabilang sa kanyang pi-
nagtipanang tao na pinili sa lahat ng iba pang mga tao, dahil
nakagawa sila ng pagsasakripisyo para sa kanilang sariling kalig-
tasan sa katotohanan.4
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“Ang mga anak,” tulad ng sabi sa atin, “ay pamana na mula sa
Panginoon;” sila rin, ang sabi sa atin ng Mang-aawit, ay “kaniyang
ganting-pala.” [Mga Awit 127:3.] Kung ang mga bata ay pagkaka-
itan ng kanilang karapatan sa pagkapanganay, paano magagan-
timpalaan ang Panginoon? Hindi sila ang pinagmumulan ng
kahinaan at kahirapan sa buhay may pamilya, dahil dala nila ang
ilang tiyak na banal na pagpapala na sanhi ng kasaganaan ng ta-
hanan at ng bansa. “Kung paano ang mga pana sa kamay ng ma-
kapangyarihang lalake, gayon ang mga anak ng kabataan.
Maginhawa ang lalake na pumuno ng kaniyang lalagyan ng pana
ng mga yaon.” [Mga Awit 127:4–5.]5

Tayo ay mga Kristiyanong tao, naniniwala tayo sa Panginoong
Jesucristo, at nadarama nating tungkulin nating kilalakin siya bi-
lang ating Tagapagligtas at Manunubos. Ituro ito sa ating mga
anak. Ituro sa kanila na ipinanumbalik ni Propetang Joseph
Smith ang Pagkasaserdoteng tinaglay nina Pedro, Santiago at
Juan, na inordenan sa mga kamay mismo ng Tagapagligtas. Ituro
sa kanila na si Joseph Smith, ang propeta, noong bata pa siya, ay
hinirang at tinawag ng Diyos upang ilatag ang mga pundasyon
ng Simbahan ni Cristo sa daigdig, upang ipanumbalik ang banal
na Pagkasaserdote, at ang mga ordenansa ng ebanghelyo, na ka-
ilangan upang maging karapat-dapat ang mga tao na pumasok sa
kaharian ng langit. Turuan ang inyong mga anak na igalang ang
kanilang mga kapitbahay. Turuan ang inyong mga anak na iga-
lang ang kanilang obispo at ang mga guro na pumupunta sa ka-
nilang tahanan upang turuan sila. Turuan ang inyong mga anak
na igalang ang matatanda, ang mga yaong may mapuputi ang bu-
hok, at mahihina. Turuan silang hangaan at pahalagahan nang
may pagpipitagan ang alaala ng kanilang mga magulang, at tulu-
ngan ang lahat ng walang sukat magawa at nangangailangan.
Turuan ang inyong mga anak, tulad ng itinuro sa inyo, na igalang
ang Pagkasaserdote na taglay ninyo, ang Pagkasaserdoteng tina-
taglay natin bilang mga elder sa Israel.

Turuan ang inyong mga anak na igalang ang kanilang sarili, tu-
ruan ang inyong mga anak na igalang ang alituntunin ng pangu-
luhan kung saan ang bawat organisasyon ay nananatiling buo at
sa pamamagitan nito ang kalakasan at kapangyarihan para sa ka-
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pakanan at kaligayahan at pagpapatatag ng mga tao ay nakapana-
natili. Turuan ang inyong mga anak na kapag nag-aaral na sila sa
paaralan ay dapat nilang igalang ang kanilang mga guro sa para-
ang totoo at tapat, sa paraang maginoo at marangal, at kapaki-pa-
kinabang. . . .  Turuan ang inyong mga anak na igalang ang batas
ng Diyos at ang batas ng estado at ang batas ng ating bansa.6

Nababasa natin sa Aklat ng Doktrina at mga Tipan na kinaka-
ilangang turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak “na
maunawaan ang doktrina ng pagsisisi, pananampalataya kay
Cristo ang Anak ng buhay na Diyos, at ng pagbibinyag at ang ka-
loob na Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga
kamay, pagsapit ng walong taong gulang.” “At tuturuan din nila
ang kanilang mga anak na manalangin, at magsilakad nang mat-
wid sa harapan ng Panginoon.” At kung mabibigong gawin ito ng
mga magulang, at maligaw ng landas ang mga anak at tumalikod
sa katotohanan, sa gayon ay sinabi ng Panginoon na ang kasala-
nan ay mapapatong sa ulo ng mga magulang [Doktrina at mga
Tipan 68:25, 28]. Kakila-kilabot na isipin na ang isang ama na
nagmamahal sa kanyang mga anak nang buong puso niya ay pa-
pananagutin sa harapan ng Diyos dahil sa pagpapabaya sa mga
minahal niya nang lubos kung kaya’t tumalikod sila sa katotoha-
nan at napariwara. Ang pagkawala ng mga anak na ito ay isisisi sa
mga magulang, at papananagutin sila sa kanilang pagtalikod sa
katotohanan at kadiliman ng kanilang buhay. . . . 

Kung mapatutunayan kong karapat-dapat ang aking sarili na
pumasok sa kaharian ng Diyos, nais kong naroon ang aking mga
anak; at nanaisin kong pumasok sa kaharian ng aking Diyos.
Inisip ko na iyon, at binalak, sa tulong ng Panginoon at sa pama-
magitan ng kababaang-loob at pagiging masunurin, na tapusin
ang aking misyon sa mundong ito at maging totoo sa Diyos nang
buong buhay ko. Pinili ko nang gawin ito, at determinado akong
sa tulong ng Diyos ay hindi ako mabibigo. Samakatwid, nais
kong makapiling ang aking mga anak. Gusto kong samahan ako
ng aking pamilya, na makapunta sila sa pupuntahan ko, at maka-
bahagi sila sa anumang kadakilaang tatanggapin ko.7

Ang mga magulang ay may impluwensiya sa kanilang mga
anak; . . . at bagama’t sa tingin natin ay walang anumang implu-
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wensiya o halaga ang ating halimbawa, tinitiyak ko sa inyo na ma-
raming ulit nang nakapagdulot ng kapahamakan ang mga kilos
na itinuring nating hindi mahalaga sa pamamagitan ng naging
impluwensiya ng mga ito sa ating mga kapitbahay o mga
anak. . . .  Gayunma’y nakikita natin ang mga ama at ina na nag-
papakita sa kanilang mga anak ng halimbawa na kinokondena
nila mismo at ipinagbabawal nila sa kanilang mga anak. Ang pa-
bagu-bagong ugali ng mga magulang ay malamang na makapag-
pamanhid sa pakiramdam ng kanilang mga anak, at akayin silang
palayo sa tamang paraan ng pamumuhay at kaligtasan. Sapagkat
kung tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng
mga alituntunin na hindi nila isinasagawa mismo sa kanilang sa-
rili, hindi magkakaroon ang pagtuturong iyon ng halaga o
epekto maliban sa kasamaan.

Hindi natin tinitingnan at pinag-iisipang mabuti ang mga ba-
gay na ito na tulad ng dapat nating gawin. Ano ang iisipin ng
isang bata, kapag nagsimula na siyang mag-isip na mabuti, sa
isang magulang na, nagsasabing naniniwala siya na ang Salita ng
Karunungan ay bahagi ng ebanghelyo ni Jesucristo, at ibinigay
ito sa pamamagitan ng paghahayag, samantalang nilalabag niya
ito araw-araw sa kanyang buhay? Lalaki siyang naniniwala na ang
kanyang magulang ay mapagpaimbabaw at walang pananampa-
lataya sa ebanghelyo. Ang mga taong tumatahak sa gayong lan-
das ay nagdadala sa kanilang sarili ng nakatatakot na
responsibilidad. *Kung magkagayon ay mananatiling pabagu-
bago ang ating landas at hindi tayo magiging matapat sa pagtu-
pad ng mga pangako.8

Dapat nating palakihin ang mga bata nang 
may pagmamahal at kabaitan.

Ang ating mga anak ay magiging katulad lamang ng kung ano
ang gagawin natin sa kanila. Isinilang silang walang kaalaman o
pang-unawa–—ang pinakamahinang nilalang sa mga nilikhang
hayop na isinilang sa daigdig. Ang munting sanggol ay nagsisi-
mulang matuto matapos itong isilang, at ang lahat ng malalaman
nito ay batay lamang sa kapaligiran nito, sa impluwensiyang du-
lot ng pagpapalaki dito, sa kabaitang ipinadarama rito, sa magi-
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giting na halimbawang ipinakikita rito, sa banal na impluwensiya
ng ama at ina, sa madaling salita’y sa murang kaisipan nito. At na-
kabatay ito nang malaki sa ginagawa ng kapaligiran at ng mga
magulang at guro nito.

. . . Malaking bahagi nito ang nakasalalay sa impluwensiyang
dulot ng pagpapalaki sa [isang bata]. Mapapansin ninyo na ang
pinakamabisang impluwensiya sa kaisipan ng isang bata upang
mahikayat itong matuto, umunlad, o makapagsagawa ng anu-
mang bagay, ay ang impluwensiya ng pagmamahal. Maraming ka-
butihang maisasagawa ang tunay na pagmamahal, sa pagpapalaki
ng isang bata, higit sa anupamang impluwensiya na magagamit
nang epektibo sa bata. Ang batang hindi masupil kung hindi sa-
saktan, o hindi mapigil kung walang karahasan, ay dagliang ma-
susupil sa pamamagitan ng tunay na pagmamahal at simpatiya.
Alam kong totoo ito; at ang alituntuning ito ay nagtatagumpay sa
bawat kalagayan ng buhay. . . .  Pamahalaan ang mga bata, hindi
sa pamamagitan ng simbuyo ng damdamin, ng mapapait na sa-
lita o pagmumura, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at
pagkuha ng kanilang kalooban.9

Kung makukumbinsi lamang ninyo ang inyong mga anak na
mahal ninyo sila, na labis ninyong hinahangad ang ikabubuti
nila, na kayo ang pinakamatapat nilang kaibigan, sila, bilang
ganti, ay magtitiwala sa inyo at mamahalin kayo at hahangaring
gawin ang ipinagagawa ninyo at isasakatuparan ang inyong mga
kahilingan dahil sa inyong pagmamahal. Ngunit kung makasarili
kayo, malupit sa kanila, at hindi sila naniniwala na mahal na ma-
hal ninyo sila, sila ay magiging makasarili, at walang pakialam
kung magawa man nila o hindi na paligayahin kayo o isagawa
ang inyong mga kahilingan, at ang magiging bunga nito ay mali-
ligaw sila nang landas, walang pakialam at mapagpabaya.10

Mga kapatid . . . , sumasamo ako sa inyo na magturo kayo at
sumupil sa diwa ng pagmamahal at pagtitiis hanggang sa magta-
gumpay kayo. Kung ang mga bata ay matigas ang ulo at mahirap
supilin, pagpasensiyahan sila hanggang sa masupil ninyo sila sa
pamamagitan ng pagmamahal, at makukuha ninyo ang kanilang
kalooban, at sa gayon ay mahuhubog ninyo ang kanilang pag-
uugali sa paraang nais ninyo.11
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Ingatan na hindi lumaking matigas ang ulo ng mga bata.

Huwag nawang ipahintulot ng Diyos na ang sinuman sa atin
ay maging labis na mapagpaubaya, walang pagmamalasakit at
mababaw ang pagmamahal sa ating mga anak kung kaya’t hindi
man lamang natin sila mapigilan sa lihis na landas, sa maling ga-
wain at sa kanilang hangal na pagmamahal sa mga bagay ng da-
igdig kaysa sa mga bagay ng kabutihan, dahil sa takot nating
masaktan ang kanilang damdamin. Gusto kong sabihin ito: Ang
ilang tao ay lumaki na nagtataglay ng labis-labis na pagtitiwala sa
kanilang mga anak kung kaya’y naniniwala silang hindi mangya-
yaring malilihis sila ng landas o makagagawa ng kamalian. Hindi
sila naniniwalang makagagawa sila ng pagkakamali, dahil ga-
noon na lamang ang pagtitiwala nila sa kanila. Ang bunga, pina-
wawalan nila ang mga bata, umaga, tanghali, at gabi, upang
dumalo sa lahat ng uri ng libangan at aliwan, madalas na kasama
ang mga taong hindi nila kilala at hindi nauunawaan. Ang ilan sa
ating mga anak ay napaka-inosente kung kaya hindi sila naghihi-
nala ng kasamaan, at samakatwid, hindi nila alam ang panganib
at nahuhulog sila sa bitag ng kasamaan.12

Ano ang ginagawa natin sa ating mga tahanan upang turuan
ang ating mga anak; ano ang ginagawa natin upang ipaunawa ito
sa kanila? Ano ang ginagawa natin upang gawin nilang lugar ng
libangan ang kanilang tahanan, at lugar kung saan maaanyaya-
han nila ang kanilang mga kaibigan para mag-aral o mag-aliw? . . .
Tayo ba mismo ang nagmamalasakit sa kanila at sa kanilang mga
gawain? Binibigyan ba natin sila ng pisikal na kaalaman, ng pag-
kain ng kaisipan, ng mabuting ehersisyo para sa kalusugan, at ng
espirituwal na pagpapadalisay, na tutulong sa kanilang magka-
roon ng malinis at matipunong pangangatawan, matalino at ka-
galang-galang na mga mamamayan, matatapat na Banal sa mga
Huling Araw?

. . . Nararapat sigurong pag-ukulan natin ang ating mga anak
ng ilang panahon para sa paglilibang at dibersiyon, at bigyang-ka-
siyahan sa tahanan ang kanilang paghahangad ng lehitimong pag-
lilibang sa pisikal at pangkaisipan, na karapatan ng bawat bata, at
kung alin ay hahanapin niya sa labas ng tahanan at hindi narara-
pat na mga lugar, kung hindi ito ipagkakaloob sa tahanan.13
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Ang iba’t ibang uri ng ating mga paglilibang ay may malaking ki-
nalaman sa kapakanan at pag-uugali ng ating mga kabataan kung
kaya’t dapat silang pag-ingatang mabuti para mapanatili ang moral
na kalinisan at tibay at lakas ng katawan ng kabataan ng Sion.

Unang-una hindi sila dapat na mapagpasasa; at nararapat na
pagbawalan ang mga kabataan sa pag-uukol ng kanilang sarili sa
diwa at pag-aaksaya ng panahon sa labis na kasayahan. . . .  Dapat
silang turuan na pahalagahan nang higit pa ang libangang ukol
sa pakikisalamuha at nakapagpapatalino. Ang mga kasayahan sa
tahanan, konsiyerto na nagpapaunlad sa talento ng kabataan, at
pampublikong libangan na dinadaluhan kapwa ng kabataan at
ng matatanda, ang higit na nararapat. . . . 

Ikalawa, ang ating paglilibang ay dapat na naaayon sa diwa ng
ating relihiyon ukol sa kapatiran at debosyon. . . .  Ang katanungan
tungkol sa paglilibang ay tunay na napakahalaga sa kapakanan ng
mga Banal kung kaya nararapat itong isaalang-alang at bigyan ng
matamang pansin ng namumunong awtoridad ng bawat purok.

Ikatlo, ang paglilibang natin, hangga’t maaari ay dapat na
hindi gaanong makagambala sa gawain sa silid-aralan. Tunay na
kalugod-lugod kung ang maagang edukasyon ng ating mga kaba-
taan ay maisasagawa nang walang gaanong pagkagambala hang-
ga’t maaari. . . . 

Sa huli, nakakatakot na sa maraming tahanan ay hindi alintana
ng mga magulang ang patakaran tungkol sa paglilibang ng kani-
lang mga anak, at hinahayaan silang hanapin ang katuwaan kahit
saan at kahit anong oras. Hindi dapat kailanman mawalan ng kon-
trol ang mga magulang sa paglilibang ng kanilang mga anak sa ka-
nilang murang edad, at dapat maging mahigpit at maingat tungkol
sa kasa-kasama ng kanilang mga anak sa mga lugar ng libangan.14

Ituro sa mga bata ang kahalagahan ng 
pagtitiyaga at pagtatrabaho.

Tungkulin ng mga magulang na ituro sa kanilang mga anak
ang mga alituntunin ng ebanghelyo at maging mahinahon at ma-
sipag sa kanilang kabataan. Dapat silang turuan mula pa sa pag-
silang hanggang sa lisanin na nila ang tahanan ng mga magulang
upang lumikha ng mga tahanan at akuin nila mismo ang mga
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tungkulin sa buhay, na may panahon ng pagtatanim at pag-ani, at
kung ano ang itinanim ay siyang aanihin. Ang pagtatanim ng ma-
samang kaugalian sa kabataan ay magbubunga lamang ng bisyo,
at ang pagtatanim ng mga binhi ng katamaran ay tiyak na mag-
bubunga ng kahirapan at kawalang katiyakan sa pagtanda. Ang
masama ay magbubunga ng masama, at ang mabuti ay magbubu-
nga ng mabuti. . . . 

Hayaang bigyan ng mga magulang sa Sion ang kanilang mga
anak ng isang bagay na gagawin upang maituro sa kanila ang si-
ning ng kasipagan, at makapagsagawa ng responsibilidad kapag
ipinagkatiwala ito sa kanila. Turuan sila ng ilang kapaki-pakina-
bang na hanapbuhay upang kumita sila ng salapi at matustusan
ang kanilang sarili kapag nagsimula na sila ng kanilang sariling
pamumuhay. Alalahaning sinabi ng Panginoon na ang “tamad ay
hindi makakakain ng tinapay . . . ng manggagawa,” dahil ang la-
hat sa Sion ay magiging masipag [tingnan sa Doktrina at mga
Tipan 42:42]. Ni hindi sila mahihilig sa labis na pagtatawa, sa ma-
bababaw na pananalita, makamundong kapalaluan at mahahalay
na pagnanasa, sapagkat ang mga ito ay hindi lamang di-narara-
pat, kundi kasuklam-suklam na kasalanan sa paningin ng
Panginoon.15

Ang pagtatrabaho ang susi sa tunay na kaligayahan ng pisikal at
espirituwal na katauhan. Kahit na magkaroon ng milyun-milyong
salapi ang isang tao, nararapat pa ring maturuan ang kanyang
mga anak na magtrabaho sa pamamagitan ng kanilang mga ka-
may; nararapat na tumanggap ang mga batang lalaki at babae ng
pagsasanay sa tahanan na tutulong sa kanilang maging angkop sa
praktikal na pang-araw-araw na pamumuhay ng pamilya.16

Tunay na kasiya-siya sa mga magulang ang makatugon sa mga
ninanais ng kanilang mga anak, ngunit walang alinlangang pag-
mamalupit sa bata ang ibigay ang lahat ng bagay na hinihiling
nito. Matalinong ipagkait sa mga bata ang mga bagay maging ang
mga ito man ay hindi makapipinsala. Ang ating mga kasiyahan ay
madalas na nakasalalay sa kalidad ng ating naisin kaysa sa pagbi-
bigay kasiyahan dito. Ang isang bata ay maaaring paligiran ng
mga regalo na magbibigay sa kanya ng kaunti o kaya’y walang
maidudulot na kasiyahan, dahil lamang sa hindi niya gusto ang
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mga ito. Ang pag-aaral sa kung ano ang ating nanaisin ay maha-
laga sa ating kaligayahan sa buhay. . . . 

Ang paraan ng Diyos sa pagtuturo sa atin kung ano ang ating
nanaisin, siyempre, ang siyang palaging pinakaperpekto, at kung
ang sinumang may kakayahan na turuan at akayin ang mga na-
isin ng mga bata ay pamamarisan ang kanyang pagtitimpi, mas
magiging mapalad ang mga bata sa pakikibaka sa mga pagsubok
na kinakaharap ng lahat ng tao kahit saan sa pakikipaglaban
upang mabuhay. At ano ang paraan ng Diyos? Sa lahat ng dako sa
kalikasan ay tinuturuan tayo ng aral tungkol sa pagtitiyaga at pag-
hihintay. Matagal na nating ninanais ang mga bagay bago pa na-
tin makamtan ang mga ito, at ang katotohanan na matagal na
nating inaasam ang mga ito ang dahilan kung bakit higit natin
itong pinahahalagahan kapag dumating ang mga ito. Sa kalika-
san ay mayroon tayong panahon ng pagtatanim at pag-ani; at
kung tuturuan ang mga bata na ang mga naisin na itinanim nila
ay aanihin sa dakong huli sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pag-
tatrabaho, matutuhan nilang pahalagahan ang anumang matagal
na minimithing layunin sa tuwing nakakamit ito.17

Higit sa lahat, sanayin natin ang ating mga anak sa mga alitun-
tunin ng ebanghelyo ng ating Tagapagligtas, upang maging pamil-
yar sila sa katotohanan at lumakad sa liwanag na dulot nito sa
lahat ng tatanggap nito. “Siya na naghahanap sa akin nang maaga,”
ang sabi ng Panginoon, “ay matatagpuan ako, at hindi pababa-
yaan.” [Doktrina at mga Tipan 88:83.] Samakatwid, nararapat ta-
yong magsimula nang maaga sa buhay na maglakbay sa makipot at
makitid na landas na patungo sa walang hanggang kaligtasan.18

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Paanong “pamana na mula sa Panginoon” at “kaniyang gan-
ting-pala” ang mga batang ipinagkatiwala sa atin? (Mga Awit
127:3). Anong mga na banal pagpapala ang “dala [ng mga
bata] na sanhi ng kasaganaan ng tahanan at ng bansa”?

• Bakit kailangang turuan ng mga magulang ang mga bata na
maniwala sa Panginoong Jesucristo? Anong iba pang mahaha-
lagang doktrina at alituntunin ang dapat ituro sa mga bata?
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(Tingnan din sa Mosias 4:14–15; Doktrina at mga Tipan
68:25–28.) Paano maaaring isagawa ang pagtuturong ito?

• Ano ang maaaring ibunga nang hindi pagtuturo sa mga bata ng
mga alituntunin ng ebanghelyo?

• Bakit mahalagang magkaisa at hindi pabagu-bago ang mga ma-
gulang sa pagtuturo sa kanilang mga anak? Bakit mahalaga na
magpakita sila ng halimbawa na naaayon sa kanilang itinuturo?

• Bakit ang pagmamahal ang “pinakamabisang impluwensiya sa
kaisipan ng isang bata”? Paano makakamtan ng mga magulang
ang pagtitiwala ng kanilang mga anak? Ano ang maaaring ibu-
nga ng “makasarili at malupit” na pakikitungo sa mga bata?

• Ano ang ibig sabihin ng maging “labis na mapagpaubaya” sa
pagpapalaki ng isang bata? Ano ang mga panganib ng labis na
pagpapaubaya sa mga bata?

• Ano ang mga “paraan ng Diyos sa pagtuturo” at pag-akay sa
Kanyang mga anak? Paano natin masusundan ang Kanyang ha-
limbawa sa ating mga sariling pamilya?

• Paano ninyo masusunod ang payo ni Pangulong Smith sa pag-
tatakda ng mga panuntunan para sa paglilibang ng pamilya?
Paano matuturuan ang mga bata na magsikap upang makam-
tan ang mga kapaki-pakinabang na mithiin sa pamamagitan ng
“pagtitiyaga at pagtatrabaho”?

Mga Tala
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Joseph Fielding Smith (1938), 449.
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Ang Templo ng Vernal Utah. Noong 1997, binago ang pagkakayari ng dating
Tabernakulo ng Uintah upang maging Templo ng Vernal Utah.
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Mga Banal na Templo 
ng Panginoon

Isinasagawa natin sa mga banal 
na templo ang mga ordenansa ng kaligtasan 
para sa mga buhay at patay, at gumagawa 

tayo ng mga tipan na dapat nating matapat 
na sundin sa buong buhay natin.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sa paglalaang ginawa sa Tabernakulo ng Istaka ng Uintah sa
Vernal, Utah noong Agosto, 1907, sinabi ni Pangulong Joseph F.
Smith sa mga nagkatipong Banal na hindi siya magtataka kung
balang araw ay isang templo ang itayo sa gitna nila.1 Noong
Nobyembre 1997, ang minodelong tabernakulo ay inilaan bilang
Templo ng Vernal Utah. Ito ang ikalimampu’t isang templo ng
Simbahan.

Ang buhay at ministeryo ni Joseph F. Smith ay may kaugnayan
sa gawain sa templo. Nagsimula ang mga personal na karanasan
niya sa Nauvoo noong taglamig ng 1845–46 nang ang kanyang ina
at kapatid na si Mercy R. Thompson ay “abalang-abala sa mga ga-
wain sa templo.” Di nagtagal ay sinabi ni Pangulong Smith na,
“Doon pinagbuklod ang mga anak ng aking ama sa kanilang mga
magulang.”2 Naroroon siya noong 1853 nang ilatag ang batong
panulok ng Templo ng Salt Lake, at naroroon din siya nang ilaan
ito noong 1893. Sa paghihintay sa araw ng paglaan ay nasabi niya:
“Sa loob ng apatnapung taon, ang mga pag-asa, naisin, at paghi-
hintay ng buong Simbahan ay naka-sentro sa pagyari ng malaking
gusaling ito. . . .  Ngayong tapos na sa wakas ang malaking gusa-
ling ito at handa nang gamitin para sa mga dakilang layunin, kaila-
ngan pa bang sabihin na tayo’y nalalapit na sa isang pangyayaring
ang kaganapan ay napakahalaga para sa atin bilang mga tao?”3
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Naglingkod siya bilang pangulo ng Templo ng Salt Lake mula 1898
hanggang 1911 kung saan ang siyam na taon ng mga taong iyon
ay nasa paglilingkod siya bilang Pangulo ng Simbahan.

Kasama si Pangulong Smith sa paglalaan sa mga Templo ng St.
George, Logan, at Manti. Noong 1913, inilaan niya ang lugar na
pagtatayuan ng ikaanim na templo ng Simbahan sa Cardston,
Alberta, Canada; at noong 1915 ay inilaan niya ang lupain sa kan-
yang mahal na inaring bayang tinubuan, ang Hawaii, para sa ka-
una-unahang templong itinayo sa labas ng Hilagang Amerika.
Gayunman, batid niya na nagsisimula pa lamang ang Simbahan
sa pagtatayo ng mga templo: “Nakikita ko ang pangangailangan
ng pagpapatayo ng iba pang mga templo . . . na inilaan sa
Panginoon para sa pagsasagawa ng mga ordenansa sa bahay ng
Diyos, nang sa gayon mapasa mga tao ang mga pagpapala ng ba-
hay ng Panginoon na hindi na kailangan pang maglakbay nang
daan-daang kilometro para sa layuning iyon.”4

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang mga templo ay para sa pagsasagawa ng mga 
banal at nakapagliligtas na mga ordenansa.

Abala tayo sa mga gawain sa templo. Nakapagpatayo tayo ng
apat na templo sa lupaing ito, at nakapagpatayo tayo ng dalawa
pang templo sa silangang bahagi ng bansa bago tayo pumarito sa
Salt Lake. Noong buhay pa si Propetang Joseph Smith, isa sa mga
templong ito ay naitayo at nailaan, samantalang ang saligan at
pader ng isa pa ay naitayo na rin nang siya ay mamatay na isang
martir. Natapos ito sa pagsisikap ng mga tao habang dumaranas
ng matitinding pagsubok at kahirapan, at ito’y nailaan sa
Panginoon. Ang mga ordenansa ng bahay ng Diyos ay pinangasi-
waan doon gaya nang itinuro mismo ni Propetang Joseph Smith
sa mga namumunong awtoridad ng Simbahan. . . .  Walang pag-
kakaiba ang ebanghelyo noon sa ebanghelyo ngayon at wala ring
pagkakaiba ang mga ordenansang pinangangasiwaan ngayon,
para sa mga buhay at patay, na pinangasiwaan noon mismo ng
Propeta at iginawad sa Simbahan sa pamamagitan niya.5

Inaasam naming masilayan ang panahon kung kailan maka-
pagtatayo ng mga templo sa iba’t ibang dako ng lupain saanman
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kailangan ang mga ito para sa kaginhawaan ng mga tao; sapagkat
alam namin na isa sa pinakamahalagang tungkuling nakaatang
ngayon sa mga tao ng Diyos ay ibaling ang kanilang mga puso sa
kanilang mga ama, at na isagawa nila ang mga kinakailangang ga-
wain para sa kanila upang sama-sama silang mabuklod ng Bago
at Walang Hanggang Tipan sa bawat henerasyon.6

Ang mga templo ay hindi bukas sa publiko. Ang mga ito ay
para sa pagsasagawa ng mga banal na ordenansa na isinasaalang-
alang ang kaligtasan ng mga taong buhay at patay na. Ang mga
pangunahing seremonya ay pagbibinyag, endowment, kasal,
pagbubuklod. Karamihan sa gawaing ito, na alang-alang sa mga
patay na, ay karaniwang may tumatayong kinatawan para sa ka-
nila. Sa mga Banal ng mga Huling Araw, may pag-asa ng kaligta-
san para sa mga taong nagsilisan na sa buhay na ito na mga hindi
nagsisunod sa ebanghelyo, kung sila ay susunod sa mga itinakda
ng ebanghelyo sa kabilang daigdig na siyang lugar ng mga espi-
ritu ng mga taong namatay na. Ang ebanghelyo ay ipangangaral
sa kanila ng mga tagapaglingkod ng Panginoon na naroon na sa
paraiso, at sila na sasampalataya at magsisisi ay maaaring binya-
gan dito sa mundo sa pamamagitan ng mga kakatawan sa kanila.
Matatanggap nila sa ganoon ding paraan ang iba pang tulong na
ang layon ay magawang dakilain at luwalhatiin sila.7

Walang tao ang makapapasok sa Kaharian ng Diyos maliban sa
pasukan at sa paraang inalay ni Jesucristo sa mga anak ng tao. . . .
Wala ni isang kaluluwa na nabuhay at namatay sa mundong ito
ang hindi magkakaroon ng pagkakataong marinig ang ebang-
helyo ni Jesucristo. Kung ito ay tatanggapin at susundin nila, ang
mga ordenansa ng ebanghelyo ay isasagawa para sa at alang-
alang sa kanila ng mga kaanak, o mga inapo ng susunod na he-
nerasyon; nang sa gayon ang lahat ng batas at hinihingi ng
ebanghelyo ni Jesucristo ay maisagawa. Gayundin, nang matu-
pad ang mga pangako at hinihingi para sa kaligtasan ng kapwa
buhay at patay. 8

Samakatwid, ang lalaki at babae na mga Banal sa mga Huling
Araw, na hindi nakikita ang pangangailangan para sa mga orde-
nansa sa Bahay ng Diyos, sila na hindi tumutugon sa mga hinihi-
ngi ng ebanghelyo sa lahat ng ritwal at ordenansa nito, ay hindi
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magkakaroon ng tamang pang-unawa sa dakilang gawaing ipi-
nagkatiwala sa mga Banal sa mga Huling Araw sa panahong ito,
ni hindi nila matatamasa ang biyayang bunga ng pagsunod sa
isang batas na nakahihigit sa tao.9

Huwag hayaan ang sinuman na basta balewalain ang mga or-
denansa sa bahay ng Diyos.10

Hindi tayo nabubuhay sa mundong ito na para lamang sa ilang
miserableng taon, kundi para sa buhay na walang hanggan, at
nais nating matamasa ang lahat ng biyaya sa kawalang-hanggan.
Ngunit, maliban kung pagtibayin tayo ng kapangyarihan ng pag-
bubuklod na ibinigay ng Anak ng Diyos kay Apostol Pedro, hindi
natin maaangkin ito. Maliban kung mapasa atin ito nang naaayon
sa panuntunang iyon, sa kabilang buhay ay wala tayo ni ama, ina,
kapatid, asawa, anak, o mga kaibigan o yaman, o dangal man la-
mang, sapagkat ang lahat ng makalupang “kasunduan, tipan,
pagkakabigkis, pananagutan, sumpaan, panata, kaugnayan, at sa-
mahan, “ [tingnan sa Doktrina at mga Tipan 132:7] ay nagtatapos
sa libingan, maliban sila na mga nabuklod at pinagtibay ng ka-
pangyarihan ng Diyos.11

Pumasok tayo sa templo nang may tunay 
na determinasyong gawin ang kalooban ng Diyos.

Isang lalaki . . . ang dumating na dala ang isang rekomendas-
yon mula sa Obispo. . . .  At nagnais na mabigyan ng pribilehi-
yong mabinyagan para sa ilang kaanak na namatay na. Sapagkat
dumating na may rekomendasyon, ito’y nagawa niya.
Nabinyagan siya para sa kaanak na namatay na. Pagkatapos ay pa-
tuloy na natanggap niya ang iba pang ordenansa para sa kanila.
Nang matapos, kaagad itong nagsabi ng kanyang determinas-
yong tumiwalag sa Simbahan. Ngayon, hanga din naman ako sa
kawawang taong iyon, dahil nga sa determinasyon niyang gawin
ang lahat para sa mga namatay nang kaibigan bago niya pagkai-
tan ang sarili ng pribilehiyong maisagawa ito. Maaaring sabihin
ng iba, “Tatanggapin ba ng Panginoon ang gawaing iyon?”
Marahil, maaari pa kung ang mga patay ang pag-uusapan.
Nakatala na ito at ang seremonya ay naisagawa ayon sa batas na
itinakda ng Diyos. Ang lahat ay naisagawa sa wastong paraan, at
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sa ilalim ng tagubilin ng may tunay na awtoridad, kaya nga, ba-
kit hindi ito katanggap-tanggap kung ang mga patay ang pag-
uusapan? Ngunit gaano naman ang pakinabang ng lalaki sa
kanyang ginawa? Hindi gaano. “Sapagkat ano ang mapapakina-
bang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan, at mapahamak
ang kaniyang buhay?” [Marcos 8:36.]

Ang pakahulugan nito sa isang taong naghahangad na makamit
ang mga pribilehiyo sa bahay ng Panginoon na nagkukunwari ay
ito: Ang mga taong nagtatangkang linlangin ang Diyos sa pama-
magitan ng pagkukunwari upang makapagnakaw ng pribilehiyo
at biyaya mula sa bahay ng Diyos ay wala ring mapakikinabangan
sa bandang huli. Kung nais nating matanggap ang mga biyaya at
ordenansa sa bahay ng Diyos, tanggapin natin ito nang may tapat
na puso, at pumasok tayo sa bahay na iyon nang may totoo at tu-
nay na determinasyong gawin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng
bagay na ito, hindi lamang pansamantala kundi sundin ang mga
utos Niya sa atin habambuhay. Hangga’t tinatamasa natin ang ta-
mang espiritu, ang mga biyayang ito ay mananatili sa atin, kikila-
lanin tayo ng Diyos na Kanyang mga anak; at tanging sa paglayo
sa tamang landas at hindi pagtupad sa ating tungkulin, ilalayo ng
Diyos ang Kanyang espiritu at iiwan tayong mag-isa. . . . 

Kung nadama ko sa aking puso na nagkasala ako sa aking ka-
patid; o sumuway sa alinman sa mga batas ng Diyos; o nailagay
ko sa kahihiyan ang sinumang miyembro o nangungulo sa
Simbahan ng Diyos, nararapat na madama ko na tungkulin kong
magsadya at itama ang aking pagkakamali bago ako magpunta sa
bahay ng Diyos . . . kung nagkasala ako sa inyo; kung napagkai-
tan ko kayo ng anumang karapatan; kung hindi ako naging tapat
sa aking mga pangako sa inyo, o kung nakagawa ako ng anu-
mang bagay na nakapagpapababa sa akin sa paningin ng Diyos o
aking mga kapatid, kailangan kong magsadya at magbayad-pin-
sala bago ako magpunta sa bahay ng Diyos. Ngunit hindi ko gus-
tong gawin ito para lamang makapasok doon. Dapat na naisin
kong gawin ito dahil tungkulin ko ito; at upang maging karapat-
dapat na magpunta roon, at makatindig anumang oras sa mga sa-
gradong lugar ng Panginoon, kailangang itama ko ang anumang
maling nagawa ko sa aking kapatid.
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Kailangan kong igalang sila na mga karapat-dapat igalang.
Kailangan kong igalang ang Diyos Ama ngayon at magpakailan-
man. Ito ang dapat na maging tuntunin ko sa paggawa ng tama,
ang magbayad-pinsala at ayusin ang mga problema. Nakarating
sa pandinig ko ang tungkol sa mga kapatid natin na magkaka-
mag-anak, na nabuklod sa bago at walang hanggang tipan na
mga hindi magkasundo, may sama ng loob na kinikimkim sa ka-
nilang mga puso at walang ibig magpakumbaba at aminin ang
kanyang mga pagkakamali, o kaya’y sumubok na makipagka-
sundo, pinalalaki ng bawat isa ang kahinaan ng kanyang kapwa
at kasabay niyon ang hindi pagpansin sa sarili nilang pagkaka-
mali at kahinaan. Sa kabila nito, kapag pinagkaitan sila ng pribi-
lehiyong makapunta sa bahay ng Diyos, ang pakiwari nila ay
maling-mali ang trato sa kanila.

Ngunit tatanungin ko kayo, ang mga ganoong tao ba ay kara-
pat-dapat na pumunta roon? Ang isang tao ba na may kinikimkim
na sama ng loob sa kanyang kapwa at ayaw magpatawad o maki-
pagkasundo, ay karapat-dapat pumasok sa bahay ng Diyos? At ga-
yunman, hindi natin maipagkakaila ang mga tulad niya. May
daan-daang tao na pupunta roon na nasa gayunding kalagayan,
kahit na anupaman ang gawin o sabihin natin. Makakaasa ba sila
na makakasama ang Diyos at mapasa kanila ang Kanyang kalu-
walhatian? Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Kapag ta-
yo’y karapat-dapat ipakikita ng Diyos ang Kanyang sarili sa atin.
Kapag tayo’y handa, makikita natin Siya bilang Siya at makikilala
natin Siya, at tayo rin ay makikilala niya. Ngunit mangyayari la-
mang ito kapag tayo’y karapat-dapat, at hindi sasapit iyon hang-
ga’t hindi tayo nagiging karapat-dapat.12

Maging tapat sa mga tipang ginawa ninyo 
sa bahay ng Panginoon.

Tungkol sa ating relihiyon, o mga walang hanggang tipan, wala
tayong pakikipagkasunduang gagawin o magpapalit-palit ng mga
alituntunin; ang mga ito ay mula sa Diyos at nakasalig sa bato ng
walang hanggang panahon; magpapatuloy at iiral ito gumuho
man at masira ang mga imperyo, kapangyarihan at bansa; at sa tu-
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long ng Pinakamakapangyarihan sa lahat ay sagrado nating ba-
bantayan ang ating mga tipan at itataguyod ang ating mga interes
at magiging tapat sa ating Diyos, habang patuloy sa pag-iral ang
panahon o hanggang sa magwakas ang kawalang-hanggan. 13

Ngayon, pinagpapala kayo ng Panginoon, at sa pangalan ng
Panginoon binabasbasan ko kayo — ang kongregasyong ito, ang
mga pinagtipanang tao ng Panginoon gaya ng tunay na sinau-
nang Israel na mga pinagtipanang tao ng Diyos, sapagkat tinang-
gap ninyo ang dakilang Ebanghelyo ni Jesucristo, na susundin
ninyo ang mga utos ng Diyos, na tatalikdan ninyo ang masama.
Alam ninyo ang nagawa ninyo; alam ninyo ang uri ng tipang pi-
nasok ninyo sa harapan ng Diyos at mga saksi at sa harapan ng
mga anghel sa langit; at, dahil dito, kayo ay nabubuklod ng bago
at walang hanggang tipan at tunay na mga pinagtipanang tao ng
Diyos sa mga huling araw.14

Sapagkat tinulungan ako ng Panginoon na maging tapat sa
mga tipang ginawa ko noong mga nakalipas na panahon, sa
Kanya at sa inyo, . . . kaya nga, sa tulong Niya at ng Kanyang mga
biyaya ay nangangako ako na magiging tapat sa hinaharap ng bu-
ong buhay ko, pahintulutan man akong mabuhay nang matagal
o hindi. Habang ako’y buhay, nais kong maging totoong tao,
isang taong matapat at makakaharap sa buong sangkatauhan at,
sa huli, isang taong makatitindig sa harapan ng Diyos, ang hu-
kom ng mga buhay at patay, at hindi manliliit dahil sa mga na-
gawa ko sa mundo.

. . . Ang dalangin ko na nawa’y maging tapat kayo sa inyong
mga tipan; maging tapat sa mga tipan ninyo noong binyagan kayo,
noong nagsipasok kayo sa bahay ng Panginoon, at maging tapat sa
lahat ng obligasyong nasalin sa inyo. Para maging tunay na mga
Banal sa mga Huling Araw, ang mga lalaki’t babae ay kailangang
mga palaisip at manggagawa; kailangang sila’y mga lalaki’t babaing
tinitimbang ang mga bagay-bagay sa kanilang mga isipan, mga la-
laki’t babaing maingat na isinasaalang-alang ang landas ng kani-
lang buhay at ang mga alituntuning niyakap nila. Hindi magiging
tapat na mga Banal sa mga Huling Araw ang mga tao maliban kung
pag-aaralan at mauunawaan nila, kahit papaano, ang mga alituntu-
nin ng ebanghelyo na tinanggap nila. . . .  Kapag nauunawaan ng
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mga tao ang ebanghelyo ni Jesucristo, makikita ninyo silang luma-
lakad nang naaayon sa mga salita ng Panginoon, at batas ng Diyos,
mahigpit na sumusunod sa yaong hindi nagbabago, makatwiran,
mabuti, at katanggap-tanggap sa Panginoon sa tunay na kahulugan
ng salita, na ang tanging sinasang-ayunan ay yaong tama at nakasi-
siya sa paningin ng Diyos; sapagkat ang nakasisiya lamang sa
Kanya ay ang mga bagay na tama.15

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Bakit tayo nagtatayo ng mga templo? Anu-anong biyaya ang
natatanggap natin kapag dumadalo tayo sa templo at tumutu-
pad sa ating mga tipang ginawa doon? (Tingnan sa Doktrina at
mga Tipan 109:10–23.) Anong nararamdaman ninyo kapag
dumadalo kayo sa templo?

• Sa paanong paraan kung minsan “pinawawalang kabuluhan
ang mga ordenansa sa bahay ng Diyos” ng mga tao?

• Ano ang ibig sabihin para sa inyo ng “matamasa ang lahat ng
biyaya sa kawalang-hanggan’? Paano tayo natutulungan ng
mga ordenansa sa templo na isagawa ito? Paano nakatutulong
na matanim sa ating isipan ang “kataimtiman ng kawalang-
hanggan” sa pamamagitan ng palagiang pagdalo sa templo?
(Doktrina at mga Tipan 43:34)

• Ano ang ibig sabihin na maging karapat-dapat sa pagpunta sa
bahay ng Diyos? Ano ang maaari nating gawin para higit nating
maihanda ang ating sarili sa pagdalo sa templo? Bakit hindi
tayo maaaring “makapagnakaw ng mga pribilehiyo at biyaya
mula sa bahay ng Diyos”?

• Ano sa palagay ninyo ang hinihingi sa inyo upang maging ta-
pat sa mga tipang ginawa ninyo sa templo?

• Ano ang magagawa natin upang matugunan ang hamon ni
Pangulong Smith na maging mga “palaisip, at manggagawa”?

• Paano natin maipakikita ang paggalang sa bahay ng Diyos?
Paano matuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak
na matutuhang igalang ang mga templo?
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Hangaring Matuto sa
Katotohanan

Masigasig na hanapin natin ang katotohanan 
at magsumikap na matuto at umunlad araw-araw.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Bagaman iilan lamang ang naging pagkakataon ni Pangulong
Joseph F. Smith na magkaroon ng pormal na edukasyon, siya ay
malakas na naimpluwensiyahan ng doktrina na ang: ‘kaluwalha-
tian ng Diyos ay katalinuhan” (Doktrina at mga Tipan 93:36), at
hinikayat niya ang mga Banal na magtamo ng edukasyon sa abot
ng makakaya kapwa sa espirituwal at temporal na mga katotoha-
nan. Patuloy na sinuportahan ni Pangulong Smith ang mga prog-
ramang pang-akademiya ng Simbahan, na nagbigay pagsasanay
sa paaralang sekundaryo at edukasyong pang-relihiyon sa mara-
ming Banal. Inilatag din niya ang saligan para sa ngayong mala-
wakang Sistemang Pang-edukasyon ng Simbahan sa
pamamagitan ng pagtatatag ng programang seminaryo. Ang
unang seminaryo ay binuksan noong 1912 malapit sa Granite
High School sa lunsod ng Salt Lake, Utah.

Bilang Pangulo ng Simbahan, hinikayat niya ang mga pantu-
long na samahan ng Simbahan—ang Samahang Damayan,
Panlinggong Paaralan, ang Primarya, at ang Asosasyon ng
Damayan sa Pag-unlad (ang mga programa ng Mga Kabataang
Lalaki at Mga Kabataang Babae)—sa misyon ng mga ito na ituro
ang ebanghelyo. Sa panahon ng paglilingkod niya ay naitatag ang
unipormadong kurso ng pag-aaral para sa mga bata at matanda
sa mga pinatulong na samahan ng Simbahan, at ang mga babasa-
hing inilalathala ng Simbahan ay naglalaman ng mga plano para
sa mga lingguhang pag-aaral. Naglingkod siya nang maraming
taon bilang patnugot ng Improvement Era, na sinundan ng

374



K A B A N A T A  3 5

Ensign magasin; at ng Juvenile Instructor na inilathala para sa sa-
mahan ng Panlinggong Paaralan na sumusulat ng maraming arti-
kulo at editoryal na nagbibigay linaw sa doktrina ng Simbahan.
“Gustung-gusto niya ang pagsusulat,” ang naaalala ng isa sa mga
kaibigan niya, “at madalas na sabihin niya ang hiling na sana’y
magkaroon pa siya ng maraming oras na makapagsulat para sa
New Era.1

Gaya nang naipahayag ni Pangulong Smith, “Para sa mga Banal
sa mga Huling Araw, ang kaligtasan, sa ilalim ng pagbabayad-sala
ni Cristo ay isang patuloy na edukasyon. . . .  Ang kaalaman ay
isang paraan ng pag-unlad na walang hanggan.2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Lahat ng katotohanan ay napapaloob sa ebanghelyo.

Walang katotohanan sa alinmang lipunan o samahang pang-
relihiyon na hindi napapaloob sa ebanghelyo ni Jesucristo gaya
nang itinuro ni Propetang Joseph Smith at ng mga pinuno at el-
ders ng Simbahan na humalili sa kanya; ngunit nangangailangan
ng pagsisikap sa parte natin, kaunting pagpupunyagi, debosyon,
na matutuhan ang tungkol sa at matamasa ang mga bagay na ito.
Kung magpapabaya tayo sa mga ito, siyempre pa hindi tayo ma-
katatanggap ng mga biyaya na bunga ng pagsisikap at nagmu-
mula sa lubos na pagkaunawa sa mga alituntuning ito. Kaya nga
maaaring may ibang taong makakasama natin at naghahayag ng
kanilang mga ideya, na bagaman hindi maikukumpara ang mga
ideyang ito sa atin sa kalinawan, tagubilin at katotohanan ay na-
pakikinggan pa rin ito ng mga tao na mga napapaniwala na bago
at hindi napapaloob sa ebanghelyo ni Jesucristo ang mga ito gaya
nang itinuturo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ito ay isang na-
katatakot na pag-aakala, at isang bagay na kailangang pag-ingatan
ng lahat ng nagmamahal sa ebanghelyo.3

Kung mahal ninyo ang katotohanan, kung natanggap ninyo
ang ebanghelyo sa inyong mga puso at mahal ito, ang inyong ka-
talinuhan ay madaragdagan; lalawak ang inyong pang-unawa sa
katotohanan nang higit pa sa maaaring matamo sa ibang para-
aan. Sa lahat ng bagay sa mundo, ang katotohanan ang nagbibi-
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gay kalayaan sa mga tao—kalayaan mula sa katamaran at kawa-
lang-ingat, kalayaan mula sa nakatatakot na bunga ng kapaba-
yaan, sapagkat nakatatakot ang ibubunga ng kapabayaan natin sa
ating tungkulin sa harapan ng Diyos. Kung malalaman ninyo ang
katotohanan at lumalakad sa liwanag nito, kayo ay makalalaya
mula sa mga kamalian ng tao . . . ; kayo ay mananaig sa paghihi-
nala at lahat ng uri ng kamalian. Kakasihan kayo ng Diyos at bi-
biyayaan kayo at ang inyong mga mana, at pauunlarin kayo at
payayabungin gaya ng luntiang puno ng laurel.4

Siya na nagkaroon ng pribilehiyong matuto at yakapin ang ka-
alaman tungkol sa Diyos, at ang landas ng buhay . . . ay higit na
mapalad kaysa sa kanya na nakahanap ng kasaganahan, o natata-
gong yaman ng mundo. . . .  Malaya ang kanyang isipan na tang-
gapin ang malilinaw at mahahalagang katotohanang inihayag
para sa kaligtasan at buhay ng tao mula sa bukal ng katotohanan,
at ang kanyang puso ay . . . o dapat na . . . iukol sa dakila at ma-
luwalhating layunin ng kaligtasan ng sangkatauhan.5
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Saan ninyo papupuntahin ang mga tao na hindi nakatitiyak sa
katotohanan? Simple lamang ang sagot. Hindi sila masisiyahan sa
mga doktrina ng tao. Hayaan ninyo silang maghanap sa nasusu-
lat na salita ng Diyos; hayaan ninyo silang magdasal sa kanya sa
kanilang mga tagong lugar, kung saan walang taong makaririnig,
at sa kanilang maliliit na silid ay magsumamo para sa liwanag; ha-
yaan ninyong sundin nila ang mga doktrina ni Jesus, at kaagad
silang magsisimulang umunlad sa kaalaman ng katotohanan.
Ang landas na ito ay magdudulot ng katiwasayan sa kanilang mga
kaluluwa, kagalakan sa kanilang mga puso, at isang tiyak na pa-
nanalig na hindi matitinag ng pagbabago. Sila ay mabibigyang ka-
siguruhan na “Siya na nakaririnig sa lihim ay gagantihin ka”
[tingnan sa Mateo 6:6.].6

Di tulad ng mga teoriya ng tao, ang salita ng 
Diyos ay laging totoo, laging tama.

Ang ating mga kabataan ay masisigasig na estudyante.
Sinasaliksik nila ang katotohanan at kaalaman sa kapuri-puring
sigla, at sa paggawa niyon, di maiiwasang panandaliang kupkupin
nila ang maraming teoriya ng tao. Gayunman, hangga’t batid ni-
lang panandaliang sandigan lamang ito na kapaki-pakinabang sa
layunin ng pananaliksik ay wala itong maidudulot na natatanging
pinsala sa kanila. Magkakaroon lamang ng mga suliranin kapag
ang mga teoriyang ito ay tanggaping mga pangunahing katotoha-
nan, at ang nagsasaliksik ay nabibingit sa panganib na matangay
palayo at walang pag-asang makabalik sa tamang landas. . . . 

Pinanghahawakan ng Simbahan ang tiyak na awtoridad ng da-
kilang paghahayag na siyang dapat na maging pamantayan; at na,
sapagkat ang tinatawag na “Siyensiya” ay nagbabago ng panga-
ngatwiran sa paglipas ng mga taon, at sapagkat ang dakilang pag-
hahayag ay katotohanan at mananatili magpakailanman, ang
pananaw ng siyensiya ay dapat na umayon sa positibong paglala-
had ng dakilang paghahayag, at, dagdag pa rito, ang mga taga-
pagturo sa mga institusyon at iba pang sangay ng edukasyon na
itinatag ng Simbahan para sa pagtuturo ng teolohiya ay dapat na
namumuhay nang alinsunod sa kanilang mga turong alituntunin
at doktrina. . . . 
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Ang relihiyon ng mga Banal sa Huling Araw ay hindi salungat sa
anumang katotohanan o siyentipikong pananaliksik para sa kato-
tohanan. “Yaong mga napatotohanan na ay tinatanggap natin nang
may galak.” sabi ng Unang Panguluhan sa kanilang bating Pamasko
sa mga Banal, “ngunit ang mga walang kabuluhang pilosopiya, te-
oriya ng tao at haka-haka lamang ay hindi natin tinatanggap, ni ki-
nukupkop ang anumang bagay na salungat sa dakilang
paghahayag o katwiran, sa halip ay sinasang-ayunan natin ang la-
hat ng bagay na gumagawi sa tamang asal, na umaayon sa mabu-
ting moralidad at nagpapalakas ng pananampalataya sa Diyos,
saanman ito matagpuan.” [Words in Season mula sa Unang
Panguluhan, ” Deseret Evening News, ika-17 ng Dis. 1910, 3.]

Isang mabuting salawikain para kupkupin ng mga kabataan, na
interesadong pakausisain ang mga pilosopikong teoriya ay salik-
sikin ang lahat ng bagay. Ngunit maingat na mangunyapit lamang
doon sa totoo. Mananaig ang katotohanan, samantalang ang mga
teoriya ng mga pilosopo ay nagbabago at nagugupo. Ang ginaga-
mit na sandigan ng mga tao ngayon para sa mga siyentipikong la-
yunin sa paghahalughog sa mga bagay na hindi nalalaman para sa
katotohanan ay maaaring gumuho kinabukasan, matapos gamitin
ito; samantalang ang pananampalataya ay isang walang hanggang
alituntunin kung saan makatatamo ng walang katapusang kagin-
hawahan ang mapagkumbabang tao na sumasampalataya. Ito ang
tanging paraan upang matagpuan ang Diyos.7

Sa paglipas ng panahon, ang siyensiya at pilosopiya ay sumai-
lalim sa mga pagbabago. Hindi pa halos lumilipas ang isang siglo
gayunman ang mga ito ay nagpalabas na ng mga bagong teoriya
sa siyensiya at pilosopiya na pinapalitan ang mga lumang tradis-
yon, pananampalataya at doktrina na isinaalang-alang ng mga pi-
losopo at siyentipiko. Ang mga bagay na ito ay maaaring
sumailalim sa patuloy na pagbabago, ngunit ang salita ng Diyos
ay palaging totoo, palaging tama.8

Ang edukasyon na ang pinakamimithi ay makalupang ambis-
yon ay salat doon sa malaya at di mapigil na daloy ng espiritu na
nagbubukas sa higit na kalayaan at buhay na kapaki-pakinabang.
Habang tumatanda tayo sa edad at karanasan, lalong nagkaka-
roon ng kinalaman ang espirituwal na buhay natin sa ating tunay
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na kaligayahan. Mas madalas na nababaling ang ating isipan sa
nasasaloob natin habang mataman nating pinag-iisipan ang nala-
lapit na wakas ng ating buhay dito sa mundo at kabilang buhay
na higit na dakila.9

Kailangan nating umunlad at sumulong 
sa antas ng katalinuhan.

Hindi tayo “laging nagsisipag-aral, at kailan pa man ay hindi
nakararating sa pagkakaalam ng katotohanan.” [Tingnan sa 2
Timoteo 3:7.] Sa kabaliktaran, tayo ay tumatalino at lalong napa-
palapit sa isang wastong pang-unawa sa katotohanan, sa tungku-
lin at responsibilidad na iginawad sa mga miyembro ng
Simbahan na tinawag sa mga posisyon. Hindi lamang tumutukoy
ito sa mga tinawag na kumilos sa mga responsableng posisyon,
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kundi sa . . . [lahat] ng miyembro ng Simbahan ni Jesucristo ng
mga Banal sa mga Huling Araw. . . .

Sino, sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid natin, ang
hindi umuunlad? Sino sa atin ang walang natututuhang anuman
sa araw-araw? Sino sa atin ang hindi nagkakaroon ng karanasan
habang lumalakad tayo, at inaasikaso ang mga tungkulin ng pa-
giging miyembro ng Simbahan, at mga tungkulin bilang mga ma-
mamayan . . . ? Sa palagay ko ay magiging napakalungkot na
komentaryo sa Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw at sa kanyang mga tao na sumandaling akalaing ta-
yo’y ganito pa rin, na tumigil na tayo sa pag-unlad at tumigil
nang sumulong sa antas ng katalinuhan, at sa matapat na pagga-
nap sa tungkulin saan man tayo naroroon bilang mga tao at mi-
yembro ng Simbahan ni Cristo. 10

Isa sa pinakamasamang bagay na nangyayari ngayon . . . ay ang
pagiging mangmang at pagwawalang bahala. Ipinalalagay ko na
kung ang mga mangmang ay hindi magwawalang bahala sa mga
katotohanang ito at sa kalagayan nila ay maaari silang maudyu-
kang matuto nang higit sa nalalaman nila. Ang problema sa mga
lalaki’t babae ay kadalasang sarado ang kanilang mga mata sa ka-
totohanan sa paligid nila, at para bang napakahirap para sa ma-
raming tao na matutuhan at isabuhay nila ang mga simpleng
katotohanang ito na dapat sana’y bukambibig ng lahat at panun-
tunan ng bawat Banal sa mga Huling Araw at kanilang mga taha-
nan. Paano natin pipigilin ang kasamaang ito, ang pagwawalang
bahalang ito, ang kamangmangang ito? Sa tingin ko ang taning
paraan para gawin ito ay gumising at maging interesado, o gawin
nating interesado ang sarili natin sa mga bagay na napakahalaga
at kinakailangan para sa kaligayahan at ikabubuti ng mga anak ng
tao, lalung-lalo na yaong mga bagay na kailangan natin mismo
para sa ikabubuti at kaligayahan natin.

Hindi lamang ito ang kinakailangan, na malaman ang katotoha-
nan o tumigil sa pagiging mangmang. Kasunod niyon ang pagsa-
sagawa ng mga bagay na naunawaan at natutuhan natin, doon sa
mga bagay na kailangan para sa ating proteksiyon at para sa pro-
teksiyon ng ating mga anak, kapit-bahay, tahanan, kaligayahan.11
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Saliksikin ang katotohanan sa mga nasusulat; pakinggan at
tanggapin ang katotohanang inihayag ng mga buhay na propeta
at guro; pagyamanin ang inyong isipan ng pinakamahuhusay na
kaalaman at katotohanan. Sila na mga nagsasalita para sa kan-
yang pangalan, hinihingi ng Panginoon ang pagpapakumbaba, at
hindi kamangmangan. Katalinuhan ang kaluwalhatian ng Diyos;
éat walang taong maliligtas sa kamangmangan [tingnan sa
Doktrina at mga Tipan 93:36; 131:6].12

Ang maglingkod para sa Panginoon ay paraan ng pagtanggap
ng tunay na edukasyon, at ang edukasyon ay matatawag na edu-
kasyon kung nadagdagan ang kapakinabangan ng taong nagka-
roon nito, at may sigla at lakas sa lahat ng ginagawa niya.13

Itanim sa isipan ninyo ang mga dakilang kaisipan, linangin ang
mariringal na paksa, gawing mataas ang inyong mga layunin at
mithiin. Matutong umasa sa sarili; tungo sa kapakinabangan, pa-
giging matulungin, at may tiwala sa sarili, bagaman walang taong
makapag-iisa at walang makapagsasabing hindi nila kailangan
ang Ama sa Langit. Hangaring maging maalam sa pinakamataas
na kahulugan ng salita; gamitin sa paglilingkod ang inyong oras,
pangangatawan at isipan, at ang lahat ng inyong pagsisikap ay
iukol sa mararangal na patutunguhan, nang sa gayon ay walang
masayang sa mga pagsisikap na ito at walang pinaghirapang ma-
babale-wala o mauuwi sa masama.

Hangarin ang pinakamahuhusay na samahan; maging mabait,
magalang, kalugud-lugod, hinahangad na malaman ang anu-
mang bagay na mabuti, at alamin ang mga tungkulin sa buhay
upang maging isang pagpapala kayo sa mga taong nakakasala-
muha ninyo, ginagawa ang lahat at pinakamabuti sa inyong 
buhay.14

Sa lahat ng ating pang-edukasyon at pagsisikap sa 
mundo, dapat tayong mangunyapit sa gabay na bakal.

Napakahalaga para sa mga Banal sa mga Huling Araw na laging
sundin ang mga kinikilalang pamantayang pang-relihiyon at ka-
butihang asal ng buhay na itinakda ng makabagong paghahayag
para maging gabay nila. Sa ibang salita, dapat silang mangunyapit
sa bagay na napakagandang inilarawan bilang “gabay na bakal.”

381



K A B A N A T A  3 5

Sa panahon ngayon na malakas ang hatak sa mga tao ng mga
komersiyal, sosyal at samahang panghanapbuhay, . . . ang mga
tungkulin at obligasyon ng mga Banal sa mga Huling Araw ay
hindi maingat na maisasaisantabi para sa ibang pamantayan sa
pamumuhay.

Nakakatakot na kadalasang tinatanggap ng mga tao bilang ga-
bay nila ang karaniwang inaasal ng mga taong nasa paligid nila.
Kung nagpapalayaw sa mga gawaing masama at nagkukulang sa
wastong pagpipigil ang alinman sa mga samahang panghanapbu-
hay, sosyal at politikal, ito ay hindi dahilan para sila na nagsasa-
bing mga Banal sa mga Huling Araw ay lumayo at sumunod sa
agos kasama ng mga taong walang malasakit, suwail, o imoral. . . . 

Hindi natin dapat kalimutan na tayo ay at dapat na kilalaning
mga Banal sa mga Huling Araw, anuman ang gawain natin sa buhay,
at kailanman ay di dapat tayong mawala sa moral at espirituwal na
gabay na ipinataw sa atin ng Ebanghelyo. Ilan sa ating mga kabata-
ang lalaki na nangawasak ang buhay ay matutukoy ang kasawian at
pagbagsak nila sa unang hakbang na ginawa nila na tumulad sa
mga nakakahalubilo nila sa kanilang mga temporal na mithiin.

May mga panahon ng pagpapakasaya na kadalasang umaabot
sa kasukdulan na ang mga lalaki’t babae ay natatangay nito at na-
lilimutan ang lahat maliban sa mga bagay na nakapagbibigay sa
kanila ng kasiyahan o makamundong pakinabang. Ang ilan pa
nga ay hindi hihigit ang pamantayan sa pag-uugali doon sa ma-
kamundong popularidad. Pagkalipas ng mga alon ng kaguluhan,
natatagpuan nila ang kanilang sarili hindi lamang sa walang di-
reksiyon sa buhay, kundi kung minsan, wala nang pag-asang ma-
kaahon pa sa mga kasalanang kinalubluban. . . . 

Napakahalaga sa lahat ng oras, at lalung-lalo na kapag ang
ating mga nakakasama ay hindi nakapagbibigay sa atin ng moral
at espirituwal na suporta na kailangan natin para umunlad, na
magpunta tayo sa bahay ng Panginoon para sumamba at maki-
halo sa mga Banal, nang sa gayon ang kanilang moral at espiritu-
wal na impluwensiya ay matulungan tayong itama ang mga mali
nating impresyon at ibalik tayo sa buhay na kung saan ang mga
tungkulin at obligasyon ay ayon sa atas ng ating konsensiya at tu-
nay na relihiyon.
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. . . Kaya nga, sa gitna ng mga tawag ng mundo at mga naka-
kasama natin ay huwag nating kalimutan ang pinakamahalagang
tungkulin na utang natin sa ating sarili at sa ating Diyos.15

Mga Mungkahi Para sa Pag-aaral

• Anu-anong karanasan ang nagturo sa inyo na ang lahat ng 
katotohanan ay “napapaloob sa ebanghelyo ni Jesucristo”?

• Ano ang dapat nating gawin upang malaman natin ang mga ali-
tuntunin ng katotohanan? Anu-ano ang panganib sa pagpapa-
baya sa tungkuling ito? Anu-anong gantimpala ang ipinangako sa
mga tao na nalaman ang katotohanan at lumalakad sa liwanag?

• Ano ang posisyon ng Simbahan tungkol sa siyentipikong pag-
sasaliksik sa katotohanan? Paano sumasalungat ang mga teo-
riya at pilosopiya ng tao sa salita ng Diyos?

• Anu-ano ang panganib sa pag-aaral para lamang matugunan
ang “makalupang ambisyon”?

• Sa paanong paraan tumitigil ang mga taong “umunlad sa antas
ng katalinuhan”? Paano natin masisiguro na patuloy tayong
natututo sa araw-araw? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan
130:18–19.)

• Bakit ang maging mangmang sa katotohanan ay “isa sa pinaka-
masama”? Paano natin pipigilin ang kasamaang ito”?

• Paano ninyo “gagamitin sa paglilingkod ang inyong oras, pa-
ngangatawan at isipan”? Anu-anong pag-uugali at gawi ang
makatutulong sa atin na “gawin ang lahat at pinakamabuti sa
inyong buhay”?

• Anu-ano ang panganib sa pagtanggap natin bilang ating gabay
“ang karaniwang inaasal ng mga taong nasa paligid” natin sa
pang-edukasyon at temporal na mithiin natin?

• Sa “gitna ng mga tawag ng mundo at mga nakakasama,” ano
ang magagawa natin para “huwag nating malimutan ang pina-
kamahalagang tungkulin na utang natin sa ating sarili at sa
ating Diyos”?
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Ang Salita ng Karunungan:
Isang Batas Para sa Kalusugang

Pisikal at Espirituwal ng 
mga Banal

Ang pagsunod sa Salita ng Karunungan ay 
magpapalakas sa ating mga katawan, 

magpapadakila sa ating mga kaluluwa, at 
magpapalapit sa atin sa Diyos.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Itinuro ni Pangulong Joseph F. Smith na ang Salita ng
Karunungan ay higit pa sa pagbabawal laban sa tsaa, kape, ta-
bako, at alkohol; naglalaman ito ng mga praktikal na payo para
sa mabuting kalusugan at pag-unlad espirituwal, at ang mga
Banal na sumusund dito ay mapapalapit sa Panginoon at higit na
magiging katulad Niya. Upang paalalahanan ang mga Banal tung-
kol sa kahalagahan ng Salita ng Karunungan, binabasa niya kung
minsan ang Doktrina at mga Tipan 89 sa kabuuan nito sa isang
pagpupulong. “Ngayon, tila hindi na kinakailangan at wala sa lu-
gar, marahil para sa marami, na gugulin ko ang oras ng malaking
kongregasyong ito upang basahin ang pahayag na ito,” sabi niya
minsan, ngunit gayunman ay binasa pa rin niya ang bawat salita
upang bigyang-diin ang malaking halaga ng mensaheng ito.1

Sinabi niya: “May naaalala akong pangyayari na naganap tat-
long taon na ang nakalilipas sa isang grupo ng mga tao na ka-
sama kong naglalakbay. Mayroong isa o dalawa na pinipilit na
makapagkape o makainom ng tsaa sa bawat lugar na hinihintuan
nila. Ipinangaral ko ang Salita ng Karunungan sa buong paglalak-
bay na iyon; ngunit sinabi nila, ‘Ano ba ang halaga niyan? Narito
si ganito at ganoon, na umiinom ng tsaa at kape.’ . . .  Sinabi ko
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minsan, ‘Oo, sinabi mo na ayos lang ang uminom ng kaunting
tsaa o kape, ngunit sinabi ng Panginoon na hindi. Ano ang su-
sundin ko?’ Sinabi ng Panginoon na kung tutuparin natin ang
Salita ng Karunungan, magkakaroon tayo ng daan patungo sa
malaking kayamanan ng kaalaman, at mga natatagong kayama-
nan; tatakbo tayo at hindi mapapagod, at lalakad tayo at hindi
manghihina; at ang mapangwasak na anghel ay lalampasan tayo,
gaya ng mga anak ni Israel, at hindi tayo papatayin. . . .
Ipagdarasal ko kayo at masikap na nagsusumamo sa inyo, aking
mga kapatid, . . . na huminto sa paggamit ng mga ipinagbabawal
na bagay na ito, at tuparin ang mga batas ng Diyos.”2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Dapat nating sundin ang Salita ng Karunungan 
para sa ating kapakinabangan at kaunlaran.

Nakakikita tayo ng malalaking dahilan upang ang mga alitun-
tunin na nilalaman ng kabanatang ito ng aklat ng Doktrina at
mga Tipan [bahagi 89] ay maituro sa mundo, lalo na sa mga
Banal sa mga huling-araw. Walang iba ito kundi ang payak na
Salita ng Karunungan na ibinigay noong 1833, para sa kapakina-
bangan, pantulong, at sa kaunlaran ng mga Banal sa mga Huling-
araw, upang kanilang dalisayin at ihanda ang kanilang sarili na
lumapit sa kinaroroonan ng Panginoon, upang sa pamamagitan
ng pagtupad sa batas na ito, ay maihahanda nila ang kanilang sa-
rili na tamasahin ang mga biyaya na higit Niyang nais na ipagka-
loob sa kanila, kung sila ay karapat-dapat. . . . 

Nais kong sabihin nang malinaw sa inyo, mga kapatid, na wala
nang iba pang landas na maaari nating tahakin sa mundo, hing-
gil sa ating kagalingan at kalusugang temporal, nang higit na ma-
inam kaysa itinuro ng Diyos sa atin. Bakit hindi natin
mapagtanto ito? Bakit hindi natin lubusang maunawaan ito?
Bakit hindi natin maipagkait sa ating sarili ang ninanais ng ating
mga duwag na pagnanasa? Bakit hindi natin higit na matutupad
ang kalooban ng Panginoon na ipinabatid sa atin sa pahayag na
ito? . . .  Kung tutuparin ng lahat ng tao ang kautusang ito, ang
napakalaking halaga ng pera na napupunta sa mundo para sa
mga matatapang na inumin at sa iba pang mga bagay na ito na
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ipinagbabawal ng salita ng karunungan, ay matitipid sa tahanan,
at ang kalusugan, kaunlaran at kaligtasang temporal ng mga tao
ay madaragdagan nang naaayon. Walang sinumang tao ang ma-
kalalabag sa mga batas ng Diyos na may kaugnayan sa kalusugan
at kaligtasang temporal, at makatatamasa sa mga biyayang ito sa
antas na maaari niyang matamo at matatamo kapag kanyang si-
nusunod ang mga utos ng Diyos. . . . 

Walang sinumang miyembro ng Simbahan ni Jesucristo ng
mga Banal sa mga Huling-araw ang dapat na tumanggap sa kan-
yang sarili ng kawalan ng dangal o magdala sa kanyang sarili ng
kahihiyan sa pagpasok sa pintuan ng tindahan ng alak o bahay-
pasugalan. . . .  Walang sinumang Banal sa mga Huling-araw, wa-
lang miyembro ng Simbahan ang makagagawa nito, sapagkat ito
ay kahiya-hiya sa kanya, kakutya-kutya sa kanya ang gawin ito, at
ang Diyos ay hahatulan siya alinsunod sa kanyang mga gawa. Ang
isang lalaki o babae na tunay na naniniwala sa mga doktrina ng
Simbahan o nagsasabing kasapi siya sa Simbahan, na naniniwala
at ipinamumuhay ang mga alituntunin na nilalaman sa “Salita ng
Karunungan” ay hindi kailanman maibibilang sa mga yaong nag-
dadala ng kahihiyan sa kanilang sarili, sa kanilang mga kapit-ba-
hay, o sa Simbahan na kung saan kabilang sila; hindi nila ito
gagawin kailanman.

. . . Ang Panginoon ay hindi nalulugod sa kawalan ng kahina-
hunan, sa kalasingan, ni magkakaroon Siya ng kasiyahan sa kahi-
rapan, sa pagkaimbi at pagkawasak na idinudulot ng mga
gawaing ito sa mga lasenggo at sa mga yaong umaasa sa kanila,
ang pagkawasak ng pagkalalaki, ang pagkawasak ng samahan sa
mga pamilya at ang pagkaimbi ng mga yaong gumagawa nito, na
nagdudulot ng kahirapan, pagkawasak, at kamatayan sa kanilang
sarili at sa kanilang pamilya. Ang bawat miyembro ng Simbahan,
lalaki at babae ay dapat na labanan nang may katatagan ang anu-
mang bagay na labag sa mga batas ng Diyos, upang kailanman ay
hindi sila magapi o sumunod sa panunukso ng kasamaan. Dapat
na magkaroon tayo ng higit na dalisay na mga komunidad, mga
komunidad na hindi gumon sa bisyo, at mapanirang mga kauga-
lian at gawain. . . . 

Marahil, ang mga yaong nasanay na sa mga kaugaliang ito ay
nag-aakala na ito ay maliit na bagay o isang bagay na hindi maha-
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laga upang pag-usapan sa isang malaking kongregasyong kagaya
nito ngunit sa tuwing makikita ko ang isang kabataang lalaki o
isang lalaki, bata o matanda man, na gumon sa kaugaliang ito at
ginagawa ito nang harap-harapan, napipilitan akong tanggapin
ang paniniwala sa aking isipan na siya ay walang malay sa kaloo-
ban ng Diyos tungkol sa tao o kinakalaban niya ang kalooban ng
Diyos at walang anumang pakialam sa salita ng Panginoon, at ito
lamang ay sapat na upang makapaghatid ng kalungkutan sa puso
ng sinumang tao na may pagpapahalaga o paggalang sa salita o
kalooban ng Panginoon at naghahangad na matupad ito. . . . 

Nananalangin tayo sa Diyos na pagalingin tayo kapag tayo ay
maysakit, at pagkatapos ay tumatalikod tayo sa ating panalangin
upang gamitin ang mga bagay na sinabi Niyang hindi mabuti
para sa atin! Gaano kalihis para sa isang tao na humiling sa Diyos
na basbasan sila, kung sila mismo ay tumatahak sa landas upang
masaktan o makapagdulot ng kasamaan sa kanila. Hindi naka-
pagtatakang hindi nasasagot ang ating mga panalangin, at hindi
nakapagtatakang ang ating kalusugan ay hindi bumubuti kaysa
kalagayan nito, kapag tayo ay nagugumon sa mga gawaing sinabi
ng Diyos na hindi mabuti para sa atin at dahil dito ay nagdudu-
lot tayo ng kasamaan sa ating buhay at pangangatawan; at pagka-
tapos ay babaling tayo sa Panginoon at hihilingin sa Kanya na
pagalingin tayo mula sa mga kinalabasan ng ating kalokohan, at
mga mapanirang gawain; mula sa mga bunga ng kasamaan na di-
nala natin sa ating sarili na batid nating hindi dapat gawin.
Kaylaking kalokohan ang ganito!

Kapag nakakikita ako ng isang tao na nagsasabing isa siyang
Banal sa mga Huling-araw, o kahit na nagsasabing isa siyang mi-
yembro ng Simbahan, . . . na pinaaamoy ang kanyang hininga ng
nakalalasing na inumin, ng usok ng tabako, o hindi kinakaila-
ngang paggamit ng mga gamot, nalulungkot ang aking espiritu,
ang aking kaluluwa ay umaabot sa kanya sa pagkaawa at malung-
kot na panghihinayang, at nagtataka ako kung bakit tayo, bawat
isa sa atin, ay hindi mapagtanto ang ating sariling kalokohan, ang
sarili nating pagkaimbi sa pagsunod sa mga nakasisirang kauga-
liang ito na hindi naman nakabubuti o nakapagpapaganda, 
o kapaki-pakinabang sa anumang antas, ngunit tunay na 
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mapanganib. Bakit hindi tayo makaangat sa antas ng katalinuhan
kung saan magagawa nating sabihin sa manunukso, “Lumagay ka
sa likuran ko,” at tumalikod sa paggawa ng kasamaan. Kaylaking
kahihiyan marahil sa isang taong nag-iisip na madamang alipin
siya ng kanyang mga pagnanasa, sa isang labis-labis at nakasisi-
rang kaugalian, paghahangad, o pagnanasa.4

Sa pamamagitan ng pamumuhay sa Salita ng 
Karunungan, magagawa nating bigyang-halaga ito.

Dapat nating sundin ang Salita ng Karunungan na ibinigay sa
atin. . . .  Ang lasenggo ay nagiging alipin ng kanyang inumin; ang
iba ay nagiging mga alipin ng tsaa, kape at tabako, at dahil dito ay
itinuturing nilang kinakailangan ang mga ito sa kanilang kaligaya-
han; ngunit hindi naman talagang kinakailangan ang mga ito sa
kanilang kaligayahan o sa kanilang kalusugan. Tunay na mapanira
ito sa kanilang kalusugan. . . .  Sa pamamagitan ng pamumuhay
ng salita ng Panginoon na magagawa nating mapahalahagan ito,
hindi sa pamamagitan ng pagtingin lamang dito nang hindi ito gi-
nagawa. Kapag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, ay maki-
kila natin ang turo, na ito ay sa Diyos; dahil dito ay makapagtatayo
tayo ng bahay sa ibabaw ng bato; at kapag bumaha at at hinam-
pas ng hangin ang bahay na yaon, hindi ito babagsak.5

Sa nakalululang pakikipaghabulan ng buhay sa mga maka-
mundong parangal para sa pagkakaroon ng mga nasisirang ba-
gay sa lupang ito, hindi humihinto ang mga tao kapag hindi pa
sila pagod, at hindi sila namamahinga kapag hindi pa sila nang-
hihina. Lumalabas na inaakala nila na ang kinakailangan nila ka-
pag sila ay napapagod at nanghihina ay gumamit ng mga
pampasigla upang muli silang maging sariwa, upang makatakbo
pa sila nang malayo-layo sa loob ng ilang sandali. Sa ganitong pa-
raan pinalalakas ng isang negosyante ang kanyang sarili sa pama-
magitan ng pag-inom ng malalakas na inumin. Ang isang kabiyak
at ina ng tahanan, na may pananagutang pangalagaan ang kan-
yang pamilya, makaraan siyang gumawa hanggang sa manghina,
ay nag-aakala na kailangan niya, upang mapanatili ang kanyang
lakas, na uminom ng isang tasang kape o tsaa, at dahil dito ay
mapasisigla at mapalalakas niya ang sarili sa loob ng ilang sandali
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upang matapos niya ang mga gawain sa maghapon. Ngayon,
kung ang dalisay na katalinuhan ng Espiritu ng Diyos ang ipapa-
lit sa pampasiglang lakas ng tsaa at alak; kung magagawa natin sa
isang paraan na makatamo ng sapat na bahagi ng Espiritu ng
Panginoon na nasa atin na siyang magbibigay sa atin ng kabati-
ran kung ano ang nararapat nating gawin kapag nadarama natin
ang pagod at panghihina na dumarating sa atin, nang hindi umi-
inom ng mga pampasigla at droga na nakasisirang lubha sa ating
pangangatawan at ginagawa tayong mga alipin sa isang nakauga-
liang pagnanasa, ay higit na mainam ito para sa atin. . . . 

Higit kong nanaisin na makadama ng pagod at pagkahapo da-
hil sa paggawa, at hayaan ang kalikasan na magkaroon ng pagka-
kataon na ibalik ang lakas ng aking sarili, kaysa tangkain kong
gamutin ito sa pamamagitan ng paggamit ng narkotika at droga
na sisipsip sa kaibuturan ng aking kalusugang pisikal at espiritu-
wal. Ngunit, dahil sa hindi natin sinusunod ang Salita ng
Karunungan, paano tayo magkakaroon ng karunungan, kaala-
man at kaunawaan na siyang mangangasiwa sa ating mga kilos?
Ang pangako ay kapag susundin natin ito, magkakaroon tayo ng
kaalaman, at lalampasan tayo ng mangwawasak, at makalalayo
tayo sa mga yaong kasamaan na dumarating sa mga masasama. 6

Ang pagtalima sa Salita ng Karunungan ay magpapalapit 
sa atin sa pagiging katulad ng Panginoon.

Naniniwala ako na nalalapit na tayo sa punto kung saan maa-
ari nating matupad ang dakila at maluwalhating batas ng kanina-
hunan na ibigay sa atin ng Pinakamakapangyarihang Panginoon,
kung saan sinabi Niya na ang matatapang na inumin ay hindi ma-
buti, na ang tabako ay hindi para gamitin ng tao, o para sa ti-
yan. . . .  Nalalapit na tayo sa pagpapasiya na batid ng Panginoon
ang pinakamainam, nang ibigay Niya sa Simbahan, sa pamamagi-
tan ni Propetang Joseph Smith, yaong “Salita ng Karunungan,”
na nilalaman sa aklat ng mga pahayag mula sa Panginoon. . . .
Ang malaking bahagi ng mga tao ng Simbahan ni Jesucristo ng
mga Banal sa mga Huling-araw ay palapit nang palapit sa tamang
pagsunod sa batas na ibinigay sa atin ng Panginoon para sa ating
kalusugan, para sa pag-iingat sa ating mga buhay; nang tayo ay
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magkaroon ng pagkakaisa sa Kanyang Espiritu at sa Kanyang ka-
looban, nang tayo ay maging malinis at walang dungis, nang tayo
ay mapalapit sa pagiging katulad Niya na kung Sino ay walang ka-
salanan, na kung Sino ay tunay na dalisay at banal katulad ng
Diyos na dalisay at banal.7

Ang isang kabataang lalaki na nagnanais na makayanan ang
mundo, na magkaroon ng sigla, at sariwa para sa mga pakikibaka
sa buhay, ay makasusumpong ng lakas sa pamumuhay alinsunod
sa salita ng Panginoon; sapagkat ang pangako ay ang lahat “na
makatatandang sumunod at gawin ang mga salitang ito, lumala-
kad sa pagsunod sa mga kautusan, ay tatanggap ng kalusugan sa
kanilang pusod at kanilang utak-sa-bato, at makatatagpo ng karu-
nungan at malaking kayamanan ng kaalaman, maging mga nata-
tagong kayamanan; at tatakbo at hindi mapapagod, at lalakad at
hindi manghihina; at ako, ang Panginoon, ay nagbibigay sa ka-
nila ng pangako, na ang mapangwasak na anghel ay lalampasan
sila, gaya ng mga anak ni Israel, at hindi sila papatayin.” [Tingnan
sa Doktrina at mga Tipan 89:18–21.]8

Hindi pa ba sapat ang mga maluwalhating pangakong ito
upang mayakag tayo na sumunod sa Salita ng Karunungan na
ito? Wala bang bagay dito na karapat-dapat sa ating pagpansin?
Hindi ba ang “malaking kayamanan” ng kaalaman, maging “mga
natatagong kayamanan,” ay mga bagay na dapat hangarin?
Ngunit kapag nakikita ko ang kalalakihan at kababaihan na gina-
gawang sugapa ang kanilang mga sarili sa paggamit ng tsaa at
kape, o malalakas na inumin,o tabako sa anumang uri, sinasabi
ko sa aking sarili, narito ang kalalakihan at kababaihan na hindi
pinahahalagahan ang pangako na ginawa ng Diyos sa kanila.
Niyuyurakan nila ito sa ilalim ng kanilang mga paa, at itinuturing
na walang-saysay. Hinahamak nila ang salita ng Diyos, at sumasa-
lungat dito sa kanilang mga kilos. At kapag ang mga paghihirap
ay dumarating na sa kanila, halos handa na silang isumpa ang
Diyos, dahil hindi niya dinidinig ang kanilang mga panalangin, at
hinahayaan silang tiisin ang karamdaman at sakit.9

Ngayon, inaasam ko nang buong puso—dahil sinasabi ko ito,
kundi dahil ito ay nasusulat sa salita ng Panginoon—na susundin
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ninyo ang Salita ng Karunungan na ito. Ibinigay ito sa atin . . .
para gabayan tayo, para sa ating kaligayahan at pagsuong sa ba-
wat alituntunin na may kaugnayan sa kaharian ng Diyos, sa pana-
hon at sa kawalang-hanggan, at nakikiusap ako sa inyo na sundin
ito. Gagawa ito ng mabuti sa inyo; padadakilain nito ang inyong
mga kaluluwa; palalayain nito ang inyong mga pag-iisip at ang in-
yong mga puso mula sa diwa ng pagkawasak; padaramahin kayo
nito na tulad ng Diyos, na tinutulungan maging ang maya, upang
hindi ito mahulog sa lupa, nang hindi nito namamalayan; ga-
gawin kayo nitong higit na malapit sa pagkakatulad sa Anak ng
Diyos, ang Tagapagligtas ng mundo, na nagpagaling sa maysakit,
na pinatalon sa kagalakan ang isang lumpo, na pinanumbalik ang
pandinig sa bingi at paningin sa bulag, na namahagi ng kapaya-
paan, kagalakan, at ginhawa sa lahat ng makasama niya.10

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Para sa anu-anong layunin ibinigay ang Salita ng Karunungan
sa atin? (Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 89:1–4.)

• Paano gumagapos ang mga nakasusugapang sustansiya o ga-
wain sa ating mga katawan at nagpapapurol sa ating pagkaka-
kilala sa mga impluwensiya ng Espiritu?

• Anu-anong uri ng “pagkawasak at pagkasira” ang madalas na
kaakibat nang hindi pagsunod sa Salita ng Karunungan? Kapag
binabale-wala ng mga tao ang payo sa Salita ng Karunungan,
paano madalas na magdusa ang kanilang mga mahal sa buhay?

• Paano makatutulong ang pagsunod sa Salita ng Karunungan
sa atin na magkaroon ng “higit na dalisay na mga komunidad,
mga komunidad na hindi gumon sa bisyo, at mapanirang mga
kaugalian at gawain”?

• Sa anu-anong paraan natutuhan ninyong pahalagahan ang
Salita ng Katunungan sa pamamagitan ng “pamumuhay ng sa-
lita ng Panginoon”? (Tingnan din sa Juan 7:17.)

• Paano ninyo nakita ang mga pangako na ibinigay sa Doktrina
at mga Tipan 89 na natupad sa inyong buhay o sa buhay ng iba
(Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 89:18–21.)
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• Paano makatutulong ang pagtupad sa Salita ng Karunungan sa
atin na magkaroon ng “katalinuhan, kaalaman at kaunawaan”
na kung alin ay mapangangasiwaan natin ang ating mga kilos?

• Paano pinadadakila ng pagsunod sa Salita ng Karunungan ang
ating mga kaluluwa? Paano nito pinalalaya ang ating mga pag-
iisip at mga puso mula sa diwa ng pagkawasak? Paano maga-
gawa ng pagtupad sa batas na ito na tayo ay “maging higit na
malapit sa pagkakatulad sa Anak ng Diyos”?
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Mga Anak ng Amang 
Walang Hanggan

Tayo’y mga anak ng Diyos, inanyo 
alinsunod sa Kanyang wangis at may 

kakayahang maging tulad Niya.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Noong Nobyembre 1909, si Pangulong Joseph F. Smith at ang
kanyang mga Tagapayo sa Unang Panguluhan na sina John R.
Windor at Anthon H. Lund, ay nagbigay ng isang pahayag na pi-
namagatang “Ang Pinagmulan ng Tao” upang sagutin ang pamin-
san-minsang katanungan “tungkol sa palagay ng Simbahan ni
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw . . . sa pinagmulan
ng tao. Pinaniniwalaan na ang pagbibigay ng pahayag sa kata-
yuan ng Simbahan tungkol sa mahalagang paksang ito ay napa-
panahon at magbubunga nang mabuti. Nilalaman ng pahayag na
ito ang mga sumusunod na salita:

“ ‘At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kanyang sariling larawan,
ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake
at babae.’ [Genesis 1:27.] Sa malinaw at tuwirang pananalitang
ito ay ipinaalam ng inspiradong may-akda ang aklat ng Genesis
ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng sangkatauhan.”1

Naglalaman ang kabanatang ito ng mga hango sa “Ang
Pinagmulan ng Tao.”

Madalas patunayan ni Pangulong Smith ang literal na katoto-
hanan ng pagiging ama ng Diyos: “Tulad ng pagkakaalam ko, at
may dahilan ako upang maniwala, na narito ako at nabubuhay,
kaya naniniwala ako at may dahilan akong maniwala na ang
Diyos, ang aking Ama, ay buhay.” 2



K A B A N A T A  3 7

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Tayo’y mga espiritung anak ng ating Ama sa Langit.

Nais nating malaman kung saan tayo nanggaling, at saan tayo
pupunta. Saan tayo nanggaling? Mula sa Diyos. Buhay na ang
ating mga espiritu bago pa man sila bumaba dito sa lupa.
Naroroon sila sa ginawang pagpupulong sa kalangitan bago pa
inilatag ang mga saligan ng mundo. Naroroon tayo. Sabay-sabay
tayong nagsiawit dahil sa galak kasama ng mga nilalang sa langit
nang ilatag ang mga saligan ng mundo at maisaayos ang plano ng
ating buhay sa mundo at plano ng pagtubos. Naroroon tayo; na-
ging interesado tayo, at nakiisa tayo sa dakilang paghahanda ni-
yon. Hindi maitatangging naroroon tayo sa pagpupulong na
iyon . . . noong ialok ni Satanas ang kanyang sarili bilang taga-
pagligtas ng sanlibutan kung ibibigay sa kanya bilang kabayaran
ang karangalan at kaluwalhatian ng Ama sa gagawin niya. Ngunit
ang sabi ni Jesus, “Ama, masusunod ang inyong kalooban, at ang
kapangyarihan ay mapasainyo magpasawalang hanggan.” Kaya
nga, dahil nagrebelde si Satanas sa Diyos, at hinangad na wasa-
kin ang karapatan ng tao na pumili, siya ay itinakwil ng Ama at
pinalayas, samantalang si Jesus ay tinanggap.

Walang alinlangang naroroon tayo, at kasama sa lahat ng tag-
pong iyon. Malaki ang kinalaman natin sa pagsasagawa ng mga
dakilang plano at layunin. Naintindihan natin ito. Para sa kapaka-
nan natin kaya itinakda ang mga ito at kailangang magkaroon ng
kaganapan. Dumarating ang mga espiritu dito sa mundo upang
magkaroon ng katawang-lupa, nang sa gayon sila ay maging katu-
lad ni Jesucristo, na “inanyo sa kanyang wangis at larawan,” mag-
mula pa noong umaga ng araw ng paglikha hanggang ngayon, at
magpapatuloy ito hanggang sa mga huling araw, hanggang sa ma-
karating sa mundong ito ang mga espiritung itinakdang pumarito
at maisakatuparan ang kanilang misyon sa laman.3

Nakikita natin na ang . . . tao, ang pinakatampok na gawa ng
Diyos sa mundong ito, sa ibang salita, ang obra maestra, na sa
pamamagitan ng inspirasyon ay itinuro sa atin, ay mga anak ng
yaong walang hanggang nilalang na siyang Tagapaglikha ng lahat
ng bagay, siya na pinakaperpekto sa kanyang kabuuan na nagta-
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Sina Adan at Eva sa Halamanan, ni Lowell Bruce Bennett. Itinuro ni Pangulong
Smith na si Adan “ang unang lalaki sa lahat ng kalalakihan” (Moises 1:34).
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taglay ng higit na katangian, kakayahang mag-isip, at may higit na
talino kaysa sa lahat ng iba pang nilikha, mga katangian ng nag-
luluklok sa kanya bilang “panginoon ng paglikha,” at pinaka-ka-
mukha ng Tagapaglikha. Pinag-aaralan natin ang mga bagay na
ito at wala tayong magagawa kundi ang ipalagay na ito ay hindi

pagkakataon lamang, sa halip, ito ay resulta ng matagal na at bu-
ong dunong na pagpaplano at layunin, na ang tao ay anak ng
Diyos, nagtataglay ng mga katangian at kawangis ng Kanyang
Ama, at sa pasimula ay nakahihigit sa talino, kung kaya nga’t siya
ang naging kasama-sama at kasalamuha ng Diyos at nanahanan
kapiling niya, at hindi nakakikilala ng kasalanan. Ipinagkaloob
ng Panginoon ang mundo sa kanya bilang isang pag-aari at pa-
mana, at mga batas para sa kanyang pamahalaan, upang magam-
panan niya ang hangganan ng pagkakalikha sa kanya at
magkaroon ng kagalakan.4

Nakikita sa mga nasusulat na pamantayang banal na kasulatan
na lahat ng tao na pumarito sa mundo at ipinanganak, ay mga
nabuhay na noon pa, na mga espiritung nilalang, bilang mga
anak ng Amang Walang Hanggan. . . .  Si Jesucristo ang siyang pa-
nganay. Ang isang espiritung isinilang sa Diyos ay isang imortal
na nilalang. Kapag namatay ang katawan, ang espiritu ay hindi
namamatay. Sa kalagayang pagkabuhay na mag-uli, ang katawan
ay magiging imortal, pati na rin ang espiritu.5

Tayo ay nilikha alinsunod sa larawan ng Diyos.

Ano ba ang tunay na anyo ng tao, sa espiritu at katawan? Sa
pangkalahatan, ang kasagutan ay ibinigay sa pananalitang ito . . .
. . . Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan.”
Mas malinaw ang nasasaad sa Aklat ni Mormon. “Ang lahat ng tao
ay nilikha noong simula alinsunod sa aking sariling wangis” (Eter
3:15). Ang Ama ang siyang nagsasalita. Kung magkagayon, kung
matitiyak natin ang anyo ng “Ama ng mga espiritu, “Ang Diyos ng
mga espiritu ng lahat ng laman,” ay matutuklasan natin ang tu-
nay na anyo ng tao.

Si Jesucristo, ang Anak ng Diyos, ay “tunay na larawan” ng
Kanyang Ama (Hebreo 1:3). Lumakad Siya sa mundo bilang
isang tao, isang perpektong tao at nagsabi, bilang tugon sa itina-
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nong sa Kanya: ”Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama” (Juan
14:9). Dapat sana’y sapat na ang mga salitang ito upang masagot
ang problema sa ikasisiya ng bawat mapag-isip at mapitagang isi-
pan. Hindi maiiwasang magbigay ng huling palagay na kung ang
Anak ng Diyos ay tunay na larawan (na kawangis) ng Kanyang
Ama, kung gayon, ang Ama ay kaanyo ng tao; sapagkat iyon ang
anyo ng Anak ng Diyos, hindi lamang noong nabubuhay pa Siya
dito sa lupa kundi kahit noon pa mang bago Siya isilang, at ma-
ging pagkatapos Niyang mabuhay na mag-uli. Sa anyong ito nag-
pakita kay Joseph Smith ang Ama at ang Anak, bilang dalawang
katauhan, noong ito’y bata pa sa gulang na labing-apat, nang ma-
tanggap niya ang kanyang unang pangitain.

Samakatuwid, kung nilikha ng Diyos ang tao—ang unang
tao—alinsunod sa Kanyang larawan at wangis, tiyak na nilikha
niya ito na kawangis ni Cristo, at samakatuwid ay kawangis din
ng mga tao noong panahon ni Cristo at hanggang sa kasaluku-
yang panahon. Na ang tao ay nilikhang kawangis ni Cristo ay po-
sitibong sinabi sa Aklat ni Moises:”At ako ang Diyos ay nagsabi sa
aking Bugtong na Anak, na kasama ko mula pa sa simula, likhain
natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis; at nagkaga-
yon nga. . . .  At ako, ang Diyos, ay lumalang ng tao ayon sa aking
sariling larawan, ayon sa kaanyuan ng aking Bugtong na Anak ay
nilalang ko siya; lalaki at babae ay nilalang ko sila” [Moises
2:26–27].

Ang Ama ni Jesus ay Ama rin natin. Si Jesus mismo ang nag-
turo ng katotohanang ito noong turuan Niya ang Kanyang mga
disipulo kung paano magdasal:” Ama naming nasa langit,” at iba
pa. Magkagayon man, si Jesus ang panganay sa lahat ng anak ng
Diyos—ang unang ipinanganak sa espiritu, at ang bugtong na
anak sa laman. Siya ang nakatatanda nating kapatid, at tayo, tu-
lad Niya, ay kawangis ng Diyos. . . . 

“Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang Sariling larawan.”
Ito rin ay totoo sa espiritu gaya ng sa katawan, ang katawan ay
damit lamang ng espiritu na bumibihis dito; ang dalawang ito
ang bumubuo ng tinatawag na kaluluwa [tignan sa Doktrina at
mga Tipan 88:15]. Ang espiritu ng tao ay nasa anyo ng tao, at ang
espiritu ng lahat ng kinapal ay alinsunod sa larawan ng kanilang
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mga katawan. Ito ay malinaw na itinuro ni Propetang Joseph
Smith (Doktrina at mga Tipan, 77:2).

Noong magkatawang may laman at dugo ang dakilang Nilalang
na ang katawang espiritu ay nakita ng kapatid ni Jared [tingnan sa
Eter 3:6–16], nagpakita Siya bilang tao, na may “katawan, mga ba-
hagi at damdamin,” gaya ng ibang tao bagaman nakahihigit sa la-
hat ng iba pa sapagkat Siya ay Diyos, maging ang Anak ng Diyos,
ang Salita na nagkatawang-tao: sa kanya “nanahan ang buong ka-
puspusan ng pagka Diyos sa kahayagan ayon sa laman.” [Mga
Taga-Colosas 2:9.] At bakit hindi Siya magpapakita bilang isang
tao? Iyon ang anyo ng Kanyang espiritu, at kailangan nito ng isang
angkop na bihis, isang angkop na katawan. Dumating Siya sa
mundo gaya nang ipinangako Niya (3 Nephi 1:13), naging sang-
gol, at unti-unti siyang lumaki hanggang sa sumapit sa ganap na
taas ng Kanyang espiritu. Dumating Siya sa mundo sa paraang tu-
lad ng pagparito ng tao na noon pa ma’y siya nang paraan at
hanggang sa ngayon. Gayunman, si Jesus ang tanging Bugtong na
Anak ng Diyos sa laman gaya ng naipaliwanag na.

Gaya ni Cristo, ang ating dakilang ninunong si Adan na siyang
“unang tao”, ay nabuhay na noon pa bilang isang espiritu, at gaya
ni Cristo ay nagkatawang–tao at naging isang “buhay na kalu-
luwa.” Ang Doktrina ng pag-iral ng buhay bago pa man ang buhay
na ito–na malinaw na inihayag lalung-lalo na sa mga huling araw,
ay nagbigay ng napakagandang dagdag na paliwanag hinggil sa
isa sanang misteryosong suliranin ng pinagmulan ng tao.
Ipinakikita nito na ang tao, bilang espiritu, ay isinilang sa mga ma-
gulang na nasa langit, at inaruga hanggang sa sumapit sa sapat na
gulang sa mga walang hanggang mansiyon ng Ama bago puma-
rito sa mundo sa isang katawang-lupa upang magkaroon ng mga
karanasan sa mortalidad. Itinuturo nito na ang lahat ng tao ay na-
buhay na noon pa bilang mga espiritu bago pumarito at mabuhay
sa laman, at lahat ng nanirahan dito sa mundo magmula kay Adan
ay nagkatawang lupa at naging mga buhay na kaluluwa.

Sa paniwala ng iba hindi si Adan ang unang taong nanirahan sa
mundo, at na ang tao ay nagmula sa higit na mababang uri ng mga
nilikhang hayop at umunlad lamang mula roon. Gayunman, ang
mga ito ay mga teoriya ng tao. Ang pahayag ng salita ng Panginoon
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ay si Adan ang “unang lalaki sa lahat ng kalalakihan” (Moises 1:34),
at tayo, kung gayon, ay may tungkulin na ituring siyang unang ma-
gulang ng ating lahi. Ipinakita sa kapatid ni Jared na nilikha ang la-
hat ng tao sa simula alinsunod sa larawan ng Diyos; ipalagay man
nating ito ay sa espiritu o sa katawan, darating pa rin tayo sa pare-
hong konklusiyon: Nagsimulang mabuhay ang tao bilang isang
tao, alinsunod sa larawan ng Ama sa Langit.

Totoo na ang katawan ng tao ay nagsisimula sa isang maliit na
binhi, na nagiging isang sanggol at sa itinakdang oras ay binubu-
hay ng espiritu na siyang mamamahay dito, at matapos isilang,
ang bata ay lalaking isang tao. Walang anumang ipinahihiwatig sa
mga bagay na ito na mga naunang tao, ang ating mga naunang
lahi, ay may buhay na higit na mababa sa pagiging tao, o higit na
mababa sa binhi ng sangkatauhan na lumalaki bilang tao.6

Tayo’y nagiging katulad ng ating Diyos 
Ama sa pamamagitan ng pagsunod sa mga 

alituntunin ng ebanghelyo.

Ang Diyos ang nagpasimula at nagplano sa lahat ng bagay, at
ang lahat ay anak niya. Isinilang tayo dito sa mundo bilang mga
anak niya; pinagkalooban ng mga katangiang gaya ng sa kanya.
Tanggapin man o hindi ng sanlibutan, ang mga anak ng tao ay
mula sa Pinakamakapangyarihan sa Lahat. Siya ang Ama ng ating
mga espiritu. Siya ang lumikha ng ating mga katawang-lupa.
Nabubuhay tayo, kumikilos, at natamo ang ating katauhan sa
Diyos na ating Ama sa Langit. Sapagkat mula tayo sa kanya at tag-
lay ang ating mga talento, kakayahan, karunungan, nararapat sa-
nang kilalanin natin siya sa lahat ng kasaganaang natatamasa
natin sa buhay, at purihin siya at luwalhatiin sa lahat ng ating ta-
gumpay sa ating katawang-lupa. . . . 

. . . [Ang tao] ay nilikha sa wangis mismo ng Diyos upang ma-
gawa niyang makapangatwiran, mag-isip, magdasal, manampala-
taya; magagamit niya ang kanyang lakas para maisagawa ang mga
naisin ng kanyang puso, at habang ang mga pagsisikap niya ay
nasa tamang landas, sa gayon may karapatan siyang matanggap
ang karagdagang gabay ng Espiritu ng Pinakamakapangyarihang
Diyos upang pasiglahin siya at magkaroon ng higit na talino, ka-
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saganaan at kaligayahan sa mundo; ngunit sa puntong ginagamit
niya ang kanyang lakas para sa masama, ang inspirasyon ng
Pinakamakapangyarihan ay lilisan sa kanya hanggang sa mapuno
siya ng dilim at maging mangmang kung tungkol din lamang sa
kaalaman sa Diyos ang pag-uusapan, siya ay kasingmangmang ng
isang piping hayop.

. . . Dapat tayong maging katulad ng [Diyos]; kung maaari,
upang maupo sa mga trono, upang magkaroon ng pamamaha-
laan, kapangyarihan, at walang hanggang pag-unlad. Plano na ito
ng Diyos mula pa sa simula. . . .  Ito ang layon ng buhay natin
dito sa mundo; at natatamo lamang natin ang mga bagay na ito
sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tiyak na alituntunin, sa
paglakad sa mga tiyak na landas, sa pagkakaroon ng tiyak na ka-
alaman, talino mula sa Diyos na kung wala iyon ay walang taong
makagagawa ng kanyang gawain o makapagsasakatuparan ng
kanyang misyon sa mundo. Ang mga alituntuning ito ay mga ali-
tuntunin ng ebanghelyo ng katotohanang walang hanggan, ang
mga alituntunin ng pananampalataya, pagsisisi, at pagbibinyag
para sa kapatawaran ng mga kasalanan, ang alituntunin ng pag-
sunod sa Diyos ang walang hanggang Ama; sapagkat ang pagsu-
nod ay isa sa mga pangunahing alituntunin o batas ng langit.7

Ang tao ay anak ng Diyos, inanyong kawangis ng dakilang lu-
mikha at pinagkalooban ng mga dakilang katangian, at kahit na
mga sanggol na anak ng tagalupang ama at ina, ay may kakaya-
han pa rin sa takdang panahon na ganap na magsilaki, kaya nga,
ang mga hindi pa umuunlad na anak ng mga selestiyal na magu-
lang ay may kakayahan, sa pamamagitan ng mga karanasan sa
paglipas ng panahon, na maging Diyos.8

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang nadarama ninyo na malamang kayo ay mga literal na
anak ng Diyos? Paano makaiimpluwensiya ang kaalamang ito
sa inyong pagpili at pagkilos sa araw-araw?

• Saan natin unang narinig ang tungkol sa plano ng Ama sa
Langit para sa ating walang hanggang pag-unlad? Ano ang la-
yunin ng pagparito natin sa mundo?
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• Anu-anong katangian ang mayroon tayo bilang mga anak ng
Diyos? Anu-ano ang ibubunga ng maling paggamit sa mga ka-
tangian at kakayahang bigay ng Diyos sa atin?

• Anu-anong patotoo mula sa mga banal na kasulatan ang may-
roon tayo na ang Diyos Ama at ang Kanyang Anak na si
Jesucristo ay may katawang kawangis ng tao? Gaano kahalaga
ang mga patotoong ito sa inyo?

• Paano nakapagdulot ang doktrina tungkol sa pagkakaroon ng
buhay bago pa ang buhay sa mundo ng “napakagandang dag-
dag na paliwanag” sa mga tanong tungkol sa ating pinagmulan?

• Paano naiba ang inihayag na katotohanan tungkol sa pinagmu-
lan ng sangkatauhan mula sa mga teoriya ng tao hinggil sa pak-
sang ito? 

• Bakit mahalagang ibigay natin sa ating Ama sa Langit ang “pa-
puri at kaluwalhatiaan sa lahat ng tagumpay natin sa laman”?

• Anu-anong alituntunin ang dapat nating sundin upang maging
katulad ng ating Ama sa Langit?
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Paglilingkod sa Simbahan

Matapat tayong maglingkod sa ating 
mga tungkulin sa ilalim ng tagubilin ng 

kapangyarihan ng pagkasaserdote.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

May 44 na taon nang naglilingkod si Pangulong Joseph F.
Smith bilang isang Apostol at 9 na taon na bilang Pangulo ng
Simbahan, nang tumindig siya noong Oktubre 1910 sa pangkala-
hatang komperensiya at nagsabi, “Nadarama ko ang kaligayahan
sa umagang ito dahil sa pribilehiyong masabi ko sa inyo na sa
mga taon ng aking kamusmusan at kabataan, ako ay nangako sa
Diyos at sa kanyang mga tao na magiging tapat ako sa kanila.”
Ipinaliwanag niya na magmula noon ay naging tapat siya sa pag-
lilingkod sa bawat tungkuling ibigay sa kanya:

“Kapag naaalala ko ang mga naging karanasan ko sa buhay,
wala akong maisip ngayon at maalaala na isang pagkakataon sa
mga naging karanasan ko sa mundo na nakadama ako kahit san-
dali man lamang na panghihina o pamamahinga sa sumpa at pa-
ngakong binitiwan ko sa Diyos at sa mga Banal sa mga Huling
Araw noong aking kabataan. . . .  Bilang isang Elder ng Israel si-
nikap kong maging tapat sa tungkuling iyon; ginawa ko ang la-
hat upang igalang at gampanang mabuti ang tungkuling iyon.
Nang maging kaisa ako sa korum ng pitumpu, nadama ko sa
aking puso na kailangan kong maging tapat sa tungkuling iyon,
at nagsumikap ako nang buong talino at sigla ng aking kaluluwa
na maging tapat dito. Wala akong nalalaman ni naaalaalang gi-
nawa ko, o mga pagkakataon sa buhay ko na nasubukan kong
hindi maging tapat sa mga tungkuling ito ng Pagkasaserdote ng
Anak ng Diyos. Kalaunan sa buhay ko, nang tawagin akong mag-
lingkod bilang isang apostol at naordenang maging apostol, at
naitalaga bilang isa sa Labindalawa, sinikap kong maging tapat sa
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tungkuling iyon, at sa aking mga kapatid, sa sambahayan ng pa-
nanampalataya, at sa mga tipan at obligasyong napapaloob sa
pagtanggap ng banal na Pagkasaserdoteng ito na alinsunod sa or-
den ng Anak ng Diyos. Wala akong nalalamang naging paglabag
ko kahit kailan sa aking mga obligasyon o sumpang ginawa sa
tungkuling ito kung saan ako tinawag. Sinikap kong maging tu-
nay at tapat sa lahat ng bagay na ito.”1

Pinayuhan ni Pangulong Smith ang mga Banal na ibigay ang
sarili sa gawain ng Panginoon at maglingkod nang buong tapat—
sa mga tungkulin sa pagkasaserdote, samahang pantulong ng
Simbahan, at sa iba pang uri ng bukas-palad na paglilingkod—
iginagalang sa tuwina ang kapangyarihan ng pagkasaserdote
kung saan sila tinawag at tinagubilinan.

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ipinagkaloob ang pagkasaserdote para 
sa ministeryo ng paglilingkod.

Hindi ipinagkaloob ang pagkasaserdote para parangalan o pu-
rihin ang tao, kundi para sa ministeryo ng paglilingkod nila na
mga may hawak ng banal na atas na iyon kung saan sila tinawag
na maglingkod. Alalahanin natin na maging ang ating Diyos at
Panginoon, matapos mag-ayuno nang matagal, nang ang panghi-
hina ng katawan dahil sa sobrang pagod sa pagtatanod at patu-
loy na di pagkain, ay napaglabanan ang mungkahi ng diyablo na
gamitin ang bisa at kapangyarihan ng kanyang pagiging Mesiyas
para lamang tustusan ang mga agad niyang pangangailangan.

Ang mga titulo ng karangalan at higit pang pagtatangi sa sang-
katauhan na bigay ng Diyos na kaugnay ng ilang katungkulan at
orden ng Banal na Pagkasaserdote ay hindi dapat gamitin o itu-
ring na tulad ng mga titulong pinasimulan ng tao; hindi palamuti
ang mga ito o pagpapakita ng kataasan kaysa iba, higit pa riyan,
ito ay pagkakatalaga sa mapagkumbabang paglilingkod sa ga-
wain ng isang Panginoon na sinasabi nating siya nating pinagli-
lingkuran.2

Marami na akong nakilalang mga Elder na sa buong buhay nila
ay mga handang maglingkod anumang oras; kailanman ay hindi
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sila huminto kahit isang saglit para mag-alinlangan sa pagkakata-
wag sa kanila, ni hindi sila huminto para isaalang-alang ang ka-
nilang pansariling interes, nagparoo’t parito sila sa hiling ng
kanilang mga kapatid sa paglilingkod sa mga tao ng
Panginoon. . . . Lagi silang handa, tulad ng nakatalagang tagaban-
tay, na halos hindi na humihinto para isipin ang kanilang sarili.
Ginawa nila ito nang buong puso nila, at hindi itinuring ang ka-
nilang pagpapagal na isang pasanin; sa kabaligtaran, nakapagdu-
lot ito sa kanila ng galak at kasiyahan. . . .  Handa pa rin silang
pumaroo’t parito o gawin anuman ang hinihingi sa kanila sa la-
hat ng oras, pinahahalagahan ang kanilang mga tungkulin sa
pagkasaserdote, nang higit pa kaysa anumang personal na pag-
sasaalang-alang.3

Ang mga lingguhang pulong ng mga korum sa pagkasaser-
dote . . . ay hindi lamang makadaragdag sa kaalaman tungkol sa
pagkasaserdote dahil sa mga bagay na nalalaman at natututuhan
doon, kundi sa pamamagitan nito, sinasanay ang mga kapatid sa
regular na gawain bilang mga lingkod ng Panginoon upang ito’y
maging gawi nila.4

O Diyos ko, basbasan po ninyo ang Banal na Pagkasaserdote,
ang mga lalaking marangal, dalisay, makatwiran, mga lalaking
may dignidad, integridad na mula pa sa iba’t ibang bayan na na-
tipon dahil sa pagmamahal sa ebanghelyo; at marami sa kanila
ang isinilang sa ilalim ng tipan ng Banal na Pagkasaserdote, at na-
wa’y pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid ko ng kasaganaan ng
Kanyang kabutihan, ng Kanyang awa at mapagkalingang pagma-
mahal, nang magsiunlad kayo sa lupain, upang matawag kayong
mga tunay na lingkod ng Diyos.5

Sa mga pantulong na samahan binibigyan 
ng pagkakataon ang lahat na makapaglingkod sa ilalim 

ng namumunong awtoridad sa pagkasaserdote.

Ang Pagkasaserdote ang nakatayong nangunguna. Sila ang na-
mumuno sa lahat ng bagay. Tungkulin ng lahat ng may pagkasaser-
dote na pangalagaan ang lahat ng samahan ng Simbahan; hindi
lamang ang mga samahan sa Pagkasaserdote, kundi pati na rin ang
mga samahang itinayo para sa kapakanan ng lahat ng tao—ang
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ating Samahang Damayan, Asosasyon ng Damayan sa Pag-unlad
[Mga Kabataang Lalaki at Mga Kabataang Babae], Primarya, . . . at
lahat ng samahan natin na binuo para sa pagpapatatag sa mga tao
ng Diyos at paglaganap ng katotohanan at kabutihan sa lupain.
Lahat ng ito ay kailangang pangasiwaan at pangalagaan na gaya ng
isang ama at bigyan ng malalim at matatag na atensiyon ng mga
may awtoridad sa Simbahan, maging ito man ay sa mga purok o sa
pangkalahatang awtoridad ng Simbahan, sapagkat interesado ang
Pagkasaserdote sa kapakanan ng mga tao ng Diyos at sa pagtatayo
at pagtatatag ng Sion sa mundo. At lahat ng binalangkas na sama-
hang ito na itinatag at inorden ng Diyos ay dapat na pasakop sa
mga namumunong awtoridad na ito at makiisa sa kanila; iginaga-
lang sila sa kanilang katayuan.6

Walang pamahalaan sa Simbahan ni Jesucristo na hiwalay o na-
katataas o di sakop ng banal na Pagkasaserdote o ng kapangyari-
han nito. Mayroon tayong Samahang Damayan, Asosasyon ng
Damayan sa Pag-unlad, Primarya at Panlinggong Paaralan, . . .
ngunit ang mga samahang ito ay hindi mga korum o konseho ng
Pagkasaserdote, kundi mga pantulong at nasasakupan nito; bi-
nuo sa pamamagitan ng kabanalan ng banal na Pagkasaserdote.
Ang mga samahang ito ay hindi labas dito, o mas nakatataas o
hindi nito kayang abutin. Kinikilala nito ang alituntunin ng
Pagkasaserdote. Saanman naroon ang mga ito, ito’y laging naka-
tayo para sa paggawa ng ilang kabutihan; ilan sa mga ito ang pag-
liligtas ng kaluluwa, temporal o espirituwal.7

Gusto kong sabihin na inaasahan sa Samahang Damayan,
lalung-lalo na sa pangkalahatang [nanunungkulan] sa malaking
samahang iyon, na sila ang tagapangalaga sa lahat ng samahang
pangkababaihan sa Sion. Nakatayo sila sa unahan ng lahat ng ito;
dapat silang manguna, at dapat nilang gampanang mabuti ang
kanilang tungkulin.8

Sa pamamagitan ng mga pantulong na samahang ito nagawa
nating abutin ng mapagpalang kamay, at maimpluwensiyahan
para sa kabutihan ang marami sa ating mga kabataang lalaki at
babae, na mahirap sanang abutin ng mga samahan ng
Pagkasaserdote. Hanggang sa ngayon, naisasagawa ng mga sama-
hang ito ang isang napakahusay na pangunahing gawain.9
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Nawa’y pagpalain ng Diyos ang lahat ng pantulong na sama-
han, mula sa una hanggang sa huli, nang sa gayon ay magawa
nila ang kanilang tungkulin, na hindi sila umuupo na lamang na
walang ginagawa at pabayaan ang gawain nila. . . .  Ligtas lamang
tayo kung tayo’y gumagawa, nagtatrabaho, nagsisikap, abala sa
pagtupad sa tungkulin, at kapag nagaganap ang mga bagay na ito
sa atin ay ligtas tayo, sapagkat sa gayon tayo nalalagay sa kamay
ng Diyos at hindi sa kamay ng kaaway.10

Tayong lahat ay dapat na gumawa para 
sa kapakanan at kaligtasan ng iba.

Kapag nasa pagtupad tayo ng ating mga tungkulin, tayo ay
abala sa isang dakila at maluwalhating layunin. Napakahalaga
para sa kapakanan ng bawat lalaki’t babae na pumasok sa tipan
ng ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsisisi at binyag, na ma-
dama nila bilang mga indibiduwal, na tungkulin nilang gamitin
ang kanilang talino at kalayaang pumili na ipinagkaloob sa kanila
ng Panginoon, para sa pagtataguyod ng interes ng Sion at pagta-
tatag ng kanyang layunin sa mundo.11

Lahat tayo ay dapat na handang gumawa para sa kapakanan at
kaligtasan ng lahat ng tao—isakripisyo ang sarili nating mga na-
isin at damdamin para sa sa kabutihan ng lahat, na ganap na han-
dang gawin ang utos ng Pinakamakapangyarihan, na hindi iniisip
ang sarili kundi tuparin ang mga layunin ng Panginoon. . . .
Gumagawa tayo para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, at da-
pat na madama natin na ito ang pinakamahalagang tungkuling
ipinagkatiwala sa atin. Kaya nga, dapat na madama natin na
handa tayong isakripisyo ang lahat, kung kinakailangan, dahil sa
pagmamahal sa Diyos, sa kaligtasan ng tao at tagumpay ng kaha-
rian ng Diyos sa lupa.12

Inaasahan nating makita ang panahon . . . kung kailan ang la-
hat ng kapulungan ng Pagkasaserdote sa Simbahan ni Jesucristo
ng mga Banal sa mga Huling Araw ay maunawaan ang katungku-
lan nito; babalikatin at gagampanang mabuti nito ang sariling
tungkulin nito, at pupunuin ang lugar nito sa Simbahan sa ka-
dulu-duluhan alinsunod sa talino at kakayahang taglay nito. . . .
Ang Panginoon ang nagplano nito at nalalaman ito mula pa sa si-
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mula, at gumawa siya ng mga paghahanda sa Simbahan na kung
saan ang lahat ng pangangailangan ay matutugunan at mabibig-
yang-kasiyahan ng regular na mga samahan ng Pagkasaserdote.
Tunay na minsan nang nasabi na ang Simbahan ay perpektong
binuo. Ang problema lamang ay hindi pa ganap na gising ang
mga samahan nito sa mga obligasyong nakaatang sa kanila.
Kapag tunay na itong nagising sa mga hinihingi sa kanila, maga-
gampanan nito nang buong tapat ang mga katungkulan nito, at
ang gawain ng Panginoon ay higit na lalakas at mas makapangya-
rihan at maimpluwensiya sa daigdig.13

Dapat na madama ng bawat tao sa kanilang mga puso ang pa-
ngangailangang gawin ang papel niya sa dakilang gawaing ito sa
mga huling araw. Dapat hangarin ng lahat na maging kasangka-
pan sa pagpapalaganap nito. Higit sa lahat, tungkulin ng bawat
may taglay ng anumang bahagi ng awtoridad ng banal na
Pagkasaserdote na gampanang mabuti at igalang ang katungku-
lang iyon, at walang mas mabuting lugar para simulang gawin ito
kundi sa mismong sarili natin at kapag nalinis na natin ang ating
kalooban, nalinis na ang ating mga puso, inayos ang sarili nating
mga buhay, itinuon ang ating mga isipan sa pagganap sa lahat ng
tungkulin natin sa harapan ng Diyos, tayo ay magiging handang
maimpluwensiyahan ang buong miyembro, sambayanan at lahat
ng tao anuman ang antas nito sa buhay, para sa kabutihan.14

Ang mga lalaki’t babae na tapat sa harapan ng Diyos, na mga
mapagkumbabang nagpapatuloy sa pagsulong, ginagawa ang ka-
nilang mga tungkulin, nagbabayad ng kanilang ikapu at namu-
muhay sa tunay na relihiyon at walang bahid-dungis sa harapan
ng Diyos, ang ibig sabihin ay dalawin ang mga ulila at balo sa ka-
nilang mga paghihirap at panatilihing malinis ang sarili mula sa
kasalanan ng mundo [tingnan sa Santiago 1:27], sila na mga tu-
mutulong sa mahihirap; at sila na iginagalang ang banal na
Pagkasaserdote, na mga hindi mapang-aksaya, na mga madasalin
sa kanilang mga miyembro, at sila na kinikilala ang Diyos sa ka-
nilang mga puso, sila ay makapagtatayo ng isang saligan na ma-
ging ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi mananaig dito; at
kapag sumapit ang pagbaha at mga unos sa kanilang mga bahay,
ito ay hindi babagsak sapagkat ito ay matatayo sa bato ng walang
hanggang katotohanan [tingnan sa Mateo 7:24—27].15
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Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang itinuturo sa atin ng mga halimbawa ni Jesucristo tung-
kol sa paggamit ng kapangyarihan ng pagkasaserdote?

• Paanong naging “pagkakatalaga sa mapagpakumbabang pagli-
lingkod” ang pag-oorden sa pagkasaserdote?

• Anu-ano ang layunin ng mga pantulong na samahan ng
Simbahan? Paano nito pinagpapala ang mga miyembro ng
Simbahan? Bakit mahalagang malaman na kumikilios ang mga
pantulong na samahan ng Simbahan sa ilalim ng tagubilin ng
pagkasaserdote?

• Anu-anong biyaya ang matatanggap natin sa pagsuporta at pag-
galang natin sa isa’t isa sa ating kani-kaniyang responsibilidad
at tungkulin sa Simbahan?

• Ano ang dapat nating madama tungkol sa “paggawa para sa ka-
ligtasan ng mga kaluluwa”? Ano ang ilan sa mga sakripisyong
ginawa ng iba para sa iyong kaligtasan? Ano ang handa ninyong
isakripisyo para sa kapakanan ng iba?

• Ano ang ibig sabihin ng “ganap na magising” sa ating mga ob-
ligasyon? Ano ang magiging resulta kung mangyayari ito?

• Ano ang ibig sabihin ng “mapagkumbabang magpapatuloy sa
pagsulong”? Anu-anong pagpapala ang natatanggap ng mga
gumagawa nito?
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Pagpapalakas ng 
mga Pamilya sa mga Gabing

Pantahanan ng Mag-anak

Pinatitibay ng mga gabing pantahanan 
ng mag-anak ang pagmamahalan sa loob ng 

pamilya at pananampalataya sa puso ng 
bawat miyembro ng pamilya.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Mahalaga para kay Pangulong Joseph F. Smith ang kanyang
pamilya, tunay na hindi matutumbasan ng ano pa man. Madalas
at malinaw niyang mabanggit sa kanyang mga talumpati ang
tungkol sa “dakilang pagkakatalaga sa tahanan” at nagsabi na
“ang pinaka-saligan ng kaharian ng Diyos, ng kabutihan, ng pag-
unlad, ng pagsulong” ay itinatatag sa tahanan.1

Noong 1915, pinasimulan sa Simbahan ni Pangulong Smith at
ng kanyang mga Tagapayo ang isang lingguhang programa sa
gabi para sa tahanan, na hinihikayat ang mga magulang na gami-
tin ang oras niyon upang bigyang tagubilin ang kanilang mga
anak sa salita ng Diyos. Kalaunan, sa paglalarawan sa progra-
mang ito, nanawagan si Pangulong Smith sa mga pamilya na “gu-
mugol ng isa o higit pang oras na magkakasama sa isang paraan
ng pagsamba—pagkanta ng mga himno at awitin, pagdarasal,
pagbabasa ng mga Banal na Kasulatan at iba pang mahuhusay na
aklat, pakikinig ng musika, pag-uusap hinggil sa mga paksang
pampamilya at mga natatanging tagubilin tungkol sa mga alitun-
tunin ng ebanghelyo at mga problema sa buhay tungkol sa mo-
ralidad, pati na ang mga tungkulin at obligasyon ng mga anak sa
mga magulang, sa tahanan, Simbahan, pamayanan at bayan.”2

Inilalarawan ng gabing pangtahanang programang ito ang ta-
imtim na paniniwala ni Pangulong Smith na isa sa mga “dakila at
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mahalagang tungkuling ipinakatiwala sa mga taong ito ay ituro sa
kanilang mga anak, mula pagkasilang hanggang sa ganap silang
magsilaki, ang lahat ng alituntunin ng ebanghelyo, at magsikap,
sa abot ng makakaya ng mga magulang, na itanim sa kanilang mga
puso ang pag-ibig sa Diyos, sa katotohanan, kalinisan, katapatan,
karangalan at integridad, at sa lahat ng bagay na mabuti.”3

Noong 1917, iniulat ni Pangulong Smith sa mga Banal na ang
gabing pantahanan ng mag-anak ay “ginagawa ng maraming 
pamilya, at kawili-wili at kapaki-pakinabang na mga oras ang na-
gugugol.”4 Sa kasalukuyan, patuloy ang Simbahan sa pagbibigay-
diin sa maraming mahahalagang katangian ng orihinal na
programang ito na pinasimulan ni Pangulong Smith.

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ituro sa inyong pamilya na mahalin ang Diyos 
at ang mga alituntunin ng ebanghelyo.

Ang pinaka-saligan ng kaharian ng Diyos, ng kabutihan, ng
pag-unlad, ng pagsulong, ng buhay na walang hanggan at walang
katapusang pag-unlad sa kaharian ng Diyos ay nakalatag sa daki-
lang pagtatalaga sa tahanan.5

Ang tipikal na tahanan ng mga “Mormon” ang siyang templo
ng pamilya kung saan sama-samang nagtitipon ang buong pa-
milya sa araw at gabi para magdasal at sumamba sa Diyos na ini-
aalay sa pangalan ni Jesucristo. . . .  Dito itinuturo at malumanay
na ipinatutupad ang mga panuntunan ng moralidad at banal na
katotohanan, na kapag pinagsama, ay bumubuo ng kabutihan na
siyang dumadakila sa isang bansa, at nagtataboy sa kasalanan na
isang kasiraan sa sinumang tao.6

Ituro sa inyong mga anak ang pagmamahal sa Diyos. Turuan
sila na mahalin ang mga alituntunin ng Ebanghelyo ni Jesucristo.
Turuan silang mahalin ang kanilang kapwa, lalo na ang mga
kapwa nila miyembro ng Simbahan, nang sa gayon maging tapat
sila sa kanilang pakikipagkapatiran sa mga tao ng Diyos. Turuan
sila na igalang ang pagkasaserdote, na igalang ang kapangyari-
hang iginawad ng Diyos sa Kanyang Simbahan para sa wastong
pamamahala ng Kanyang Simbahan. Ang bahay ng Diyos ay isang
bahay ng kaayusan, at hindi isang bahay ng kaguluhan. . . .
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Walang bahay ang maituturing na bahay ng kaayusan kung hindi
ito wastong isinaayos tulad ng Simbahan ni Jesucristo ng mga
Banal sa mga Huling Araw.7

Napakaliit na ng banal na pagsamba, pagmamahal at takot sa
Diyos sa loob ng tahanan; labis-labis na ang kamunduhan, kasa-
kiman, kawalang pagpapahalaga at kakulangan ng paggalang sa
pamilya, o hindi sana lalaganap kailanman ang mga bagay na ito
sa labas. Kung gayon, ang tahanan ang nangangailangan ng pag-
babago. . . .  Hayaang managana ang inyong pamilya sa pagma-
mahal, katiwasayan at sa Espiritu ng Panginoon, kabaitan,
kawanggawa, at pagsasakripisyo para sa iba. Iwaksi ang marara-
has na salita, inggitan, poot, pagbibitiw ng masasama at mahaha-
lay na salita at mga pagpapasaring, kalapastanganan. Hayaang
pagharian ng Espiritu ng Diyos ang inyong mga puso. Ituro sa in-
yong mga anak ang mga bagay na ito, sa espiritu at kapangyari-
han, na itinataguyod at pinatitibay ng pagtupad mismo ng sarili.
Ipakita ninyong nagsisikap kayo at ginagawa ang ipinangangaral
ninyo. Huwag ninyong ipaubaya ang inyong mga anak sa mga
dalubhasa para ituro ito sa kanila, sa halip, turuan sila sa pama-
magitan ng sarili ninyong tuntunin at halimbawa, sa loob ng sa-
rili ninyong tahanan. Kayo mismo ay magpakadalubhasa sa
katotohanan. Sa halip na maging tangi at pangunahin nating
guro ang ating mga pagpupulong, paaralan at samahan, gawin
nating pantulong ang mga ito sa ating mga turo at pagsasanay sa
loob ng ating tahanan.8

Sa mga gabing pantahanan, turuan natin 
ang ating pamilya na magsilakad nang matwid 

sa harapan ng Panginoon.

Pinapayuhan namin ang mga Banal sa mga Huling Araw na 
tuparing mabuti ang mga kautusan ng Panginoon na ibinigay sa
ika-68 bahagi ng Doktrina at mga Tipan (25—28):

At muli, yayamang ang mga magulang ay may mga anak sa
Sion, o sa alinman sa kanyang mga istaka na naitatag, na hindi
nagtutro sa kanila na maunawaan ang doktrina ng pagsisisi, pa-
nanampalataya kay Cristo ang Anak ng Buhay na Diyos, at ng
pagbibinyag at ang kaloob na Espiritu Santo sa pamamagitan ng
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pagpapatong ng mga kamay, pagsapit ng walong taong gulang,
ang kasalanan ay nasa ulo ng mga magulang;

“Sapagkat ito ay magiging batas sa mga naninirahan sa Sion, o
sa alinman sa kanyang mga istaka na naitatag;

“At ang kanilang mga anak ay bibinyagan para sa kapatawaran
ng kanilang mga kasalanan pagsapit ng walong taong gulang, at
tatanggapin ang pagpapatong ng mga kamay.

“At tuturuan din nila ang kanilang mga anak na manalangin, at
magsilakad nang matwid sa harapan ng Panginoon.”

Dapat ding tuparing mabuti ng mga anak ng Sion ang mga ka-
utusang ibinigay sa sinaunang Israel, at inulit sa mga Banal sa
mga Huling Araw: “Igalang ninyo ang inyong ama at inyong ina,
upang maging mahaba ang inyong mga araw sa lupaing ibinigay
ng Panginoon ninyong Diyos sa inyo”. [Exodo 20:12.]

Ang mga paghahayag na ito ay mahigpit na ipinatutupad sa
mga Banal sa mga Huling Araw, at kailangang ituro at ipatupad
ng mga ama at ina ng Simbahang ito ang mga kautusang ito sa
kanilang mga tahanan.

Sa puntong ito, ipinapayo namin at hinihikayat na pasimulan
ang isang “Gabing Pantahanan” sa buong Simbahan, at sa oras na
ito titipunin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa tahanan
at ituturo sa kanila ang mga salita ng Panginoon. Sa ganito nila
malalaman nang husto ang mga pangangailangan ng kanilang
mga pamilya; at kasabay nito, higit nilang mauunawaan at ng ka-
nilang mga anak ang mga alituntunin ng Ebanghelyo ni
Jesucristo. Ang “Gabing Pantahanang” ito ay dapat na ibuhos sa
pagdarasal, pag-awit ng mga himno at awitin, pakikinig sa mu-
sika, pagbabasa ng mga banal na kasulatan, pag-uusap ng mga
paksang pampamilya at mga natatanging tagubilin tungkol sa
mga alituntunin ng ebanghelyo, at mga problema sa buhay tung-
kol sa moralidad, pati na ang mga tungkulin at obligasyon ng
mga anak sa kanilang mga magulang, sa tahanan, Simbahan pa-
mayanan at bayan. Para sa maliliit na bata, maaaring magturo ng
mga angkop na pagbigkas ng mga tula, awit, kuwento at laro.
Magaang na meryenda sa mga pagkakataong tulad nito ay maa-
aring maramihang ihain sa tahanan.
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Maingat na iwasan ang labis na pormalidad, at dapat na sumali
ang buong pamilya sa mga gawain.

Magbibigay ng pagkakataon ang mga pagtitipong ito para sa
mabuo ang tiwala sa isa’t isa sa pagitan ng mga magulang at
anak, sa magkakapatid, at pagkakataong makapagbigay ng mga
salita ng babala at payo ang mga magulang sa kanilang mga anak.
Magbibigay ito ng mga pagkakataon para makapagbigay-galang
sila sa kanilang mga ama’t ina, at ipakita ang kanilang pasasala-
mat sa mga biyaya ng pagkakaroon ng tahanan, nang sa gayon li-
teral na matupad ang mga pangako ng Panginoon sa kanila, at
pahahabain ang kanilang buhay at magiging maligaya. . . . 

Hinihiling . . . namin sa lahat ng may katungkulan sa mga sa-
mahang pantulong ng buong Simbahan na suportahan ang kilu-
sang ito at hikayatin ang mga kabataan na manatili sa tahanan sa
mga gabing iyon, at ilaan ang kanilang lakas upang makapagbi-
gay-tagubilin, at gawin itong kapaki-pakinabang at kawili-wili.
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na mas mahalaga pa kaysa kaalaman tungkol sa Ebanghelyo” (Deseret News: 

Semi-Weekly, ika-28 ng Hunyo 1898, 1).
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Kung susundin ng mga Banal ang mga payong ito, ipinapa-
ngako namin na mga dakilang pagpapala ang ibubunga nito. Ang
pagmamahal sa tahanan at pagiging masunurin sa mga magulang
ay madaragdagan. Lalakas ang pananampalataya sa mga puso ng
kabataan ng Israel, at magkakaroon sila ng lakas para labanan ang
masasamang impluwensiya at tukso na nakapaligid sa kanila.9

Nananaig sa buong Simbahan ang diwa ng pagkakaisa, debos-
yon, at pananampalataya. . . .  Ang pagpapasimula ng kilusang
pulong pantahanan ay nakatutulong sa direksiyong ito. Isang
gabi sa loob ng isang linggo. . . .  para sa paglilibang ng pamilya
sa tahanan, pag-unlad at kasiyahan, pinangangasiwaan para sa at
sa ilalim ng diwa ng relihiyon, ay napatutunayang tagumpay sa
direkyong nais nitong tahakin, at dapat na buong pusong ireko-
menda sa lahat ng lugar.10

Buong tapat na dapat nating gampanan ang mga 
tungkulin natin bilang mga magulang sa Sion.

Nababasa natin sa Aklat ng Doktrina at mga Tipan na kaila-
ngang turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak na “ma-
unawaan ang doktrina ng pagsisisi, pananampalataya kay Cristo
ang Anak ng buhay na Diyos, at ng pagbibinyag at ang kaloob na
Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay
pagsapit ng walong taong gulang.” “At tuturuan din nila ang ka-
nilang mga anak na manalangin at magsilakad nang matwid sa
harapan ng Panginoon.” At kung mabibigo ang mga magulang na
gawin ito, at ang mga anak ay mangaligaw at talikuran ang kato-
tohanan, sa gayon sinabi ng Panginoon na ang kasalanan ay nasa
ulo ng mga magulang [Doktrina at mga Tipan 68:25, 28]. . . . 

Dapat na bantayan natin ang ating mga inaasal, at tiyaking gi-
nagawa natin ang tama at ginagampanan ang ating mga tungku-
lin bilang mga magulang sa Sion. Dapat na nagkakaisa ang mga
mag-asawa sa kanilang pagsisikap na maimpluwensiyahan ang
kanilang mga anak sa direksiyong ito. . . .  Ang aking mga anak
ay hindi nararapat at hindi lilihis ng landas nang may pahintulot
ko. Kung lumihis man sila, ito ay talagang sa kabila ng pagtutol
ko, at taliwas sa aking halimbawa. Makikiusap ako sa aking mga
anak; sisikapin kong gawin ang lahat nang magagawa ko para
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maging tunay at tapat sila sa Ebanghelyong ito na posible kong
magawa; sapagkat kung wala silang lahat sa kaharian ng Diyos ay
madarama kong hindi perpekto ang aking sambahayan. . . . 

Ibig kong malaman ng aking mga anak, at lahat ng anak na
nasa Sion, na walang bagay sa mundong ito na mas mahalaga pa
sa kaalaman tungkol sa Ebanghelyo na naipanumbalik sa mundo
sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ni Propetang Joseph
Smith. Walang makapupuno sa pagkawala nito. Walang bagay sa
mundo ang maihahambing sa kagalingan ng kaalaman na tung-
kol kay Jesucristo. Kaya nga, alagaan ng mga magulang sa Sion
ang kanilang mga anak, at ituro sa kanila ang mga alituntunin ng
Ebanghelyo, at pagsikapan hangga’t maaari na pagampanan sa
kanila ang kanilang mga tungkulin—hindi na parang mga ma-
kina dahil pinilit silang gawin ito, kundi itanim sa puso ng mga
anak ang diwa ng katotohanan at matatag na pagmamahal sa
Ebanghelyo. Nang sa gayon hindi lamang nila ginagawa ang ka-
nilang mga tungkulin dahil ikinasisiya ito ng kanilang mga magu-
lang, kundi dahil ito rin ay nakasisiya sa kanila.11

Mga minamahal kong kapatid, alagaan ang inyong mga anak;
ituro ninyo sa kanilang kamusmusan ang mga alituntunin ng ka-
totohanan; turuan silang mamuhay nang malinis, na magkaroon
ng pananampalataya sa Diyos, at tumawag sa pangalan ng
Panginoon nang may pananampalataya nang matanggap nila ang
buong pakikipagkapatiran ng Panginoon at maging mga tagapag-
mana ng kaligtasan sa Kanyang kaharian.12

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Sa paanong paraan matatatag ang “pinaka-saligan ng kaharian
ng Diyos” sa tahanan? Anu-anong mahalagang alituntunin ang
dapat ituro sa tahanan na magpapalakas sa ating pamayanan?

• Paano natin matuturuan ang ating mga anak na mahalin ang
Diyos at ang ibang tao? Paano natin sila matuturuang igalang
ang pagkasaserdote?

• Ano ang payong ibinigay ni Pangulong Smith para madagda-
gan ang banal na pagsamba at mabawasan ang kamunduhan
sa ating mga tahanan? Paano ninyo pinagsikapang huwag
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unang isaalang-alang ang mga bagay ng daigdig na ito sa in-
yong tahanan?

• Paano makatutulong ang gabing pantahanan ng mag-anak sa
mga magulang para matupad nila ang mga utos ng Diyos na
ibinigay sa Doktrina at mga Tipan 68:25–28? Paano makatutu-
long ang gabing pantahanan ng mag-anak sa mga anak na ma-
tupad ang utos na ibinigay sa Exodo 20:12?

• Anu-anong gawain ang nakatulong sa inyo para makapagsa-
gawa ng mas epektibong gabing pantahanan ng mag-anak?
Anu-ano ang ibinigay na patnubay ni Pangulong Smith para sa
mga gabing pantahanan ng mag-anak?

• Anu- anong biyaya ang natatanggap ng mga nagdaraos ng ga-
bing pantahanan ng mag-anak? Anu-ano ang ibubunga ng
hindi pagdaraos nito?

• Bakit hindi tayo dapat sumuko sa ating mga tungkulin bilang
magulang sa pagdadala sa ating pamilya sa katotohanan?
(Tingnan sa 3 Juan 1:4; Mosias 27:14.)

• Bakit dapat na ang mag-asawa ay nagkakaisa sa kanilang pag-
sisikap na maimpluwensiyahan ang kanilang mga anak”? Paano
pagyayamanin ng mag-asawa ang ganitong pagkakaisa?
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Ang Ama at ang Anak

Itinuturo sa atin ng makabagong 
pagpapahayag ang mahalaga at walang hanggang 

mga katotohanan tungkol sa ating Ama sa 
Langit at sa Kanyang Anak na si Jesucristo.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Si Pangulong Joseph F. Smith ay madalas magbahagi ng nakaa-
antig na patotoo hinggil sa Ama sa Langit at sa Kanyang Anak na
si Jesucristo, ang pinakatampok na layunin ng ating pananampa-
lataya. Sinabi niya, “Ako’y naniniwala nang buo kong kaluluwa sa
Diyos Ama at sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si
Jesucristo.”1 Habang siya pa ay Pangulo ng Simbahan, hinangad
niyang bigyang-linaw ang katauhan at mga ginagampanan ng
Ama at ng Anak, lalo pa nga na ang ilang mga talata sa banal na
kasulatan ay tumutukoy kay Jesucristo bilang Ama. Sa pagsisikap
na tulungan ang mga Banal na higit na maunawaan ang mga ba-
nal na kasulatan hinggil sa Ama at sa Anak, ang Unang
Panguluhan at ang Korum ng Labindalawa ay nagpalabas ng pag-
lalahad ukol sa doktrina noong ika-30 ng Hunyo 1916 na pina-
magatang “Ang Ama at ang Anak.” Ang pagpapahayag na ito ay
nagbibigay-liwanag ukol sa pagkakaisa sa pagitan ng Diyos Ama
at ng Kanyang Anak na si Jesucristo, at binigyang-linaw ang mga
natatanging papel na ginagampanan ng bawat isa sa plano ng ka-
ligtasan. Ipinaliliwanag din nito ang pagkakagamit ng salitang
Ama sa banal na mga kasulatan na kapwa tumutukoy sa Ama sa
Langit at kay Jesucristo.

Ilang mga halaw mula sa paglalahad ang binabanggit sa kaba-
natang ito kabilang ang ilang mga turo ni Pangulong Smith, na
nagpatibay na ang magtamo “ng kalaaman tungkol sa Diyos, at sa
kanyang Anak na si Jesucristo, . . . ay ang una at huling aral ng
buhay.”2
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Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ang makilala ang Diyos at si Jesucristo 
ay buhay na walang hanggan.

Ito ay katotohanan na batay sa banal na kasulatan, na ang bu-
hay na walang hanggan ay ang makilala ang tanging tunay at bu-
hay na Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo [tingnan sa Juan
17:3]. Naniniwala ako na ang mga Banal sa mga Huling Araw, sa
pamamagitan ng mga turo ng banal na mga kasulatan at sa pa-
mamagitan ng mga paghahayag na tinanggap nila sa pamamagi-
tan ng tinig ni Propetang Joseph Smith, ay magagawang
matutuhan ang tungkol sa tunay at buhay na Diyos at makilala
Siya at gayundin ang Kanyang Anak na Kanyang isinugo sa daig-
dig, na ang makilala sila ay buhay na walang hanggan.3

Hindi lamang kinakailangan na magkaroon ng pananampalataya
sa Diyos subalit gayundin kay Jesucristo, ang kanyang Anak, ang
Tagapagligtas ng sangkatauhan at ang Tagapamagitan ng Bagong
Tipan; at sa Espiritu Santo na nagpapatunay sa Ama at sa Anak,
“hindi nagbabago sa lahat ng panahon at magpakailanman.” 4

Ang Ama ng ating mga espiritu ay isang walang hanggang
katauhan na may katawang laman at mga buto.

Ang Diyos ay may katawang laman at buto. Siya ay binuong ka-
tauhan tulad natin, na ngayon ay nasa laman. . . .  Tayo ay mga
anak ng Diyos. Siya ay walang hanggang katauhan, na walang si-
mula ng mga araw o katapusan ng mga taon. Siya ay hindi nag-
babago mula pa noon, ngayon, hanggang sa magpakailanman.5

Hindi ako naniniwala sa doktrina na pinanghahawakan ng ilan
na ang Diyos ay isa lamang Espiritu at dahil sa ganito niyang ka-
tangian ay pinupuno niya ang kalakhan ng kalawakan, at nasa la-
hat ng dako at matatagpuan saanman, o hindi matatagpuan
saanman, sapagkat hindi ko ubod maisip na ganito nga ang kata-
uhan ng Diyos, kung pinupuno niya ang kalakhan ng kalawakan
at nasa lahat ng dako sa iisang panahon. Hindi makatwiran na isi-
pin, bagay na salungat sa pisikal na katotohanan at sa larangan ng
teolohiya, na kahit na ang Diyos ang Amang walang hanggan ay
matatagpuan sa dalawang lugar, bilang isang indibiduwal, sa ii-
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Ang stained glass na bintanang ito, ginawa noong 1913 para sa bahay-pulungan
ng Purok ng Adams sa Los Angeles, California, ay naglalarawan sa pagpapakita ng

Diyos Ama at ng Kanyang Anak na si Jesucristo kay Joseph Smith.
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sang panahon. Ito ay imposible. Subalit ang kanyang kapangyari-
han ay umaabot sa buong kalakhan ng kalawakan. Ang kanyang
kapangyarihan ay naipapaabot sa lahat ng kanyang mga nilikha, at
naaabot ng kanyang kaalaman ang lahat ng mga ito, at pinamama-
halaan niya ang lahat ng mga ito at nakikilala niya ang lahat.6

Ang Diyos ang Amang Walang hanggan, na kilala natin sa daki-
lang pangalan na “Elohim,” ay ang literal na Magulang ng ating
Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo, at ng mga espiritu ng
sangkatauhan. Si Elohim ay ang Ama sa bawat kahulugan na si
Jesucristo ay kinikilala bilang Ama, at maliwanag na Siya ang Ama
ng mga espiritu.7

[Tayo] ay nananalangin sa Ama ng ating Panginoon at
Tagapagligtas na si Jesucristo, siya na naging huwaran ng ating la-
rawan at wangis, o pagkakasilang natin sa daigdig, at siya na
ating kalarawan at kawangis, sapagkat tayo ay mga anak ng
Diyos, at sa gayon ay kailangan na makawangis sa katauhan ang
kanyang Anak, at gayundin sa espirituwal, kung atin lamang su-
sundin ang mga alituntunin ng ebanghelyo ng walang hanggang
katotohanan. Sapagkat tayo ay noon pa inordenan . . . upang ma-
ging katulad niya sa pamamagitan ng matalino at angkop na pag-
gamit ng ating kalayaan sa pagpili.8

Ang Diyos, ang Amang walang hanggan, ay maalalahanin sa
inyo sa tuwina. Siya ay maalalahanin sa kanyang mga tao sa bu-
ong lupaing ito, at kayo’y kanyang gagantimpalaan ayon sa in-
yong katapatan sa pagsunod sa mga batas ng kabutihan at ng
katotohanan.9

Ang Diyos nating Ama sa Langit ang Tagapaglikha.

Ang Panginoong Pinakamakapangyarihan ang lumikha ng
mundo, siya ang Ama ng lahat ng ating mga espiritu. May karapa-
tan Siya na magdikta kung ano ang dapat nating gawin, at tung-
kulin natin na sumunod, at kumilos ayon sa kanyang mga
kahilingan. Ito ay natural, at lubhang napakadaling maunawaan.10

Malinaw at paulit-ulit na pinagtitibay ng banal na mga kasula-
tan na ang Diyos ang Lumikha ng lupa at kalangitan at lahat ng
bagay na naroroon. Sa diwa ng pagpapahayag na ito, ang
Lumikha ay isang Tagapagbuo. Nilikha ng Diyos ang lupa sa pa-
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raan na ito ay binuo; subalit sadyang hindi niya ito nilikha, sa pa-
raan na binuo mula sa wala ang mga elemento ng mga sangkap
na bumubuo sa mundo, sapagkat “ang mga elemento ay walang
hanggan” (Doktrina at mga Tipan 93:33).11

Utang ng [tao] sa Panginoong Pinakamakapangyarihan ang kan-
yang katalinuhan, at lahat ng bagay na nasa kanya, sapagkat ang
lupa ay sa Panginoon at ang buong narito [tingnan sa Mga Awit
24:1]. Ang Diyos ang nagpasimula at nagplano sa lahat ng bagay.12

Mag-ingat sa mga tao na . . . magpapaisip o magpapadama sa
inyo na ang Panginoong Pinakamakapangyarihan, na gumawa ng
langit at lupa at lumikha ng lahat ng bagay, ay limitado sa kan-
yang kapangyarihan sa mga bagay na gaya ng kapasidad ng taong
mortal.13

Si Jesucristo ang Panganay sa espiritu at ang 
Bugtong na Anak ng Diyos sa laman.

Sa mga espiritung anak ni Elohim, ang unang isinilang ay si
Jehova, o si Jesucristo, at ang lahat ng iba pa ay sumusunod sa
kanya.14

Hindi si Jesucristo ang Ama ng mga espiritu na nagkaroon at
magkakaroon ng mga katawan sa mundong ito, sapagkat siya ay
isa sa kanila. Siya ay Anak, gaya rin naman na sila ay mga anak ni
Elohim.15

Si [Jesucristo] ay lubhang higit na dakila kaysa kaninuman at
sa lahat ng iba pa dahil (1) sa Kanyang pagiging pinakamatanda
o panganay; (2) sa Kanyang kakaibang katayuan sa laman bilang
anak ng isang mortal na ina at ng isang imortal, o nabuhay na
mag-uli at maluwalhating Ama; (3) sa Kanyang pagkakapili at
pagkakaordena bilang nag-iisa at tanging Manunubos at
Tagapagligtas ng sangkatauhan; at (4) sa Kanyang walang kapan-
tay na kawalang-sala.16

Walang pag-aalinlangan sa isipan ng mga Banal sa mga Huling
Araw hinggil sa pagiging buhay at sa katauhan ng Panginoong
Diyos na Pinakamakapangyarihan, na siyang Ama ng ating
Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo. Walang pag-aalinla-
ngan sa isipan ng mga Banal sa mga Hulling Araw na si Jesus ay
Anak ng Diyos, ang bugtong ng Anak ng Ama sa laman.17
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Si Jesucristo ay Anak ni Elohim kapwa anak sa espirituwal at
sa laman; nangangahulugan na, si Elohim ay literal na Ama ng es-
piritu ni Jesucristo at gayundin ng katawan na taglay ni
Jesucristo nang isagawa Niya ang Kanyang misyon sa laman, at
ang katawan na namatay sa krus at pagkatapos ay bumangon sa
pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli, at ngayon ay walang-
kamatayang katawan ng walang hanggang espiritu ng ating
Panginoon at Tagapagligtas.18

Si Jesucristo ay isinilang ng kanyang ina na si Maria. Siya ay
nagkaroon ng katawang laman. Siya ay ipinako sa krus; at ang
kanyang katawan ay bumangon mula sa kamatayan. Kinalag niya
ang gapos ng libingan, at nagbangon tungo sa panibagong bu-
hay, isang nabuhay na kaluluwa, isang nabuhay na katauhan,
isang tao na may katawan, na may mga bahagi at may espiritu—
ang espiritu at ang katawan na naging buhay at walang-kamata-
yang kaluluwa.19

Ang Diyos Ama . . . ang Ama ng ating mga espiritu, at . . . ang
Ama sa laman, ng kanyang Bugtong na Anak na si Jesucristo, na
nagbigay ng banal na imortalidad sa mortal, na nag-uugnay sa pa-
gitan ng Diyos at ng tao, ginawang posible para sa mortal na mga
kaluluwa, na magdaranas ng kamatayan, na magtamo ng buhay na
walang hanggan, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga
batas. Tayo samakatwid ay, magsaliksik sa katotohanan at lumakad
sa liwanag gaya ni Cristo na nasa liwanag, upang tayo ay maka-
dama ng pakikipagkapatiran sa kanya, at sa bawat isa, nang sa ga-
yon ay malinis tayo ng kanyang dugo mula sa lahat ng kasalanan.20

Ang Ama at ang Anak ay isa.

“ . . . Ako ay nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin, at ang Ama at
ako ay isa.” [3 Nephi 11:27.] Hindi ako nababahala na ang sinu-
mang matalinong tao ay magbibigay ng interpretasyon sa mga sa-
litang ito na si Jesus at ang kanyang Ama ay isang katauhan, subalit
sila ay isa lamang sa kaalaman, sa katotohanan, sa karunungan, sa
pang-unawa, at sa layunin; tulad ng paghikayat ng Panginoong
Jesus sa kanyang mga disipulo na maging isa sa kanya, at maging
kaisa niya, upang siya ay maging kaisa nila. Sa ganitong kahulugan
ko nauunawaan ang salitang ito, at hindi sa interpretasyon ng
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ilang tao na si Cristo at ang kanyang Ama ay isang katauhan.
Ipinahahayag ko sa inyo na sila ay hindi isang katauhan, ngunit sila
ay dalawang katauhan, dalawang katawan, magkahiwalay at mag-
kabukod, at natatangi na gaya ng sinumang ama at anak.21

[Ang Ama at ang Anak] ay iisa—sa mga katangian. Sila ay iisa sa
pagmamahal, iisa sa kaalaman, iisa sa awa, iisa sa kapangyarihan,
iisa sa lahat ng bagay upang sila ay maging naaayon sa isa’t isa at
makapangyarihan, maluwalhati at dakila, sapagkat sa kanila ay na-
giging ganap ang lahat ng katotohanan, at lahat ng kabutihan.22

Si Jesucristo ay tinatawag na Ama.

Ang salitang “Ama” na tumutukoy sa Diyos ay matatagpuan sa
mga banal na kasulatan na may malinaw na mga magkakaibang
kahulugan.23

Si Jesucristo ang Ama ng langit at lupa.

Si Jehova, na si Jesucristong Anak ni Elohim, ay tinatawag na
“ang Ama,” at siya ring “ walang hanggang Ama ng langit at lupa”
[tingnan sa Mosias 15:4; 16:15; Alma 11:38–39; Eter 4:7]. Katulad
ng ganitong kahulugan si Jesucristo ay tinatawag na “Ang Amang
Walang Hanggan” (Isaias 9:6; ihambing sa 2 Nephi 19:6). . . . 

. . . Si Jesucristo na kilala rin nating Jehova, ang tagapagpaga-
nap ng Ama, si Elohim, sa gawain ng paglikha. . . .  Si Jesucristo,
bilang Tagapaglikha, ay palaging tinatawag na Ama ng langit at
lupa; at dahil sa ang Kanyang mga nilikha ay pangwalang hang-
gan Siya ay sadyang angkop na tawaging Walang Hanggang Ama
ng langit at lupa.24

Si Jesucristo ang Ama ng mga taong sumusunod sa Kanyang

ebanghelyo.

Ang [isa pang] kahulugan kung bakit itinuturing si Jesucristo
bilang “Ama” ay tumutukoy sa relasyon sa pagitan Niya at sa mga
tao na tumatanggap ng Kanyang Ebanghelyo at sa gayong paraan
ay nagiging mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. . . . 

Na sa pamamagitan ng pagsunod sa Ebanghelyo ang mga tao
ay maaaring maging mga anak ng Diyos, kapwa bilang mga anak
ni Jesucristo, at, sa pamamagitan Niya, bilang mga anak ng
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Kanyang Ama, at ito ay isinasaad sa maraming mga paghahayag
na ibinigay sa kasalukuyang dispensasyon [ tingnan sa Doktrina
at mga Tipan 11:28–30; 34:1–2; 39:1–4; 45:7–8]. . . . 

Isang malinaw na paglalahad ang ibinigay kay Abinadi hinggil
sa ugnayan sa pagitan ni Jesucristo bilang Ama at sa mga sumu-
sunod sa itinatakda ng Ebanghelyo bilang Kanyang mga anak,
mga dantaon bago isilang ang ating Panginoon sa laman: “ . . . At
sino ang magiging binhi ni [Cristo]? Masdan, sinsabi ko sa inyo,
na kung sino man ang makikinig ng mga salita ng mga pro-
peta, . . . at maniniwalang tutubusin ng Panginoon ang kanyang
mga tao, at umaasa sa araw na yaon para sa kapatawaran ng ka-
nilang mga kasalanan, sinasabi ko sa inyo, na sila ang kanyang
binhi, o sila ang mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos . . . “
(Mosias 15:10–13).

Ang mga tao ay maaaring maging mga anak ni Jesucristo sa pa-
mamagitan ng muling pagsilang—isilang sa Diyos, tulad ng isina-
saad ng binigyang-inspirasyon na salita [tingnan sa I Ni Juan
3:8–10].

Ang mga taong isinilang sa Diyos sa pamamagitan ng pagsu-
nod sa Ebanghelyo ay maaaring magtamo ng kadakilaan at maa-
bot ang kalagayan ng Pagkadiyos sa pamamagitan ng matatag na
pananalig sa kabutihan [tingnan sa Doktrina at mga Tipan 76:58;
132:17, 20, 37]. . . . 

Sa pamamagitan ng bagong pagsilang—sa tubig at sa
Espiritu—ang sangkatauhan ay naging mga anak ni Jesucristo,
ito’y sa pamamagitan ng inilaan Niyang mga pamamaraan “mga
isinilang na anak na lalaki at babae ng Diyos” [Doktrina at mga
Tipan 76:24; tingnan din sa I Mga Taga Corinto 4:15; Doktrina at
mga Tipan 84:33–34; 93:21–22]. . . . 

Kung naaangkop na tukuyin ang mga taong tumatanggap at su-
musunod sa Ebanghelyo bilang mga anak na lalaki at babae ni
Cristo—at sa mga bagay na ito ang banal na mga kasulatan ay hindi
maipagkakamali at hindi mapabubulaanan ni hindi rin ito maipag-
kakaila—sadyang naaangkop lamang na tukuyin si Jesucristo bi-
lang Ama ng mga matwid, sila na naging Kanyang mga anak at Siya
na kinilala bilang kanilang Ama sa pamamagitan ng ikalawang pag-
silang—ang pagsilang sa pamamagitan ng pagbibinyag.25
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Si [Jesucristo] ang saligan at pangulong bato ng ating relihi-
yon. Tayo ay itinuturing niyang sa kanya sa pamamagitan ng pag-
papakupkop, malibing na kasama ni Cristo sa pamamagitan ng
pagbibinyag, isilang na muli sa daigdig sa pamamagitan ng tubig
at ng espiritu, sa pamamagitan ng mga ordenansa ng ebanghelyo
ni Cristo, at dahil dito tayo ay nagiging mga anak ng Diyos, mga
tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Cristo
sa pamamagitan ng ating pagpapakupkop at pananampalataya.26

Kung walang pagsisisi at pagbibinyag at pagtanggap sa Espiritu
Santo, na siyang bumubuo sa bagong pagsilang, tayo ay hindi ka-
pamilya ni Cristo, kundi mga dayuhan, malayo sa Diyos at sa kan-
yang mga batas, at sa kalagayang ito ng pagkahulog tayo ay
mananatili, sa katawan man o sa espiritu, sa panahon at sa kawa-
lang-hanggan, maliban na lamang kung magpapakita tayo ng
pagsunod sa plano na ibinalangkas sa langit para sa ikatutubos
at kaligtasan ng sangkatauhan.27

Alam ko na masusumpungan ko lamang ang [kaligtasan] sa
pagsunod sa mga batas ng Diyos, sa pagtalima sa mga kautusan,
sa pagsasagawa ng mga gawain ng kabutihan, pagsunod sa mga
yapak ng ating nangungunang pinuno, na si Jesus na ating
Dakilang Halimbawa at Pinuno ng lahat. Siya ang Daan ng buhay,
siya ang Ilaw ng sanlibutan, siya ang Pintuan na kailangan nating
pasukan, nang sa gayon ay magkaroon tayo ng puwang sa kanya
sa kahariang selestiyal ng Diyos.28

Wala nang ibang pangalang ibinigay sa ilalim ng langit maliban
dito kay Jesucristo na makapagliligtas o dadakila sa inyo sa
Kaharian ng Diyos.29

Si Jesucristo ang Ama sa pamamagitan ng banal na pagkakaloob

sa Kanya ng awtoridad.

Sa lahat ng Kanyang mga pakikitungo sa sangkatauhan si Jesus
na Anak ay kumakatawan at kakatawan pa kay Elohim na
Kanyang Ama sa kapangyarihan at awtoridad. Ito ay katotoha-
nang umiral na noong si Cristo ay nasa Kanya pang pamamalagi
sa buhay bago pa ang buhay na ito, kung saan Siya ay kilala bi-
lang Jehova; gayundin sa panahon na Siya ay nagkatawang-tao sa
lupa; at sa panahon ng Kanyang paglilingkod bilang isang espi-
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ritu sa daigdig ng mga patay; at magbuhat sa panahong iyon
hanggang sa kalagayan Niya bilang nabuhay na mag-uli [tingnan
sa Juan 5:43; 10:25,30; 14:28; 17:11, 22; 3 Nephi 20:35; 28:10;
Doktrina at mga Tipan 50:43]. Samakatuwid ibinigay ng Ama ang
Kanyang pangalan sa Anak; at si Jesucristo ay nagsalita at nagmi-
nisteryo sa pamamagitan at sa pangalan ng Ama; at kapag kapang-
yarihan, awtoridad at Pagkadiyos ang pinag-uusapan ang
Kanyang mga salita at gawa ay nagmula at mismong sa Ama. . . . 

Wala sa mga pagsasaalang-alang na ito, gayunman, ang maka-
pagpapabago sa pinakamaliit na antas sa banal na katotohanan
hinggil sa literal na relasyon ng Ama at ng Anak sa pagitan nina
Elohim at Jesucristo.30

Aking mga kapatid, alam ko na ang aking Manunubos ay buhay,
Alam ko, gaya ng pagkaalam ko na ako ay buhay, na sa katauhan
ay dinalaw niya ang tao sa ating panahon, at hindi na tayo ngayon
nananalig lamang sa kasaysayan ng nakalipas sa tinataglay nating
kaalaman, at ito ay pinatutunayan ng Espiritu ng Diyos, ibinubu-
hos sa puso ng lahat ng gumagawa ng tipan sa ebanghelyo ni
Cristo. Subalit nasa atin ang pinanibago at bagong saksi at ang
pagpapamalas ng makalangit na pangitain at ang pagdalaw ng
Diyos Ama at si Cristong Anak dito sa lupa; at kanilang ipinahayag
mismo ang kanilang katauhan, ang kanilang personalidad at kani-
lang ipinamalas ang kanilang kaluwalhatian. Kanilang iniunat ang
kanilang mga kamay upang maisakatuparan ang kanilang ga-
wain—ang gawain ng Diyos, at hindi gawain ng tao. . . .  Ito ang
aking patotoo sa inyo, aking mga kapatid, at ito ay aking pinato-
totohanan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo.31

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Bakit itinuturing na buhay na walang hanggan ang makilala
ang ating Ama sa Langit at si Jesucristo? Paano nakaaapekto
ang pang-unawa natin sa kanila sa ating relasyon sa kanila?

• Bakit mahalagang malaman na ang ating Ama sa Langit ay
isang walang hanggang nilalang na may maluwalhati, at nabu-
hay na mag-uling katauhang may laman at buto?
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• Paano tayo nabibiyayaan dahil alam natin na ang Ama sa Langit
ay ang Ama ng ating mga espiritu?

• Ano ang ibig sabihin ng salitang “ang Tagapaglikha ay isang
Tagapagbuo”?

• Sa anong paraan naiiba si Jesucristo sa mga espiritung anak ng
Ama sa Langit? Ano ang nagawa ng Tagapagligtas dahil siya ay
isinilang sa lupa bilang Bugtong na Anak ng Ama sa laman?

• Paanong iisa ang Ama sa Langit at si Jesucristo? Paano tayo ma-
giging kaisa ng Ama at ng Anak? (Tingnan din sa Juan
17:12–24.)

• Bakit kapwa tinawag ang Ama at ang Anak na Tagapaglikha?
(Tingnan din sa Moises 1:32–33.)

• Paano tayo nagiging mga anak na lalaki at babae ni Cristo?
(Tingnan din sa Mosias 5:5–8.) Ano ang ating magagawa
upang “manatili sa Ebanghelyo bilang mga anak na lalaki at ba-
bae ni Cristo”? (Tingnan din sa I ni Juan 2:3; 4:7–8.)

• Bakit binibigkas ni Jesucristo ang mga salita ng Ama na para
bang Siya ang Ama? Ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa re-
lasyon ng Ama at ng Anak?
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Patuloy na Paghahayag para sa
Kapakinabangan ng Simbahan

Tayo ay dapat na magkaisa sa pamumuhay 
batay sa patuloy na paghahayag na galing sa Diyos 

tungo sa Kanyang Simbahan sa pamamagitan 
ng mga daan na kanyang hinirang.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Tulad ng limang naging mga Pangulo ng Simbahan bago pa
siya, si Joseph F. Smith ay tumanggap ng maraming dakilang pa-
mamatnubay upang pamahalaan ang Simbahan at ang mga mi-
yembro nito. Gayon pa man, sa mga huling buwan ng kanyang
buhay, ang tabing na siyang naghihiwalay sa kanya mula sa Diyos
at naging mas manipis kaysa sa dati. Marami sa mga oras na ito
ay ginugol sa tahimik na panalangin at pagninilay-nilay. Noong
ika-4 ng Oktubre 1918, ilang linggo bago siya mamatay, sinabi
niya sa pangkalahatang komperensiya: “Hindi ko gagawin, hindi
ko pangangahasang tangkain na magsalita tungkol sa maraming
bagay na siyang nasa aking isipan sa umagang ito, at aking ipag-
papaliban hanggang sa darating na panahon, bilang kagustuhan
ng Panginoon, ang aking pagtatangka na sabihin sa inyo ang
ilang mga bagay na nasa isipan ko at siyang nasa puso ko. Hindi
ako nabuhay nang nag-iisa sa limang buwan na ito. Ako ay nana-
han sa diwa ng panalangin, ng pagsamo, ng pananampalataya at
ng pagtitika; at patuloy kong nakakausap ang Espiritu ng
Panginoon.”1 Ito ang panahong natanggap niya ang pangitain ng
pagtubos ng mga nangamatay na naging bahagi 138 ng Doktrina
at mga Tipan.

Kinilala ni Pangulong Smith nang buong pagpapakumbaba ang
kabutihan ng Diyos sa paghahayag sa kanya ng mga bagay na ka-
ilangan niyang malaman habang pinamamahalaan niya ang
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Simbahan: “Ako ay taimtim na naniniwala na ipinakita ng Diyos sa
akin sa kasalukuyan kong kakayahan, ang maraming maluluwal-
hating bagay, maraming mga alituntunin at madalas ay higit na ka-
runungan kaysa sa likas na nasa aking sarili; at naniniwala ako na
patuloy niyang gagawin ito habang ako’y handang tumanggap,
habang ako’y nasa kalagayan na makinig kapag Siya’y nagsasalita,
ang makinig kapag Siya’y tumatawag at tumanggap kapag Siya’y
nagbibigay sa akin ng mga yaong kanyang ninanais.”2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Naniniwala tayo sa tuwirang paghahayag ng Diyos sa tao.

Naniniwala tayo . . . sa alituntunin ng tuwirang paghahayag ng
Diyos sa tao.

Ito’y bahagi ng ebanghelyo, ngunit hindi ito kakaiba sa dis-
pensasyon ito. Ito ay karaniwan sa lahat ng panahon at mga dis-
pensasyon ng ebanghelyo. Hindi mapangangasiwaan ang
ebanghelyo, ni magpapatuloy ang Simbahan ng Diyos, nang wala
nito. Si Cristo ang siyang ulo ng kanyang Simbahan at hindi ang
tao, at ang pakikipag-ugnayan ay mapananatili lamang sa pama-
magitan ng alituntunin ng tuwiran at patuloy na paghahayag.
Hindi ito alituntunin na namamana, hindi ito maaaring isalin
mula sa ama hanggang sa anak, ni sa bawat salinlahi, ngunit ito
ay buhay, mahalagang alituntunin na kailangang makamtan sa
mga tiyak na kundisyon lamang, ang mga ito ay—sa pamamagi-
tan ng ganap na pananampalataya sa Diyos at pagsunod sa kan-
yang mga batas at kautusan. Sa sandaling ang alituntuning ito ay
tumigil, sa sandaling yaon ang Simbahan ay mawawalan ng pat-
nubay, na nahiwalay mula sa kanyang walang hanggang gabay. Sa
ganitong kalagayan hindi ito makapagpatuloy subalit kailangang
tumigil na maging Simbahan ng Diyos at, kagaya ng isang barko
sa laot na walang kapitan, walang aguhon o timon, ay nakalutang
na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga unos at ng mga alon ng
walang katapusang simbuyo ng damdamin ng mga tao, at maka-
mundong hangarin, kapalaluan, at kahangalan, sa huli ay masi-
sira sa hibla ng huwad na pagkasaserdote at pamahiin.3

Dapat na maintindihan na ang mga tagapaglingkod ng Diyos
ay may karapatan sa kanilang mga pangangasiwa na makamtan
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kaagad ang banal na patnubay, at sa gayon, sa kanilang pananam-
palataya, sinasama nila ang banal na karunungan bilang gabay na
lakas sa kanilang mga gawain, at kapag natapos na yaon kaila-
ngang makapagbigay ito ng mga taong matatag sa mga gawain na
kanilang isinasagawa sa paglilingkod sa Diyos.4

Alam ko na ang bawat alituntunin ng Ebanghelyo ni Jesucristo
na ipinahayag sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang propeta, sa
mga huling araw ay sa Diyos at totoo, at mananatiling nakatayo
magpakailanman—at yaon ay, sa kagalingan nito, katulad sa ka-
totohanan nito; hindi na ito kailanman maibabagsak pa.
Nalalaman ko ito nang buo kong katauhan. Ibayong tiniyak ng
Diyos sa pamamagitan ng inspirasyon na pumukaw sa aking ka-
luluwa na mahalin ang yaong maganda, at hangarin na iwaksi
ang yaong masama.5

Inihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban 
sa mga tao nang higit sa ating panahon kaysa sa 

anumang panahon sa kasaysayan.

Ang mga Banal sa mga Huling Araw . . . ay nagbibigay ng pa-
totoo sa buong daigdig na buhay ang Diyos at na inihahayag niya
ang kanyang kalooban sa mga tao na sumasampalataya sa kanya
at sumunod sa kanyang mga kautusan, nang higit sa ating pana-
hon kaysa sa anumang panahon sa kasaysayan ng mga bansa.
Ang mga sinang-ayunang banal na kasulatan ay hindi pa buo.
Kailanma’y hindi inihayag ng Diyos na hindi na siya makikipag-
usap sa mga tao magpakailanman. Kung pahihintulutan tayo na
maniwala na siya ay nakikipag-usap, kinakailangan nating mani-
wala at paniwalaan na patuloy siyang nakikipag-usap, dahil hindi
siya nagbabago. . . . 

Ano ang paghahayag maliban sa pagsisiwalat ng mga bagong
katotohanan, sa pamamagitan niya na siyang bukal ng lahat ng ka-
totohanan? Ang sabihin na hindi na kailangan ang bagong paha-
yag, ay katumbas ng pagsasabi na hindi na natin kailangan ang
mga bagong katotohanan . . .  isang katawa-tawang pagpipilit.
Katulad rin, maaari nating sabihin na ang mga pahayag na natang-
gap ni Abraham ay sapat para sa mga propeta; na ang mga paha-
yag na ibinigay kay Enoc ay sapat para kay Noe, na ang misyon ay
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gumagawa ng arka at mangaral ng pagsisisi; o ang mga salita na
sinabi kay Moises ay sapat para sa lahat ng panahon, o kung ano
ang natanggap ni Abraham ay sapat lamang para sa kanyang mga
anak sa lahat ng panahon. Datapwat hindi ganito. Bagama’t si
Abraham ay pinagpala ng mga dakilang pangako, ang salita ng
Diyos ay hindi ipinagkaila sa kanyang anak na si Isaac, ni sa kan-
yang apong si Jacob. Bakit? Sa dahilang hindi nila maisasakatupa-
ran ang kanilang mga misyon sa salita lamang ng Panginoon sa
kanilang ama at sa iba pa. At paanong ang Ama ng Matatapat ay
naisagawa ang kanyang gawain sa mga tagubilin na natanggap ni
Noe? Sa anong pansariling bagay nagamit ang mga paghahayag ng
mga naunang patriyarka at propeta kay Balaam o kay Pablo?
Totoo ito, ang mga ito ay magagamit bilang mga katotohanan sa
kasaysayan o aralin, ngunit hindi sapat para sa isa’t isa.

Sa gayon tayong mga tao sa kasalukuyang panahon ay lubhang
nangangailangan ng patuloy na paghahayag, na mapunan ng ba-
wat isa ang ating misyon na maging karapat-dapat sa ating Ama,
at nang lubusang maisakatuparan ang ating sariling kaligtasan; at
nang malaman din natin ang kalooban ng Diyos tungkol sa kan-
yang Simbahan, sa kanyang mga tao, at ang kanyang mga layu-
ning nauukol sa mga bansa. Ito ay mga ilan lamang sa isang
libong pangangailangan na mayroon sa paghahayag.6

Inihahayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa 
daigdig sa pamamagitan ng mga legal na daan 

na hinirang ng pagkasaserdote.

Sa pamamagitan ni Joseph [Smith], . . . inihayag ng Panginoon
ang kanyang sarili sa sanlibutan, at sa pamamagitan niya pinili
niya ang unang mga elder ng Simbahan—mga taong tapat sa ka-
nilang mga puso, mga taong alam niyang tatanggapin ang kan-
yang mga salita, at magpapagal na kasama ni Joseph sa dakila, at
mahalagang gawaing ito; at ang lahat ng yaong inordena sa
Pagkasaserdote, at ang lahat ng yaong itinalaga sa kahit anong ka-
tungkulan sa Simbahang ito na natanggap ang kanilang karapatan
at inatasan sa pamamagitan ng daang ito, hinirang ng Diyos, na si
Joseph ang siyang nasa unahan. Ito ang kaayusan, at wala nang
iba pa. Ang Diyos ay hindi na magbabangon pa ng ibang propeta
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at ibang mga tao upang gawin ang gawaing itinalaga sa atin. Hindi
niya ipagwawalang-bahala ang mga naging matatag at tapat mula
pa sa simula, tulad noon, sa gawaing ito, at nananatili pa ring ma-
tatag at matapat, yayamang nagpapatuloy maging silang matapat
sa kanilang gawain. Walang anumang katanungan sa aking isipan
sa pagpapatunay nila ng kanilang sarili sa hindi pagiging matapat,
sa kabuuan, sapagkat kung sino man sa kanila ang hindi naging
karapat-dapat sa kanyang paningin, ay tatanggalin niya sa kani-
lang kinalalagyan at tatawag ng iba mula sa mga miyembro ng
Simbahan upang punan ang kanilang kinalalagyan.7

Sa sandaling sinabi ng isang tao na hindi siya pasasailalim sa
mga itinalagang awtoridad ng Simbahan, maging ito ay ang mga
guro, ang obispo, ang mataas na kapulungan, ang kanyang ko-
rum, o ang Unang Panguluhan, at pinagtibay ito sa kanyang puso
at pinalaganap ito, sa sandaling iyon inihiwalay niya ang kanyang
sarili mula sa mga pribilehiyo at pagpapala ng Pagkasaserdote at
Simbahan, at inihiwalay ang kanyang sarili mula sa mga tao ng
Diyos, dahil ipinagwalang-bahala niya ang awtoridad na itinatag
ng Panginoon sa kanyang Simbahan. Ito ang mga tao na kadala-
san ay nagkakaroon ng kakatwang mga opinyon sa kanilang isi-
pan, na kumukuha ng inspirasyon (mula sa kailaliman), at
kadalasan ay labis ang hangarin na patnubayan ang Simbahan, at
upang lumuklok sa paghatol ng pagkasaserdote. Ang tanging lig-
tas na paraan na kailangan nating gawin, bilang isang tao, ay ma-
muhay nang buong kapakumbabaan, higit na matwid at higit na
matapat sa harapan ng Diyos upang makamtan natin ang kan-
yang Espiritu hanggang sa marating ang yaong antas na maaari
tayong humatol ng matwid, at makilala ang katotohanan sa ka-
malian, at ang tama sa mali.8

Nakalulungkot kung minsan na makita ang mga iginagalang
na miyembro ng Simbahan, mga taong higit sanang nakaaalam,
na hinayaan ang kanilang sarili na maging mga kasangkapan ng
mga mapanuksong espiritu. . . .  Tila mahirap para sa mga tao na
maunawaan ang mga gawain ng Pagkasaserdote, ang matwid ni-
tong karapatan, ang saklaw at kapangyarihan nito; at gayon pa
man sa pamamagitan ng liwanag ng Espiritu ito ay madaling na-
uunawaan, ngunit hindi ito inuunawa, ang mga kalalakihan ay
madaling malinlang ng mga mapanuksong espiritu na nasa lahat
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ng dako ng daigdig. Sila ay inaakay na maniwala na mayroong
mali, at ang susunod na mangyayari, matatagpuan nila ang kani-
lang sarili na naniniwala na sila ang natatanging pinili upang
itama ang mali. Napakalungkot para sa isang tao na malagay sa
patibong na ito; dapat na maunawaan ng mga Banal sa mga
Huling Araw na hangga’t ang mga tagapaglingkod ay namumu-
hay nang dalisay, iginagalang ang Pagkasaserdote na ibinigay sa
kanila, at sinisikap sa abot ng kanilang kaalaman na gawin ang
kanilang tungkulin at kung saan sila tinawag, na kung saan sila
ay marapat na pinili sa pamamagitan ng tinig ng mga tao at ng
pagkasaserdote, at pinagtibay ng pagsang-ayon ng Panginoon,
hangga’t ang Panginoon ay mayroong pakikipag-ugnayan na ga-
gawin sa mga anak ng tao, o anumang tagubilin na ibabahagi sa
kanyang Simbahan, kanyang gagawin ang yaong pakikipag-ugna-
yan sa pamamagitan ng daan na legal na hinirang ng pagkasaser-
dote; hindi siya lalampas dito, hangga’t ang Simbahan ni
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay umiiral sa kasa-
lukuyang kaayusan nito sa mundo.

435

Pangulong Joseph F. Smith kasama ang mga misyonero at miyembro sa Swiss
German Mission, Agosto 1910. Pinayuhan ni Pangulong Smith ang mga Banal na
magkaisa at “sumunod sa tinig ng mga tagapaglingkod ng Diyos na nagsasalita 

sa kanila.” (Gospel Doctrine, 261).



K A B A N A T A  4 1

Hindi gawain ng sinumang tao na tumayo bilang isang tagapag-
pahayag, bilang isang propeta, bilang isang tagakita, bilang taong
tagapagbigay ng inspirasyon, upang magbigay ng paghahayag
para sa patnubay ng Simbahan, o ipagpalagay na magtagubilin sa
mga namumunong awtoridad ng Simbahan saanmang bahagi ng
mundo, mas lalong hindi sa gitna ng Sion, kung saan ang sama-
han ng pagkasaserdote ay malapit nang maging ganap, kung saan
ang lahat ay buo, kahit sa pagtatatag ng isang sangay.9

Sa makamundo at sa espirituwal na gawain, ang mga banal ay
maaaring makatanggap ng Banal na patnubay at pahayag na ma-
kakaapekto sa kanilang sarili ngunit hindi ito nagpapahiwatig ng
karapatan na mamahala ng iba, at hindi ito maaaring tanggapin
kung salungat sa mga tipan, doktrina o pagpapanuto sa
Simbahan o sa mga nalamang katotohanan; sa mga ipinakitang
katotohanan, o sa mabubuting likas na pagkukuro. Walang sinu-
mang tao ang may karapatan na hikayatin ang kanyang kapwa
miyembro ng Simbahan na sumali sa mga haka-haka o magbaka-
sakali sa anumang mapanlinlang na pag-angkin ng banal na pa-
hayag, pangitain o panaginip, lalo na kung ito’y sumasalungat sa
tinig ng nakikilalang awtoridad, lokal o pangkalahatan. Ang
Simbahan ng Panginoon “ay isang bahay ng kaayusan” [Doktrina
at mga Tipan 132:8]. Ito ay hindi pinamamahalaan ng handog o
pagpapakita sa bawat isa, ngunit sa pamamagitan ng kaayusan at
kapangyarihan ng Banal na Pagkasaserdote na sinang-ayunan sa
pamamagitan ng tinig at pagsang-ayon ng Simbahan sa itinala-
gang mga komperensiya.10

Mapagsasama ng diwa ng paghahayag ang buong 
mag-anak ng sangkatauhan sa kaharian ng Diyos.

Sinabi sa atin ng Panginoon sa paghahayag sa pamamagitan ni
Propetang Joseph Smith na kung hindi tayo isa tayo ay hindi sa
Kanya [tingnan sa Doktrina at mga Tipan 38:27]. Kanyang sinabi
na dapat tayong magkaisa. Dapat tayong maging isa.11

Kung tayo ay kumilos sa ilalim ng impluwensiya [ng Espiritu]
at patuloy na sumusunod sa idinidikta nito, tayo ay magiging isa,
at ang pag-aaway, paglalaban at kasakiman ay maaaring maisan-
tabi, at titiyakin natin at maging masikap para sa kabutihan ng
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ating kapwa katulad sa ating sarili. Subalit nakikita pa rin natin
sa gitna ng ating mga alitan, pagkakaiba ng kaisipan at opinyon,
ang isa ay nasa itaas at ang isa ay nasa ibaba, at ang bagay na ito
ay katulad din sa pagkakaiba ng liwanag ng magkakaibang mga
tao, at iba pa. Bakit ganito? Dahil ang lambat ng ebanghelyo ay
nakahuli ng sari-saring isda, at dahil tayo ay mga bata pa lamang
sa paaralan; dahil natutuhan pa lamang natin ang mga panguna-
hing alituntunin sa dakilang plano ng ebanghelyo, at gayon su-
balit hindi pa ganap. Ang isang dahilan ng pagkakaiba ng ating
mga kaisipan at paglalarawan ay ang iba ay mayroong higit na ka-
ranasan at higit na ganap na pag-unawa sa katotohanan kaysa
iba. Ngunit ito ba’y nagpapatunay na ang ebanghelyo na siyang
ating tinanggap ay hindi naglalaman ng mga alituntunin na kaila-
ngan upang pag-isahin ang sangkatauhan sa katotohanan? Hindi,
hindi ganito. Ano ang mga dakilang alituntuning ito na sadyang
inilagay upang pag-isahin ang mag-anak ng buong sangkatauhan,
at siyang dahilan upang sumamba sa gayon ding Diyos, sumu-
nod sa gayon ding payo at pamahalaan ng isang tinig? Ang mga
ito ang alituntunin ng paghahayag, ang kapangyarihan ng Diyos
na inihayag sa Kanyang mga tao, ang paniniwala sa mga puso ng
mga tao na karapatan ito ng Diyos na pangasiwaan at diktahan,
at ito ay hindi karapatan ng sinuman na sabihing ganoon din
iyan; ni hinihiling sa mga tao na sundin ang mga alituntuning ito
na parang bulag—nang walang kaalaman.12

Hayaang magkaisa ang mga Banal; hayaan silang makinig sa ti-
nig ng mga tagapaglingkod ng Diyos na nagsasalita sa kanila; ha-
yaan natin sila na makinig sa kanilang mga payo at sundin ang
katotohanan.13

Hangarin na magkaroon ng pakikisama at pakikiisa ng Banal
na Espiritu. Hayaang ang espiritung ito ay hanapin at pagyama-
nin nang buong sigasig sa pinakamaliit at sa pinakamapagkum-
babang mag-anak ganoon din sa mga miyembro ng
pinakamataas na samahan at korum. Hayaang itong pumasok sa
mga puso ng ating kapatid na lalaki at babae, sa mga magulang,
sa mga anak ng mga sambahayan, at ganoon din sa mga puso, ng
Unang Panguluhan at Labindalawa. Hayaang palamigin at palam-
butin nito ang lahat ng di-pagkakaunawaan sa gitna ng mga ka-
sapi ng Panguluhan ng Istaka at sa mga Mataas na Kapulungan,
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gayon din sa pagitan ng mga kapitbahay na nakatira sa parehong
purok. Hayaang pag-isahin nito ang mga kabataan at matatanda,
ang mga lalaki at mga babae, ang kawan at pastol, ang mga tao
at pagkasaserdote sa pagkakaisa nang may pasasalamat at pagpa-
patawad at pag-ibig, nang sa gayon maramdaman ng Israel ang
pagsang-ayon ng Panginoon at nang makalapit tayo sa kanyang
harapan na may budhi na walang kasalanan sa harapan ng lahat
ng tao. Sa ganoon wala ng kabiguan sa mga biyaya na siyang ipi-
nangako sa mga yaong matapat na sumamba sa kanya. Ang ma-
tamis na bulong ng Banal na Espiritu ay ibibigay sa kanila at ang
kayamanan ng Kalangitan, ang pakikipag-usap sa mga anghel, ay
idaragdag sa bawat panahon, dahil ang kanyang pangako ay ibi-
nigay na at hindi ito mababago!14

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang paghahayag? Ano ang ibig sabihin na ang paghahayag
ay “isang buhay at mahalagang alituntunin”?

• Ano ang mangyayari sa Simbahan kung walang tuwiran at pa-
tuloy na paghahayag?

• Ano ang kahulugan sa atin ng ang sinang-ayunang banal na ka-
sulatan ay hindi pa buo? Paano natin maihahanda ang ating
mga puso na tanggapin ang karagdagang pahayag sa pamama-
gitan ng mga itinalagang daan ng pagkasaserdote?

• Bakit ang patuloy na paghahayag ay kasing halaga sa mga pro-
peta sa panahon nina Noe at Moises? Anong mga biyaya ang
matatanggap sa pagkakaroon ng buhay na propeta ngayon?
Paano tayo matutulungan ng buhay na propeta na harapin ang
mga paghamon ng ating panahon?

• Bakit kinakailangan na ang paghahayag para sa Simbahan ay
manggagaling lamang sa mga itinalagang daan ng pagkasaser-
dote? Bagama’t ang bawat isa ay “maaaring makatanggap ng
Banal na patnubay at paghahayag na makabubuti sa kanilang
sarili,” bakit hindi ito maaaring magbigay ng karapatan na pa-
mahalaan ang iba? (Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan
42:11.)
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• Sa paanong paraan malilinlang minsan ang mga miyembro ng
Simbahan sa kanilang pag-unawa sa karapatan ng pagkasaser-
dote? Paano ba maiiwasan ng mga miyembro na malinlang sa
ganitong paraan?

• Paano maaaring magkaisa sa isang layunin at katotohanan ang
mga miyembro ng Simbahan sa buong daigdig? Paano tayo
magkakaroon ng lubusang pagkakaisa sa pamamagitan ng im-
pluwensiya ng Banal na Espiritu? Bakit mahalaga na tayo ay
maging isa? (Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 38:27.)
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Sina Ruth at Noemi, ni Judith Mehr. Nakatagpo si Ruth 
ng kapayapaan at kaligayahan sa pamamagitan ng pamumuhay 

nang malinis at pagsunod sa mga batas ng Diyos.
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Pagtagumpayan Natin 
ang Ating Sarili

Ang nagtatagal na kaligayahan ay hindi 
nagmumula sa pagbibigay-kasiyahan sa ating pisikal 

na mga naisin ni mula sa mga makamundong 
kasiyahan, kundi mula sa kabutihan, kadalisayan 

ng buhay, at pagsunod sa mga batas ng Diyos.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sa panahon ng kanyang pamamahala mula 1901 hanggang
1918, si Pangulong Joseph F. Smith ay lalong nabahala sa pang-
hihimasok ng makamundong mga impluwensiya sa buhay ng
mga Banal sa mga Huling Araw. Hindi siya bulag sa mga maka-
mundong pamamaraan na nakapaligid sa kanya. Napansin niya
ang kalaswaan, narinig niya ang kalapastanganan, at namighati
siya sa maraming kaugalian ng lipunan na laganap noon.
Hinikayat niya ang mga Banal na magkaroon ng kontrol sa sarili
sa pagharap sa mga impluwensiyang ito at mamuhay nang mali-
nis, mabuti, at dalisay.

Ang kahalagahan ng kahinahunan ng mga Banal sa mga pagli-
libang at pagpapalipas ng oras at mga kasamaan ng kalapasta-
nganan, pagsusugal, paninirang-puri, at kahalayan ang siyang
mga paksa na kanyang binanggit. Noong Setyembre 1916 ang
Unang Panguluhan ay nagpadala ng liham sa mga pantulong na
samahan ng Simbahan na nagsasabing “may umiiral na matin-
ding pangangailangan ng pagpapabuti at pagbabago sa ating
mga kabataan, lalo na ang tungkol sa pananamit at sa kanilang
kaugalian at gawaing panlipunan” at inutusan ang mga organi-
sasyong ito na gumawa ng hakbang upang lumikha ng pagba-
bago sa mga bagay na ito.1
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Habang nagbibigay ng tagubilin sa mga organisasyong ito, kini-
lala din niya na ang “mga impluwensiya ng tahanan . . . higit sa la-
hat, ay dapat na nakatuon sa pagbabago ng asal, pakikisalamuha
at pananamit. Ang tahanan ang dapat manguna sa gawaing isina-
sagawa ng mga organisasyon na pantulong lamang sa tahanan.” 2

Nagbabala siya: “Ang unang kaaway natin ay matatagpuan na-
tin sa ating sarili mismo. Makabubuting gapiin muna ang kaaway
na iyon at ipasailalim ang ating sarili sa kagustuhan ng Ama, at
mahigpit na sundin ang mga alituntunin ng buhay at kaligtasan
na ibinigay sa daigdig para sa kaligtasan ng tao.” 3

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Sundan natin ang Tagapagligtas sa pamamagitan 
ng pagkontrol sa ating sarili.

Para sa akin ang halimbawang ipinakita sa atin ng ating
Tagapagligtas ang siyang halimbawa na dapat nating sikaping
sundan. Nagka[mali] ba Siya [sa paggamit] ng Kanyang katalinu-
han upang bigyang-kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman? O
patuloy ba Siya sa paggawa nang mabuti—pinagaling ang maysa-
kit, binigyan ng paningin ang bulag, pinapagsalita ang mga pipi,
ibinalik ang pandinig ng mga bingi, nilinis ang mga ketongin,
nagpatawad ng kasalanan, nagbigay ginhawa sa nababagabag?
Hindi ba’t iyan ang halimbawang ipinakita Niya sa daigdig? Hindi
ba’t iyan ang landas na iniutos Niya sa Kanyang mga disipulo na
tahakin? Sa palagay ko ay iyan nga. May isang bagay sa gayong
landasin na kapuri-puri at dakila. Ito’y magdudulot ng tunay at
tumatagal na kasiyahan; samantalang ang mga kasiyahan ng da-
igdig ay pansamantala lamang at madaling lumipas.4

Walang taong ligtas maliban kung makokontrol niya ang kan-
yang sarili; at walang panginoon na higit na lulupit o higit na kata-
takutan kaysa sa hindi-mapigil na pita o silakbo ng damdamin.
Matutuklasan natin na kung magpapaubaya tayo sa nagsusumukot
na mga pita ng laman at susundin ang mga ito, ang magiging bu-
nga ay napakapait, nakapipinsala at nakalulungkot, kapwa sa tao at
sa lipunan. Masakit na halimbawa ito sa iba at masakit din ang
epektong dulot nito sa bawat isa; mapanganib at nakasasakit sa
hindi maingat; samantalang ang pagkakait sa mga pitang ito . . . at
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ang paghahangad sa isang bagay na dakila; hangga’t maaari, ang
paggawa ng mabuti sa ating kapwa nilalang, pag-asa sa hinaharap,
pagtitipon ng mga kayamanan sa langit, kung saan hindi makapa-
ninira ang tanga at kalawang, at hindi makapanloloob at makapag-
nanakaw ang mga magnanakaw [tingnan sa Mateo 6:19–20]—–ang
lahat ng mga bagay na ito ay magdudulot ng walang katapusang ka-
ligayahan; kaligayahan sa daigdig na ito at sa daigdig na darating.5

Para sa akin hindi ko kinatatakutan ang impluwensiya ng ating
mga kaaway sa labas, na tulad ng takot ko sa mga kaaway na nasa
loob. Ang isang hayagan at kilalang kaaway, na nakikita natin at
nakakasagupa sa larangan ng digmaan, ay hindi dapat gaanong
katakutan na tulad ng nakakubli, mapanlinlang, at taksil na kaa-
way na nagtatago sa ating sarili, gaya ng marami sa mga kahinaan
ng ating nalaglag na kalagayan bilang tao, na madalas na hinaha-
yaang hindi nasusuri, na nagpapadilim sa ating mga kaisipan,
umaakay palayo sa ating pagmamahal sa Diyos at sa kanyang ka-
totohanan, hanggang sa mapanghina ng mga ito ang pinakapun-
dasyon ng ating pananampalataya at maibaba ang ating pagkatao
upang hindi na magkaroon pa ng pag-asa ng kaligtasan, maging
sa daigdig na ito at sa darating. Ito ang mga kaaway na kaila-
ngang labanan nating lahat, ang mga ito ang pinakamatindi na-
ting kalaban sa daigdig, at ang pinakamahirap magapi. Ang mga
ito’y bunga ng kamangmangan, na karaniwang nagmumula sa
hindi napagsisihang kasalanan at kasamaan sa ating puso mismo.
Ang dapat nating gawin ay gapiin ang silakbo ng ating damda-
min, lupigin ang mga kalaban na nasa loob ng ating sarili, at ti-
yakin na ang ating puso ay matuwid sa harapan ng Panginoon,
na wala tayong gagawin na makasasakit sa kanyang Espiritu at
aakay sa atin palayo sa landas ng ating tungkulin.6

Marami ang maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa
Diyos. Natutuwa sila sa mga pagnanasa ng laman, pagbibigay-ka-
siyahan sa kanilang mga pita, na may matinding nakapipinsalang
paghahangad, na namumuhay sa kabulukan, kapariwaraan, ma-
sayang pagdiriwang at lahat ng uri ng kasamaan. Maraming tao
ang hindi alam kung paano magiging maligaya, na hindi alam
kung paano gamitin ang mga biyayang ibinigay ng Diyos sa ka-
nila. Kung pag-aari nila ang buong daigdig, gagamitin nila ito
upang bigyang-kasiyahan ang kanilang hamak na silakbo na dam-
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damin at pagnanasa, tungo sa kanilang sariling kapahamakan.
Ngunit kung taglay nila ang tamang diwa, sisikapin nilang itagu-
yod ang kapayapaan at kaligayahan ng sangkatauhan at ipaabot
ang impluwensiya ng Ebanghelyo ng liwanag at katotohanan sa
buong daigdig. Iibigin nila ang kadalisayan, kabutihan, katapa-
tan, kahinahunan at pagiging matwid.7

Ang paglilibang ay hindi ang layunin ng buhay kundi
upang magbigay lamang ng kaibahan sa buhay.

Sabihin ninyo sa akin kung ano ang pinakagusto ninyong liba-
ngan at kung ang libangang ito ang namamayaning naisin sa in-
yong buhay, at sasabihin ko kung ano kayo.8

Ang ating mga paglilibang ay dapat magtaglay ng kaiga-igayang
kapaligiran sa pakikihalubilo. Dapat nating isaalang-alang ang
katangian ng mga taong kahalubilo natin sa mga lugar ng liba-
ngan; at dapat umiral sa atin ang pagpapahalaga sa pananagutan
natin sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan at sa
Simbahan. Dapat nating malaman na ang mga kasiyahan na ating
nararanasan ay dapat katanggap-tanggap sa Panginoon. . . .  Ang
mga libangan na, kung titingnan mismo ay kaiga-igaya ang kapa-
ligiran, at maaaring angkop at kapaki-pakinabang, ay dapat pa
ring iwasan maliban kung ang mga kasama dito ay matatapat at
malilinis na tao at ang mga lugar ay kapita-pitagan at pinanga-
ngasiwaan nang wasto.

May mga limitasyon ang ating paglilibang at kung lalampas
tayo rito ay hindi na tayo magiging ligtas. Ang mga ito ay dapat
manmanang mabuti at huwag gaanong dalasan upang maiwa-
sang magmalabis. Ang mga ito ay hindi dapat pag-ukulan ng la-
hat, ni maging ng malaking bahagi ng ating panahon; tunay na
dapat gawin lamang na kaugnay ang mga ito ng mga tungkulin
at obligasyon sa buhay, at hindi kailanman dapat gawing layunin
o bagay na kumokontrol sa ating inaasahan at minimithi.9

Ang lahat ng labis ay nakapipinsala. Ang kahinahunan ang da-
pat mamayani sa lahat ng bagay. Ang paglilibang ay hindi ang la-
yunin ng buhay, dapat lamang itong paunlakan upang
magkaroon ng kaibahan ang buhay. Kapag nakasanayan na ng
mga tao ang palagian o madalas na paulit-ulit na sandali ng kasi-
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yahan, ang tunay na layunin ng pag-iral ng tao ay nalilimutan at
ang tungkulin ay nagiging kayamut-yamot at kasuklam-suklam.10

Mamuhay tayo nang malinis, iwasan ang 
pagmamalabis, at huwag nang magkasala.

Ang kalapastanganan at kalaswaan ay karumal-dumal na kasa-

lanan sa paningin ng Diyos.

Dapat naitng itigil ang kalapastanganan, at kalaswaan, at lahat
ng gayong pag-uugali na umiiral sa ating kalipunan; dahil ang la-
hat ng mga bagay na iyon ay hindi tugma sa ebanghelyo at hindi
angkop sa mga tao ng Diyos.11

Ang wika, tulad ng kaisipan, ay gumagawa ng impresyon at na-
gugunita ng alaala sa paraan na maaaring hindi kanais-nais kung
hindi man nakapipinsala sa mga taong napilitang makinig sa ma-
sasagwang salita. Ang mga kaisipan na hindi angkop mismo ay
maaaring dakilain o maibaba ng wikang gamit upang maipahiwa-
tig ang mga ito. Kung ang magagaspang at masasamang ekspres-
yon ay iiwasan, ano pa ang magiging kalapastanganan?12

Ang pag-uugaling . . . kinasasadlakan ng mga kabataan, ang
paggamit ng kabastusan o kalapastanganan . . . ay hindi lamang
nakasasakit sa kalooban ng mga taong may-pinag-aralan, kundi
karumal-dumal na kasalanan sa paningin ng Diyos, at hindi da-
pat umiral sa mga anak ng mga Banal sa mga Huling Araw.13

Sinasabi ko sa mga ama at ina ng Israel, at sa mga batang la-
laki na isinilang sa Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw: Sinasabi ko sa kalalakihan at mga batang lalaki sa
buong daigdig, na maaabot ng aking pagsasalita—nagsusumamo
ako sa inyo, hinihikayat ko kayo na huwag ninyong saktan ang
kalooban ng Panginoon, ni saktan ang kalooban ng kagalang-ga-
lang na kalalakihan at kababaihan, sa pamamagitan ng paggamit
ng kalapastanganan.14

Ang pagnanais na makamtan ang isang bagay nang walang

kapalit ay masama.

Sa mga bisyo ng kasalukuyang panahon ang pagsusugal ang si-
yang karaniwang isinusumpa. . . .  Gayunman, sa maraming uri
ng pagbabalatkayo ng kasamaan ng pagsusugal, ito ay tinatang-
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kilik sa tahanan, sa mga makabagong samahan, at sa paglilibang
para sa kapaki-pakinabang na pagkakawangga, maging sa mga
bakuran ng sagradong gusali. . . . 

Ang pagnanais na makamtan ang isang mahalagang bagay sa ka-
unting halaga o nang walang kapalit ay masama; at ang anumang
pagpapatuloy na nagpapalakas sa pagnanais na iyon ay mabisang
tagapagtaguyod sa diwa ng pagsusugal, na napatunayang totoong
diyablo ng kapahamakan sa libu-libong tao. Ang pakikipasapalaran
sa isang diyes sentimo sa pag-asang manalo nang piso sa alinmang
laro ng pakikipagsapalaran ay isang uri ng pagsusugal.15

Ang paninirang-puri ay taliwas sa diwa ng ebanghelyo.

Sa isang liham na kamakailan ko lamang natanggap, ang su-
musunod na kahilingan at katanungan ay isinumite para bigyan
ko ng opinyon: “Gusto kong bigyan ninyo ng kahulugan ang pa-
ninirang-puri. Tila may pagkakaiba ng opinyon tungkol sa kahu-
lugan ng salitang ito. Sinasabi ng iba na basta’t nagsasabi ka nang
totoo tungkol sa isang tao, ito ay hindi paninirang-puri, kahit na
ano pa ang sinabi mo o kung paano mo ito sinabi. Hindi ba mas
mainam, kung alam nating may kamaliang nagawa ang tao, na la-
pitan siya nang sarilinan at kausapin siya, kaysa lumapit sa iba at
ipagsabi ang kanyang mga kamalian?”

Wala nang lalayo pa sa diwa at likas na talino ng ebanghelyo
kaysa sa pag-aakalang palagi tayong bibigyang-katwiran sa pagsa-
sabi ng katotohanan tungkol sa isang tao, gaano man ang pinsa-
lang dulot ng katotohanan sa kanya. Itinuturo sa atin ng
ebanghelyo ang mahahalagang alituntunin ng pagsisisi, at wala
tayong karapatan na siraan ang isang tao batay sa pag-aakala ng
kanyang kapwa-tao kapag tunay na siyang nakapagsisi at pinata-
wad na siya ng Diyos. . . . 

Bilang panuntunan, hindi kailangan na palaging mag-alok ng
payo sa mga taong sa palagay natin ay nakagawa ng ilang kama-
lian. Una, maaaring mali ang ating paghatol, at pangalawa, maa-
aring kaharap natin ang isang taong puspos ng diwa ng pagsisisi,
at taong, batid ang kanyang mga kahinaan, ay patuloy na nagsi-
sikap na mapagtagumpayan ito. Samakatwid, kailangang maging
lubos na maingat sa ating pananalita na nagpapahiwatig ng pani-
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nisi sa iba. Bilang pangkalahatang patakaran, ang paninirang-
puri ay mas madaling makita sa diwa at layunin na siyang dahi-
lan ng pagsasalita natin ng mga bagay na itinuturing nating mga
pagkakamali ng iba kaysa sa mga salita mismo.

Ang isang lalaki o babae na taglay ang Espiritu ng Diyos ay kaagad
na madarama sa kanyang sarili ang diwa ng paninirang-puri, dahil
ang diwa ay nasa mga punang ginagawa sa iba. Kung gayon, ang ta-
nong tungkol sa paninirang-puri, ay malamang na pinakamainam
na matutukoy sa pamamagitan ng sinaunang patakaran na, “ang ti-
tik ay pumapatay, datapwa’t ang espiritu ay nagbibigay ng buhay.”
[II Mga Taga Corinto 3:6.]16

Ang kahalayan ay dapat na hindi sang-ayunan ng lahat 

ng tao.

Ang kahalayan sa pananamit ay dapat na hindi sang-ayunan ng
mga magulang at ng lahat ng disenteng tao. Ang nakakahiyang
pagpapakita ng hubog ng tao na hayagang inilalantad sa moder-
nong mga estilo ng pananamit, o kaya’y ng kawalan nang damit,
ay palatandaan ng pagkahilig sa laman o pagpapababa ng mora-
lidad at pagguho ng lipunan na nagpadali sa hindi na maiba-
ngong pagkawasak ng mga bansa. Huwag hayaang ang
maningning na hinaharap ng maluwalhating milenyo ay matak-
pan ng ulap ng mga kadiliman na binabantaan ng mga kaugalian
at kasuotan at dibersiyon ng panahong ito na walang pagpapa-
halaga sa tamang patakaran.17

Sa aking paningin ang kasalukuyang mga uso ay karumal-du-
mal, nagpapahiwatig ng kasamaan, na tinatayang gigising sa ma-
halay na silakbo ng damdamin at pagnanasa, at upang maging
sanhi ng kalaswaan, sa mga puso ng mga sumusunod sa uso, at
kumukunsinti sa mga ito. . . .  Ito’y ubod nang sama, at inaasa-
han kong ang mga anak na babae ng Sion ay hindi ibaba ang ka-
nilang sarili sa mga mapinsalang paraan, kaugalian at modang
ito, dahil ang mga ito’y nakapagpapababa ng moralidad at ka-
sumpa-sumpa ang epekto ng mga ito.18

Naririnig nating iniuulat, nang paulit-ulit, na sinisira ng
ilan . . . ang kanilang mga garment, sa halip na panatilihing ba-
nal at malinis ang mga ito. . . .  Nakikita natin ang ilan sa ating
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mabubuting kapatid na babae na nagpupunta dito sa templo pa-
minsan-minsan na napapalamutian sa pinaka-uso at kapansin-
pansin na mga moda na higit kailanman ay nagdulot ng
kahihiyan sa banal na katawan ng tao. Tila hindi nila nauuna-
waan na nagpupunta sila sa bahay ng Diyos.19

Ang maayos na pagsasayaw ay pinahihintulutan sa mga Banal.

Naisip namin na napapanahon na upang ituon ang pansin sa
paksa tungkol sa mga sayawan, isang dibersiyon na pinapahintu-
lutan sa mga Banal sa mga Huling Araw, subalit sa ilalim ng ilang
patakaran na nararapat na sunding mabuti. . . .  Ang mga nakala-
lasing na inumin ay dapat ipagbawal sa mga bulwagan ng saya-
wan at sa paligid nito. Ang mga sayaw na nangangailangan o
nagpapahintulot sa pagyayakapan at mahalay na mga kilos . . . ay
dapat na lubusang ipagbawal.20

Ang mga aklat ay mga kasama sa kabutihan o sa kasamaan.

Ang mga aklat ay bumubuo ng isang uri ng pakikisama sa ka-
hit sinong bumabasa, at lumilikha ang mga ito ng damdamin sa
puso na maaaring sa mabuti o masama. Kung minsan ang nang-
yayari ay nagiging napakaingat ng mga magulang sa kung sino
ang barkada ng kanilang mga anak at hindi sila nababahala sa
mga aklat na kanilang binabasa. Sa dakong huli ang pagbabasa
ng masamang aklat ay magiging sanhi ng pagkakaroon ng masa-
samang kasama.

Hindi lamang ang batang lalaking nagbabasa sa kakaiba, mahi-
waga at talagang nakapananabik na literatura ang naaapektuhan
ng impluwensiya nito, kundi sa paglipas ng panahon ay maiim-
pluwensiyahan niya ang iba. Ang literaturang ito ang pinagmu-
mulan ng lahat ng uri ng masasamang mungkahi na nagiging
masamang kaugalian at nagdudulot ng hindi pangkaraniwan at
nakapagpapababang damdamin na patuloy na gumagapi sa ka-
butihan na nasa puso ng tao at nagbibigay ng puwang sa ma-
sama. . . .  Kapag ang ating mga anak ay nagbabasa ng mga aklat
na lumilikha ng kakaiba at hindi pangkaraniwan at hindi kanais-
nais na kaisipan sa kanilang isip hindi tayo dapat magtaka kung
matuklasan nating nakagawa sila ng mga bagay na hindi pangka-
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raniwan, kakaiba, o mahiwaga. Sa kaisipan at damdamin natin
dapat paglabanan ang mga kasamaan at tukso ng daigdig, at ang
pagpapadalisay ng ating kaisipan at damdamin ang dapat na pag-
sikapang mabuti ng bawat ama at ina. . . . 

May isang kuwento tungkol sa isang Ingles na opisyal na nasa
India, na isang araw ay nagpunta sa salansan ng mga aklat upang
kunin ang isang aklat. Habang inaabot niya ang aklat ay tinuklaw
ng isang ahas ang kanyang daliri. Makalipas ang ilang oras ang
daliri ay nagsimulang mamaga. Sa dakong huli ang pamamaga ay
umabot sa kanyang bisig, at sa wakas ang buong katawan ay na-
apektuhan, sa loob ng ilang araw ang opisyal ay namatay.
Maraming ahas ang nakakubli sa maraming mumurahin at maru-
ming aklat. . . .  Ang epekto ng mga ito sa ating kaluluwa ay ma-
kamandag, at sa paglipas ng panahon tiyak na makalilikha ang
mga ito ng moral o espirituwal na kamatayan. . . .  Pag-ingatin
ang mga Banal sa mga aklat na pumapasok sa kanilang mga taha-
nan, sapagkat ang impluwensiya ng mga ito ay maaaring maka-
mandag at nakamamatay tulad ng ahas na naging sanhi ng
pagkamatay ng Ingles na opisyal na nasa India.21

Anong uri ng mga tao ba nararapat tayong maging?

Tanging sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas ng Diyos
na ang mga tao ay makapananaig sa mumunting kahinaan ng
mortalidad at sikaping ipadama ang wagas na pagmamahal na
yaon, ang pagkakawanggawa at pag-ibig na yaon, na dapat gumi-
sing sa mga puso at hangarin ng mga anak ng tao. Ang ebang-
helyo tulad ng pagkapanumbalik nito ay nilayon na magpalaya sa
mga [tao], malayang piliin ang mabuti at talikuran ang masama,
malayang pairalin ang katatagan sa kanilang pagpili ng mabuti, na
kumbinsido silang tama ito, na hindi alintana ang karamihan sa
mga tao ng daigdig kung alispustahin man sila ng mga ito at bati-
kusin. Hindi kailangan ang kakaibang katapangan sa panig ng ka-
lalakihan upang lumangoy at sumabay sa agos ng daigdig.22

Pagpapalain kayo ng Panginoon aking mga kapatid.
Inirerekomenda namin ang anumang programang itinatag upang
itaguyod ang kahinahunan, kabutihan, kadalisayan ng buhay at pa-
nanampalataya sa Diyos at pagsunod sa Kanyang mga batas. . . . 
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. . . Anong uri ng mga tao tayo dapat maging; anong uri ng mga
indibiduwal tayo dapat maging? Hindi ba tayo dapat magpakita ng
halimbawa ng pagiging karapat-dapat sa ating propesyon? Hindi
ba tayo dapat na mamuhay nang malinis? Hindi ba tayo dapat na
maging matwid, mabuti, matapat, may takot sa Diyos at nagmama-
hal sa Diyos sa ating mga kaluluwa sa araw-araw ng ating buhay at
sa bawat tungkulin kung saan tayo tinawag na kumilos; hindi ba
tayo dapat maging halimbawa ng mabuti? Hindi ba tayo dapat ma-
ging katulad ni Cristo, tunay na lalaki, tapat sa bawat alituntunin
ng Ebanghelyo, at kagalang-galang sa daigdig at sa tahanan . . . ?
Tunay na iyan ang uri ng tao na dapat tayong maging. Dalangin ko
na tulungan nawa tayo ng Diyos na maging gayon nga.23

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Sa paanong paraan nagpakita ang Tagapagligtas ng pagkontrol
sa sarili? Ano ang “kaaway na matatagpuan natin sa ating sa-
rili”? (Tingnan din sa Mosias 3:19.) Paano natin masusundan
ang halimbawa ng Tagapagligtas sa paggapi sa kaaway na ito?

• Kailan tayo hindi mga panginoon ng ating sarili, paano natin
nasasaktan ang ating sarili at ang iba? Kailan tayo mga pa-
nginoon ng ating sarili, paano natin mapagpapala ang iba?

• Paano nagiging “hindi mapigil na silakbo ng damdamin” ang
mga paglilibang na ito sa ating buhay? Paano maaaring ihayag
ng mga ito kung ano tayo? Anong papel ang dapat gampanan
ng mga paglilibang sa ating buhay?

• Bakit ang “kalapastanganan at kalaswaan ay karumal-dumal na
kasalanan sa paningin ng Diyos”? Kung ang mga nakapaligid sa
inyo ay lapastangan, paano ninyo maipaaalam sa kanila na na-
kasasakit ito sa inyong damdamin?

• Bakit ang paninirang-puri ay taliwas sa diwa ng ebanghelyo?
Ano ang dapat nating gawing hakbang sa halip na magsalita ng
tungkol sa mga pagkakamali ng iba?

• Paano nakahihikayat ng matwid na pamumuhay ang disenteng
pananamit? Paanong ang epekto ng ilan sa mga moda sa nga-
yon ay maaaring “magmungkahi ng kasamaan” at “makapagpa-
baba sa moralidad”?
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• Paano naaangkop ang payo ni Pangulong Smith tungkol sa
mga aklat sa mga libangan sa ngayon, katulad ng pagtatanghal
sa video, musika, telebisyon, pelikula, magasin, at ang
Internet? (Tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 88:118.) Sa
paanong paraan kinakailangan ang katapangan kung lalangoy
tayo pasalungat sa mga agos ng daigdig”?

• Paano ninyo sasagutin ang tanong na, “Anong uri ng tao tayo
dapat maging”? (Tingnan din sa 3 Nephi 27:27.)
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buhay na impresyon sa kanyang anak, kahit na ang anak ay limang taong 

gulang pa lamang nang si Hyrum ay minartir.
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Mga Ama ng Tahanan

Ang bawat ama ay dapat na magsikap 
na maging karapat-dapat sa kanyang banal na 

tungkulin bilang ama ng kanyang pamilya.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sa buong buhay niya, dala-dala ni Joseph F. Smith ang alaala ng
minartir niyang ama na si Hyrum Smith. Noong ika-27 ng Hunyo
1918, si Pangulong Smith ay nangulo sa Sementeryo ng Salt Lake
City, kung saan itinayo ang bantayog ng kanyang ama bilang pag-
paparangal. Sa pagkakataong ito, sinabi niya: “Ako ay pinagpala
sa pagkakaroon ng tatlumpu’t limang buhay na mga anak, at la-
hat sila, sa aking pagkakaalam ay karapat-dapat na miyembro sa
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, at na-
niniwala ako na ang kanilang mga puso ay nasa gawain ng
Panginoon. Ipinagmamalaki ko ang aking mga anak. Sa ngayon
ako ay may walumpu’t anim na apo . . . ako ay mayaman; binig-
yan ako ng Panginoon ng mahahalagang kayamanan sa mga anak
at sa anak ng aking mga anak. . . .  Nais kong tumingin kayo dito
sa maliit na grupo ng aking mga apo . . . sa dako rito, ang bawat
isa sa kanila. Mahal ko sila. Kilala ko silang lahat. Hindi kami ma-
dalas magkita subalit hinahagkan ko sila tulad ng ginagawa ko sa
sarili kong mga anak.”1

Di-nagtagal ang kanyang anak na si Joseph Fielding Smith, na
naglingkod bilang Pangulo ng Simbahan mula 1970 hanggang
1972, ay nakita na ang pagmamahal ng kanyang ama sa kanyang
pamilya “ay walang hangganan sa kadakilaan at kadalisayan.
Hindi alam ng daigdig . . . hindi magagawang malaman—ang la-
lim ng kanyang pagmamahal sa kanila. Ang masasama at napaka-
samang tao ay pinagtatawanan at sinisiraan siya; subalit ang tunay
na kalagayan ng buhay ng kanyang pamilya at kahanga-hangang
pagmamahal para sa kanyang pamilya ay di-maabot ng kanilang
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pang-unawa. O gaano niya ipinapanalangin na ang kanyang mga
anak ay manatiling tapat —tapat sa Diyos, tapat sa kanyang
kapwa; tapat sa isa’t isa at tapat sa kanya! . . .  Pahintulutan sila,
ang bawat isa sa kanila at ang lahat sa kanila; na maging tapat sa
kanya at sa layunin na kanyang ginampanan nang buong katapa-
tan sa buong panahon ng kanyang buhay dito sa mundo, at ang
siyang pinakamahalagang bagay sa kanyang buong buhay.”2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Walang hahalili sa tahanan.

Walang hahalili sa tahanan. Ang saligan nito ay kasing tanda pa
ng daigdig, at ang misyon nito ay inordena ng Diyos noong pina-
kaunang panahon. . . .  Ang tahanan sa gayon ay higit pa sa isang
tirahan, ito ay institusyon na itinayo para sa katatagan at pagma-
mahalan ng bawat isa at ng buong bansa.

Walang tunay na kaligayahan kung nakahiwalay at malayo sa
tahanan at ang bawat pagsisikap na ginawa upang pabanalin at
pangalagaan ang impluwensiya nito ay nagpapasigla sa mga nag-
pakahirap at nagsakripisyo sa pagtatag nito. Ang mga kalalakihan
at kababaihan ay kadalasang naghahangad na palitan ng ibang
pamumuhay ang yaong ginagawa sa tahanan; pinapaniwala nila
ang mga sarili na ang tahanan ay nangangahulugan ng pagpigil;
na ang pagiging lubusang malaya ang pinakamimithing pagkaka-
taon na makakilos ayon sa kanilang kagustuhan. Walang kaliga-
yahan kung walang paglilingkod, at walang paglilingkod na mas
hihigit pa sa tahanang ginawang dakilang institusyon, na siyang
magpapaunlad at mangangalaga sa buhay ng pamilya.

Ang sinumang magpabaya sa kanyang tungkulin sa tahanan ay
nagkukulang sa mahalagang bahagi ng kapakanang panlipunan.
Maaari silang magpakasawa sa mga panlipunang kasiyahan, su-
balit ang kasiyahang yaon ay panandalian lamang at magbubu-
nga ng kabiguan sa darating na panahon. Kung minsan ang
hanapbuhay ng tao ang naglalayo sa kanila sa tahanan; subalit
ang pagsisikap sa tuwina ng pag-uwi sa tahanan ang siyang nag-
bibigay ng inspirasyon sa paggawa ng mabuti at pagmamahal.3

Sa huwarang tahanan ang kaluluwa ay hindi nagugutom, ni
ang paglaki at pag-unlad ng magagandang damdamin ay napipi-
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gil ng magaslaw at makamundong kasiyahan. Ang pangunahing
layunin ay hindi upang magtipon ng labis na kayamanan, na ka-
dalasa’y humihila palayo sa tapat, sa huwaran, sa espirituwal na
pamumuhay; ngunit upang makagawa ng pagpapayaman sa ka-
luluwa,ang pagkaalam sa mga dakilang bagay na nagawa, ang
pagdaloy ng pagmamahal at pagiging matulungin.

Hindi sa mga mahahaling larawan, tapiserya, mga bagay na
hindi mabibili ng salapi, iba’t-ibang palamuti, mamahaling ka-
sangkapan, mga bukirin, kawan ng mga hayop, mga bahay at
lupa ang bumubuo sa huwarang tahanan, ni ang kasiyahang pan-
lipunan at kaginhawaan na masigasig na hinahangad ng marami;
ngunit ito ay nasa kagandahan ng kaluluwa na hinubog, pagma-
mahal, katapatan, mga tapat na espiritu; mga kamay na matulu-
ngin at mga maawaing puso; pag-ibig na hindi naghahangad para
sa kanyang sarili, mga kaisipan at gawain na umaantig sa ating
buhay patungo sa mas nakabubuting kalagayan—ang mga ito ay
nakasalalay sa pundasyon ng huwarang tahanan.4

Sa tahanan ang karapatan sa pamumuno 
ay ibinigay sa ama.

Walang nakatataas na karapatan sa mga bagay na may kaugna-
yan sa samahan ng pamilya, at lalung-lalo na kung ang samahang
yaon ay pinamumunuan ng isang taong may mataas na
Pagkasaserdote, kaysa sa karapatan ng ama. Ang karapatan ay igi-
nagalang noon pa man, at sa mga tao ng Diyos sa lahat ng dis-
pensasyon ito ay labis na pinahahalagahan at madalas na
binibigyang-diin sa mga turo ng propeta na binigyan ng inspiras-
yon ng Diyos. Ang kaayusang patriyarkal ay banal na sa simula pa
lamang at ito ay magpapatuloy sa buong panahon at kawalang-
hanggan. Samakatuwid may natatanging dahilan, bakit dapat na
maunawaan ng mga kalalakihan at kababaihan ang kaayusan at
karapatang ito sa mga sambayanan ng mga tao ng Diyos at pag-
sikapang gawin kung ano ang nilalayon ng Diyos dito, ang pagi-
ging karapat-dapat at paghahanda para sa pinakamataas na
kadakilaan ng kanyang mga anak. . . . 

Ang karapatang ito ay may kaakibat na mabigat na tungkulin,
at gayon din sa mga karapatan at pribilehiyo nito at ang mga ka-
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lalakihan ay hindi maaaring maging lubos na kapuri-puri sa kani-
lang pamumuhay, ni maihanda nang napakaingat ang kanilang
mga sarili na mamuhay nang naaayon sa mahalaga at inordenang
pamantayan ng pag-uugali ng Diyos sa samahan ng pamilya. Sa
karapatang ito nakasalalay ang tiyak na mga pangako at biyaya, at
ang sinumang sumunod at igalang ang karapatang ito ay magka-
karoon ng tiyak na pag-angkin sa dakilang pagsang-ayon na hindi
mapapasakanila maliban na lang kung igagalang at susundin ang
mga batas ng Diyos na itinatag para sa pamamalakad at karapa-
tan sa tahanan.5

Hinahangad ko . . . na itanim sa isipan ng mga namumuno sa
simbahan ang pangangailangan ng pagsangguni sa mga ama sa
lahat ng bagay na nauukol sa pagkakatawag sa kanilang mga
anak na lalaki sa pagkasaserdote, at sa mga gawain sa simbahan,
na ang paggalang at pamimitagan na dapat ipakita ng mga anak
sa mga magulang ay hindi dapat panghimasukan ng simbahan, ni
pakialamanan ng mga pinuno.Sa ganitong paraan ang pagkaka-
sundo at mabuting pagsasama ay ginawa upang pairalin, at ang
pagpapatibay ng mga pamilya at ang buhay ng pamilya, na kung
saan ang pamahalaan ng simbahan ay nababatay at napapanatili,
ay magdaragdag sa mga tungkulin ng banal na pagkasaserdote,
nangangalaga ng pagkakaisa, lakas at kapangyarihan sa bawat ki-
los nito.6

Mga ama, gawin ninyo ang lahat ng inyong 
tungkulin sa inyong pamilya.

Kung (ang mga ama) ay may espiritu ng Diyos sa pagsasagawa
sa kanilang temporal na mga tungkulin, kailanma’y hindi nila pa-
babayaan ang mga ina ng kanilang mga anak, ni ang kanilang mga
anak. Hindi sila magkukulang sa pagtuturo sa kanila ng mga ali-
tuntunin ng buhay at pasisimulan nila ito ng tamang halimbawa.
Huwag kayong gagawa ng anumang bagay sa inyong sarili at sasa-
bihin sa inyong anak na “Huwag mong gawin ito.” Mabuhay nang
sa gayon ay masabi ninyong, “Anak ko gawin mo ang ginawa ko,
sumunod ka sa akin, tularan ang aking halimbawa.” Ito ang pa-
raan na ang mga ama ay dapat na mamuhay, bawat isa sa atin ; ma-
giging kahihiyan, kahinaan, kahiya-hiyang bagay sa sinumang
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miyembro ng simbahan na tahakin ang daan na alam niyang hindi
tama at lalong hindi dapat tularan ng kanyang mga anak. Ito ay
isang bagay na kahiya-hiya para sa isang lalaki na ilagay ang kan-
yang sarili upang maging sagabal, maging balakid sa pagtupad sa
lahat ng kanyang tungkulin para sa mga yaong nagmamahal sa
kanya at sa mga dapat ay minamahal niya nang higit pa sa kan-
yang sarili, sa pamamagitan ng pagsuko sa mga hilig na hindi
tama at sa masasamang pag-uugali, at sa paggawa ng mga bagay
na hindi niya dapat gawin, at sa gayon ay pagsikapan niyang had-
langan ang kanyang mga anak mula sa paggawa.Gawin ninyo ang
inyong tungkulin, mga kapatid ko, at gagawin naman ng
Panginoon ang Kanyang tungkulin para sa inyo.7

Mga kapatid, may napakaliit na pagmamalasakit na pangrelihi-
yon, pagmamahal at takot sa Diyos, sa tahanan; labis na kamun-
duhan, kasakiman, kapabayaan at kakulangan sa paggalang sa
pamilya, o ang mga ito ay hindi kailanman makikita nang gayon
sa labas ng tahanan. Kung gayon ang tahanan ay nangangaila-
ngan ng pagbabago. Magsikap ngayon at bukas na makagawa ng
pagbabago sa inyong tahanan sa pamamagitan ng pagdarasal ng
dalawang beses sa isang araw kasama ng inyong pamilya, tawa-
gin ang inyong mga anak at ang inyong asawa na magdasal ka-
sama kayo. Humingi ng pagpapala sa bawat pagkaing inyong
kinakain. Maglaan ng sampung minuto sa pagbabasa ng isang ka-
banata mula sa salita ng Panginoon sa Bibliya, sa Aklat ni
Mormon, Doktrina at mga Tipan, bago kayo matulog, o bago
kayo magsimula sa inyong pang-araw-araw na gawain. Pakainin
ninyo ang sarili ninyong espiritu sa tahanan at gayon din sa mga
pampublikong pook. Hayaang ang pagmamahal at kapayapaan
at ang espiritu ng Diyos, kabaitan, pag-ibig sa kapwa, pagsasakri-
pisyo para sa iba, ay mamayani sa inyong pamilya. Iwaksi ang
mga masasakit na salita, pagkainggit, pagkamuhi, pagsasalita ng
masama, mahalay na pananalita t pasaring, kalapastanganan at
hayaang ang espiritu ng Diyos ang magmay-ari ng inyong mga
puso. Ituro ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga anak, sa
diwa at kapangyarihan, itinataguyod at pinagtibay ng personal na
pagsasagawa. Ipakita ninyo sa kanila na kayo ay masigasig at ga-
win ninyo kung ano ang inyong itinuturo.8
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Ako’y nanalangin para sa inyo at mananalangin ako sa Diyos
na tulungan kayo, mga ama at ina, na turuan ang inyong mga
anak ng mga alituntunin at panuntunan ng ebanghelyo ni
Jesucristo, nang sa gayon lumaki silang walang kasalanan tungo
sa kaligtasan. Ipinapanalangin ko na tulungan kayo ng Diyos na
mapalaki ang inyong mga anak sa pagmamahal sa katotohanan,
sa pagmamahal sa kabutihan, malaya sa masasamang bisyo ng
sanlibutan, malaya mula sa karumihan, mula sa kalasingan, mula
sa paggamit ng tabako, sa matatapang na inumin at bawal na ga-
mot, at sa lahat ng mga bisyo; na tuturuan ninyo sila na maging
malinis sa kanilang pamumuhay—sa kanilang mga kinagawian,
nang sa gayon ay maging banal na templo na kung saan ang
Espiritu ng buhay na Diyos ay makapananahan at makatatagpo
ng kalugud-lugod na tahanan. Tungkulin ninyo na gawin ito, at
ito ay tungkulin ko, at ito ay tungkulin ng bawat kalalakihang na-
bubuhay na ituro ang mga bagay na ito sa kanyang pamilya, at tu-
ruan sila sa daan na dapat nilang lakaran.9

Nawa’y ang mga ama sa Israel ay mamuhay nang nararapat; pa-
kitunguhan ang kanilang mga asawa ng nararapat na pakikitungo
sa kanila; gawing maginhawa ang kanilang tahanan sa abot ng
makakaya, pagaanin ang pasanin ng kanilang mga asawa hangga’t
maaari; magpakita ng magandang halimbawa sa kanilang mga
anak; turuan sila na sumama sa kanila sa panalangin, araw at gabi,
at kung sila ay kakain, magpasalamat sa awa ng Diyos sa pagbibi-
gay sa kanila ng pagkain at ng damit na kanilang isinusuot, at pa-
salamatan ang kamay ng Diyos sa lahat ng bagay.10

Ang mga samahan ng mag-anak ay nauukol 
para sa kawalang-hanggan.

Ang Diyos ang namumuno sa lahi ng tao; kinikilala natin siya
bilang Ama nating lahat. Hindi natin siya mabibigyan nang higit
na kasiyahan maliban sa pagpapahalaga, at pagpipitagan at pag-
galang sa ating mga ama at ina, na siyang naging dahilan ng ating
buhay dito sa mundo.11

Ang samahan ng mag-anak ay nakabatay sa tunay na pamama-
hala, ang labis na pagpipilit ay hindi dapat ilagay sa kahalagahan
ng pamamahala sa pamilya sa pagiging tunay at ganap, ni sa ka-
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totohanang ang lahat ng paggalang sa namamahala sa pamilya ay
nararapat na sang-ayunan.12

Ang ating mga ugnayang (mag-anak) ay hindi inilalaan para sa
buhay na ito lamang, sa ngayong panahon, tulad ng pagkilala na-
tin nito sa kawalang-hanggan. Nabubuhay tayo sa panahon at sa
kawalang-hanggan. Bumubuo tayo ng mga pagsasamahan at pa-
kikipag-ugnayan sa panahon at kawalang-hanggan. Ang ating
mga pag-ibig at ating mga hangarin ay nasumpungang karapat-
dapat at handa upang magtiis hindi lamang sa temporal o buhay
na ito kung hindi sa kawalang-hanggan. Sino maliban sa mga
Banal sa mga Huling Araw ang nagmumuni-muni sa kaisipang sa
kabila ng kamatayan ay magpapatuloy tayo sa samahan ng mag-
anak? Ang ama, ang ina, mga anak na nakikilala ang isa’t isa sa re-
lasyong mayroon sila sa bawat isa, at mananatili sa isa’t isa? Ang
samahang ito ng mag-anak na isang bahagi sa dakila at ganap na
pagkakatatag ng gawain ng Diyos, at ang lahat ay itinalaga na
magpatuloy sa lahat ng panahon at kawalang-hanggan?13

Mayroon akong maluwalhating pangako ng pagsasama-sama
ng aking mga mahal sa buhay sa lahat ng kawalang-hanggan. Sa
pagsunod sa gawaing ito, sa ebanghelyo ni Jesucristo, titipunin
ko ang aking mag-anak sa palibot ko, ang aking mga anak, ang
mga anak ng aking mga anak, hanggang sa maging kasing dami
ng binhi ni Abraham, o kaya’y hindi mabilang na tulad ng mga bu-
hangin sa karagatan. Dahil ito ang aking karapatan at pribilehiyo,
ay karapatan at pribilehiyo rin ng bawat miyembro ng Simbahan
ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw na humawak ng
Pagkasaserdote at gagampanan ito sa paningin ng Diyos.14

Gayon pa man, ang gawin nang mabuti ang mga bagay na
yaon na inordena ng Diyos na maging karaniwang palad ng bu-
ong sangkatauhan, ang siyang pinakatunay na kadakilaan. Ang
maging matagumpay na ama o ina ay mas dakila pa sa matagum-
pay na heneral o estadista.15

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang dapat na maging “pangunahing layunin” ng mga ama
sa tahanan? Paaanong ang patataguyod sa mag-anak ay umaa-
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bot mula sa temporal hanggang sa espirituwal? Paano magka-
karoon ng mga damdamin ng “pagpapayaman sa kaluluwa” sa
kanyang mag-anak?

• Anong mga elemento ang “nakasalalay sa pundasyon ng huwa-
rang tahanan”? Bakit tungkulin ng ama na malaman ang mga
bagay na makapagpapaunlad sa isang tahanan?

• Paano aalalayan ng mga asawa at anak ang ama ng kanilang ta-
hanan? Ano ang kinakailangang gawin ng mga asawang lalaki
at ama upang maging karapat-dapat sa pag-aalalay at suporta
ng mga miyembro ng kanilang mag-anak?

• Paano naglaan ang Panginoon ng mga pagpapala ng pagkasa-
serdote sa mga kababaihang walang asawa?

• Paano pinatatatag ang mga ama at pinagpapala ang mga mag-
anak kapag ang ama ay isinasaalang-alang at iginagalang ng
mga pinuno ng pagkasaserdote?

• Ano ang mga kailangan upang mapagbuti ang ating mga taha-
nan sa kasalukuyan? Ano ang gagawin ng mga ama upang had-
langan ang kamunduhan at itanim ang pagmamalasakit na
pangrelihiyon sa tahanan?

• Anong mga biyaya ang ating matatanggap sa pagkakaalam na
ang ating pagsasama bilang pamilya ay maaaring magpatuloy
sa kawalang-hanggan? Ano ang maaaring gawin ng mga ama
upang matiyak ang kawalang-hanggan ng sarili niyang mag-
anak?
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Paghahanda para sa Ikalawang
Pagparito ni Cristo

Naniniwala kami sa literal na 
Ikalawang Pagparito ng Tagapagligtas na si 

Jesucristo, na umakyat sa langit, at muling 
darating upang maghari bilang Hari ng mga 

Hari at Panginoon ng mga Panginoon.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Nagbigay ng malakas na patotoo si Pangulong Joseph F. Smith
sa katotohanan ng Ikalawang Pagparito ng Tagapagligtas.
Pinayuhan niya ang mga Banal na pag-aralan ang mga salita ng
mga propeta ng Diyos hinggil sa Ikalawang Pagparito at ihanda
ang kanilang mga sarili para sa kaganapang iyon sa pamamagitan
ng pagtupad sa kanilang mga tipan. Itinuro niya na ang
Simbahan ay isang “natatanging palatandaan ng ikalawang pag-
parito ng Tagapagligtas” 1 at inihahanda nito ang mundo para sa
paghahari Niya sa Milenyo. Ang pagdating ng Tagapagligtas ay
“hindi na nalalayo,” ang pahayag ni Pangulong Smith, “sapagkat
ang mga tanda ng Kanyang pagdating ay sadyang malinaw na
malinaw.” Hinikayat niya at ng iba pang mga miyembro ng
Unang Panguluhan ang mga Banal na “gumawa nang may takot
sa Diyos upang tayo ay makasama ng Kanyang banal na mga ala-
gad kapag siya ay dumating. Sapagkat siya ay paparito na sumasa
alapaap at ililigtas ang mga banal habang gagapasin ng Kanyang
mga anghel ang mundo at lilinisin ito mula sa kasalanan.”2

Sa diwa ng pag-asa at kagalakan sinabi ni Pangulong Smith:
“Ang mga ulap ng kamalian na bumalot sa Sangkakristiyanuhan
sa loob ng mga panahon ng mga maling palagay at pagtatalu-talo
ay nahahawi na, at ang malaking pag-asa ay unti-unti nang nasi-
silayan tungo sa mabilis na pagdating ng dakilang Milenyo na ibi-



K A B A N A T A  4 4

nadya ng lahat ng binigyang-inspirasyon na mga propeta noong
nakalipas na panahon. Binabati namin ang buong daigdig sa li-
wanag at kaluwalhatian ng pagbubukang-liwayway ng araw ng
milenyo, at ang pagkalat ng mga sinag nito sa buong mundo.”3

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ibinadya ng mga propeta ng Diyos ang mga 
palatandaan ng Ikalawang Pagparito ni Cristo.

Tungkol sa . . . paghatol ng Diyos na malapit nang ibuhos sa
lahat ng bansa, kung ang mga tao ay . . . makababasa ng mga pag-
babadya ng mga propeta tungkol sa mga ito, lalo na ang mga ti-
nukoy ng anghel na si Moroni, noong nakikipag-usap siya kay
Propetang Joseph Smith, sa pagbubukas ng dispensasyong ito, sa
palagay ko ay labis silang masisiyahan at makukumbinsi, kung
sila ay may pananampalataya man lamang, na ang pagdating ng
mga paghatol na ito ay mga bagay na hindi lamang pala-palagay
o haka-haka, ni hindi rin ito mga nakaugalian na ipinasa-pasa
mula pa noong mga sinaunang panahon, subalit ang mga ito ay
pawang mga katotohanan, o hindi na magtatagal ay tatapusin na
ng Diyos ang kanyang hangarin laban sa masasama at hindi
maka-Diyos sa daigdig. Sapagkat hindi lamang ipinahayag ng
mga propeta at ng mga taong binigyang-inspirasyon ang mga ba-
gay na ito, subalit ipinahayag ang mga ito ng tinig ng Panginoon
at ng mga banal na sugo na ipinadala mula sa kinaroroonan ng
Diyos, kapwa sa makabago at sinaunang mga panahon.

Bumanggit ang Anghel na si Moroni, na dumalaw kay Joseph
Smith noong ika-21 ng Setyembre, 1823, sa Banal na mga
Kasulatan hinggil sa mga paghatol na ito, at ipinahayag na ang
mga pagbabadya ng mga propeta ay hindi pa nagaganap, ngunit
ang mga ito ay matutupad sa dispensasyong ito, at ang pagsisi-
mula ay nalalapit na, maging nasa mga pintuan na. Sa mga siping-
banggit na ito ay nais kong tawagin ang inyong pansin kay
Malakias, [ikatlong] kabanata: “Narito, aking sinusugo ang aking
sugo, at siya’y maghahanda, ng daan sa harap ko,” atbp. “Ngunit
sino ang makatatahan sa araw ng kaniyang pagparito? At sino ang
tatayo pagka siya’y pakikita? Sapagka’t siya’y parang apoy ng
mangdadalisay, at parang sabon ng mga tagapagpaputi, at siya’y
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Ang Ikalawang Pagparito, ni Harry Anderson. Naniniwala ang mga Banal 
sa mga Huling Araw na ang Tagapagligtas na si Jesucristo ay muling paparito 

sa lupa taglay ang kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian.
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mauupong gaya ng mangingintab at mangdadalisay ng pilak,”
atbp. “At aking lalapitan kayo sa kahatulan; at ako’y magiging ma-
liksing saksi laban sa mga manghuhula, at laban sa mga manga-
ngalunya, at laban sa mga sinungaling na manunumpa, at laban
doon sa nagsisipighati sa manga araw sa kaniyang mga kaupahan,
sa babaing balo, at sa ulila, at sa nagliligaw sa taga ibang lupa
mula sa matuwid, at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon
ng mga Hukbo.” [Malakias 3:1--3, 5.]

At muli, kay Malakias, ikaapat na kabanata—kung saan ang la-
hat ay binanggit ni Moroni— “Sapagkat, narito, ang araw ay du-
marating, na nagniningas na parang hurno; at ang lahat na
palalo, at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging pa-
rang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila,
sabi ng Panginoon ng mga Hukbo, na anopa’t hindi mag-iiwan sa
kanila ng kahit ugat ni sanga man.” [Malakias 4:1.] Muli, binang-
git ni Moroni ang ika-11 kabanata ng Isaias, kung saan ang mga
salitang ito ay may kaugnayan sa paksang ito: “Kundi hahatol siya
ng katuwiran sa dukha, at sasaway na may karampatan dahil sa
mga maamo sa lupa: at sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng ka-
niyang bibig, at ng hinga ng kaniyang mga labi ay kaniyang papa-
tayin ang masama.” [Isaias 11:4.]

Muli, sa Mga Gawa, ikatlong kabanata, ika-22 at 23 mga talata—
binanggit ni Moroni habang sila ay nagbabasa sa Bagong Tipan—
“Ang panginoong Dios ay magtitindig sa inyo ng isang pro-
peta. . . .  Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa
inyo’y sasalitain niya, at mangyayari, na ang bawa’t kaluluwa na
hindi makinig sa propetang yaon, ay pupuksaing lubos mula sa
gitna ng bayan.” Ito ay talagang mabigat na salita, at napakalinaw.
Ipinahayag ni Moroni na ang propetang ito ay si Cristo sa kanyang
ikalawang pagparito; na ang banal na kasulatang ito ay hindi pa
natupad, kundi ito ay malapit nang matupad sa literal na pagpa-
rito ng Anak ng Tao upang maghari sa lupa at upang hatulan ang
daigdig. Bumanggit din si Moroni sa Joel, ikalawang kabanata,
ika-28 hanggang 32 na mga talata, ipinahahayag na ang banal na
kasulatang ito ay malapit na ring matupad: “At ako’y magpapakita
ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, at apoy, at mga
haliging usok, atbp. At mangyayari na ang sinomang tumawag sa
pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagka’t sa Bundok ng
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Sion at sa Jerusalem doroon yaong nangakatanan, gaya ng sinabi
ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tinatawag ng
Panginoon.” [Tingnan sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:36–41.]

Ngayon, sa tingin ko ay walang maganda o mahalagang bagay
ang nawala sa napakahalagang paksang ito dala ng patunay na
hindi tayo umaasa lamang sa mga tradisyon ng ating mga ninuno
ni sa mga salitang naisulat lamang, ni sa anumang walang-katiya-
kang pamamaraan upang mabigyang-linaw ang mga hulang ito,
subalit dapat na mapukaw ang ating interes mula sa katotohanan
na isang anghel mula sa langit, isang tunay na sugo na nagbuhat
sa kinaroroonan ng Diyos, ang muling bumanggit ng mga hulang
ito mismo sa tao sa mundo sa salinlahing ito.

Ang ilan sa mga talatang ito sa banal na mga kasulatan na bi-
nanggit ng anghel ay inakalang natupad na sa panahon ng mga
sinaunang apostol. Kaya nga ang daigdig ay mangmang hinggil
sa mga bagay na ito. Ang lahat ng pag-aalinlangan sa paksang ito
sa ngayon, gayunman, ay naglaho, at ang katotohanan ay naging
malinaw sa lahat. Sapagkat ipinahayag ni Moroni kay Joseph
Smith na ang banal na mga kasulatang ito ay hindi pa natutupad,
subalit ang takdang sandali ay darating na kung saan ang mga ito
ay matutupad na, maging ang kaliit-liitan, at ang pagparito ni
Cristo, ang pagbibigay ng hatol, at ang pagsisimula ng huling
paghahari ng kapayapaan na tinutukoy rito, ay dapat na maga-
nap na lahat sa dispensasyong ito. Ang kapangyarihan ng masa-
samang bansa ng daigdig ay maglalaho. Ang mga trono ng
kapangyarihan ay mayayanig, at ang mga kaharian ay babagsak,
habang ang Sion ay babangon at magniningning, at isusuot ang
kanyang magagarang damit, at madaramitan ng kapangyarihan,
karunungan, kamahalan at pamamahala sa ibabaw ng lupa. Ang
Babilonya ay babagsak upang hindi na muling bumangon.4

Ang mabubuti ay tatalima sa mga palatandaan at ihahanda
ang kanilang mga sarili sa pagparito ng Tagapagligtas.

Ang mga pagputok ng bulkan, lindol at napakalalaking alon
(tidal wave) na naganap . . . ay mga tanda na ipinahayag ng
Tagapagligtas na nagsisilbing babala sa kanyang ikalawang pag-
parito, bagama’t sinabi niya na ang kanyang pagparito ay tulad
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ng isang magnanakaw sa gabi, nagbibigay pa rin siya ng mga ti-
yak na tanda na magpapahiwatig ng kanyang tiyak na pagparito
tulad ng pag-usbong ng mga puno sa pagsapit ng tag-araw. Ang
matatalino at mapaghanda ay tatalima sa babala at ihahanda ang
kanilang mga sarili upang hindi sila datnan nang walang kama-
lay-malay. Ang hindi maituturing na hindi gaanong mahalaga sa
mga tanda ng panahon ay ito, na ang ebanghelyo ay ipinanga-
ngaral sa mga dukha bilang saksi sa lahat ng bansa.5

Ang mga Banal sa mga Huling Araw . . . ay naniniwala sa mga
pahayag ng mga Banal na Kasulatan, na ang mga kalamidad ay
darating sa mga bansa bilang mga tanda ng pagparito ni Cristo
na dala ang paghatol. Naniniwala sila na ang Diyos ang naka-
pangyayari sa apoy, sa lindol, sa napakalalaking alon, sa pagpu-
tok ng bulkan at sa unos. Siya ay kanilang kinikilala bilang Guro
at Hari ng kalikasan at ng kanyang mga batas, at malaya siyang ki-
nikilala sa lahat ng bagay. Naniniwala kami na ang kanyang mga
paghatol ay ibinubuhos upang mapaalaala sa sangkatauhan ang
taglay niyang kapangyarihan at ang kanyang mga layunin, upang
sila ay magsisi ng kanilang mga kasalanan at ihanda ang kanilang
mga sarili sa ikalawang pagparito ni Cristo upang maghari sa ka-
butihan sa ibabaw ng lupa.

Matibay ang aming paniniwla na ang Sion—ang may dalisay na
puso—ay makatatakas kung kanyang tutuparin ang lahat ng ba-
gay na ipinag-uutos ng Diyos; subalit, sa kabilang pangyayari, ka-
hit na ang Sion ay dadalawin “nang may matinding pagpapahirap,
ng peste, ng salot, ng espada, ng paghihiganti, ng mapanglamong
apoy” (Doktrina at mga Tipan 97:26). Ang lahat ng ito ay upang
maturuan ang kanyang mga tao na lumakad sa liwanag ng katoto-
hanan at sa pamamaraan ng Diyos ng kanilang kaligtasan.

Naniniwala kami na ang matitindi at natural na mga kalamidad
na ito ay ipinadadala ng Panginoon sa mga tao para sa kabutihan
ng kanyang mga anak, upang muli silang makapagpakita ng pag-
mamalasakit sa iba, at upang maging mas mabubuti sila, upang
siya ay mahalin at paglingkuran nila. Naniniwala kami, bilang ka-
ragdagan, na sila ang mga tagapagbalita at sagisag ng kanyang hu-
ling paghuhukom, at ang mga tagapagturo upang turuan ang mga
tao na ihanda ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng matwid
na pamumuhay para sa pagparito ng Tagapagligtas upang mag-
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hari sa ibabaw ng lupa, kung saan ang bawat tuhod ay magsisilu-
hod, at ang bawat dila ay magtatapat na si Jesus ang Cristo.

Kung ang mga aral na ito ay titimo sa atin at sa mga tao sa ating
bansa, ang pighati, at ang pagkawala ng buhay at paghihirap, ka-
lungkutan, malaki man at nakapangingilabot ang mga ito, ay
hindi mapagtitiisan nang gayon na lamang.6

Ako . . . ay nagpapatooo, na maliban na ipamuhay ng mga
Banal sa mga Huling Araw ang kanilang relihiyon, tuparin ang
kanilang mga tipan sa Diyos at sa kanilang mga kapatid, igalang
ang pagkasaserdoteng kanilang tinataglay, at matapat na sikaping
maipasailalim ang kanilang sarili sa mga batas ng Diyos, 
sila ang kauna-unahang haharap sa mga paghatol ng
Pinakamakapangyarihan, sapagka’t ang kanyang mga paghatol 
ay mag-uumpisa sa kanyang sariling bahay.

Dahil dito, sila na mga nakipagtipan sa Panginoon sa pamama-
gitan ng pagbibinyag, at sumira sa tipang iyon, na nagsasabing
sila ay mga banal at hindi naman, kundi mga makasalanan at
hindi tumutupad sa mga tipan, at karamay sa mga kasalanan ng
Babilonia, ay halos tiyak na, “tatanggap ng kaniyang mga salot,”
sapagkat nasusulat na ang mabubuti ay bahagyang makatatakas
[tingnan sa Apocalipsis 18:4; Doktrina at mga Tipan 63:34]. Ito
ang aking patotoo hinggil sa mga bagay na ito. Tayo ay nangha-
hawakan sa salita ng Panginoon sa mga bagay na ito, at hindi sa
salita ng tao, sapagkat hindi lamang ang mga anghel, kundi ang
Diyos na Pinakamakapangyarihan ang nagsalita mula sa kalangi-
tan sa sariling panahon nating ito sa mundo, at alam natin na ang
kanyang salita ay totoo.

Na tayo ay maging handa bilang mga tao hindi lamang para sa
paghuhukom, kundi para sa kaluwalhatian at pagparito ng ating
Panginoon, upang tayo ay makatakas sa mga kalamidad na ibu-
buhos sa masasama, at makatanggap ng taos-pusong pagbati bi-
lang isang matapat na tagapaglingkod, at maging karapat-dapat
na tumayo sa kinaroroonan ng Panginoon sa kanyang maluwal-
hating kaharian, ang samo ng aking panalangin.7

Naririnig natin ang tungkol sa mapanganib na panahon. Tayo
ay nasa mapanganib na panahon, subalit hindi ko nadarama ang
matinding takot. Wala ako nito. Hinahangad kong mabuhay na
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hindi ito dumating sa akin. Hinahangad kong mabuhay na ma-
ging ligtas mula sa mga panganib sa daigdig, kung magagawa
kong mamuhay nang naaayon, sa pamamagitan ng pagsunod sa
ma kautusan ng Diyos at sa kanyang mga batas na inihayag para
sa aking patnubay. Anuman ang mangyari sa akin, kung ako la-
mang ay gumaganap sa aking tungkulin, kung ako ay umaayon
sa Diyos, kung ako ay karapat-dapat sa kapatiran ng mga kapatid,
kung makatatayo akong walang bahid-dungis sa daigdig, nang
walang-dungis, nang hindi lumalabag sa mga batas ng Diyos, ma-
halaga ba kung anuman ang mangyari sa akin? Ako ay laging
handa, kung ako ay nasa ganitong estado ng pang-unawa at pag-
uugali. Hindi mahalaga kung anuman ito. Samakatwid hindi ako
nag-aalala sa mga bagay na hindi ko dapat alalahanin ni nakada-
rama ng matinding takot.

Ang kamay ng Panginoon ay nasa lahat, at kinikilala ko ang kan-
yang kamay sa bagay na iyon. Hindi ito makikita sa mga taong na-
kikipagdigmaan, hindi sa bansa na sinisikap wasakin ang ibang
bansa, hindi sa mga taong nakikipagsabwatan laban sa kalayaan ng
kanilang kapwa, hindi sa mga bagay na may kinalaman sa mga ito;
subalit ang mga kamay ng Diyos ay hindi naging maiksi. Mapipigil
niya ang mga susunod na mangyayari. Nakapangingibabaw siya sa
mga ito sa paraang hindi natin kayang unawain, o hindi natin ka-
yang matukoy, para sa tiyak na kabutihan.8

Ang pagsunod sa ebanghelyo ay maghahanda 
sa daigdig sa pagparito ng Tagapagligtas.

Ang pagsunod sa Ebanghelyo ay makapagliligtas sa daigdig
mula sa kasalanan, makapagwawakas sa digmaan, alitan at usa-
pin, at magsisimula sa pamamahala ng milenyo. Ipanunumbalik
nito ang mundo sa tunay na may-ari nito, at ihahanda ito upang
manahin ng mabubuti. Ang lahat ng mga ito ay mga alituntunin
[ng] Ebanghelyo ni Cristo, at ang mga bunga na magmumula sa
pagtanggap at pagsunod ng sangkatauhan sa mga ito.9

Ang ebanghelyo ay kaligtasan, at kung wala ito ay hindi na ma-
halaga pang magkaroon ng ibang bagay. Dumating tayo sa daig-
dig nang hubad at lilisanin natin ito nang hubad. Kung
mapapasaatin ang kalahati ng daigdig, wala tayong mapakikina-
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bang kung ihahambing ang pagkakaroon ng mahabang buhay
rito, o pagtatamo ng buhay na walang hanggan sa kabilang bu-
hay. Subalit itinuturo ng ebanghelyo sa mga tao kung paano ma-
ging mapagpakumbaba, matapat, tapat at matwid sa harap ng
Panginoon at sa bawat isa, at katumbas ng pagsasagawa sa mga
alituntunin nito ay maipaparating at maitatatag ang kapayapaan
at kabutihan sa mundo, at ang kasalanan, pagtatalu-talo, pagda-
nak ng dugo at kabulukan ng lahat ng uri ay hindi na iiral pa, at
ang mundo ay magiging dalisay at magiging angkop na tirahan
ng mga makalangit na nilalang; at dito sa lugar na ito magtutu-
ngo at mananahan ang Panginoon nating Diyos, na kanyang ga-
gawin sa panahon ng Milenyo.10

Itinuturing ito ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa
mga Huling Araw . . . bilang bahagi ng misyon nito na ihanda ang
daan para sa literal at maluwalhating pagparito ng Anak ng Diyos
sa lupa, upang siyang maghari rito at makapiling ang Kanyang
mga tao. Bilang bahagi ng gawaing ito ng paghahanda ang mga
Banal ay naniniwala na ang Israel, sa haba ng panahon na sila ay
ikinalat sa mga bansa ng daigdig, ay sama-samang titipunin at
ipanunumbalik sa mga lupain na ipinangako sa kanilang mga ni-
nuno bilang walang hanggang mana. . . . 

. . . Sila na tumanggap ng Ebanghelyo sa daigdig . . . ay may
bahagi sa pagsasakatuparan ng mga layunin ng Diyos. Sila ay ma-
giging katuwang na mga manggagawa Niya upang hindi lamang
isakatuparan ang kanilang sariling kaligtasan sa buhay na ito at
sa kawalang-hanggan, kundi ang kaligtasan ng lahat ng Israel at
ng mga Gentil na tatanggap sa Ebanghelyo. Sila ang tutupad ng
sinaunang mga propesiya. Nakita ni Isaias, bunga ng inspirasyon
ng Diyos, ang mga ito at ang kanilang mga paggawa nang sabihin
niyang: “Mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng ba-
hay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at
magiging mataas sa mga burol; at lahat ng bansa ay magsisipa-
roon doon” (Isaias 2:2—3). Sila ang binabanggit ni Jeremias
nang ulitin niya ang pangako ng Diyos sa Israel na matutupad sa
mga huling araw: “Kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan, at
dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo sa Sion, at bibigyan
ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, na kakandili sa
inyo ang kaalaman at unawa” (Jeremias 3:14—15).11
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Ang Panginoon . . . ay nag-utos ng isang utos na sinabi Niyang
dapat maunawaan ng Kanyang mga tao na: Nararapat silang mag-
simula sa oras na yaon na manaig laban sa lahat ng kanilang mga
kaaway at, kung sila ay patuloy na magiging matapat sa Kanyang
mga batas na ibinigay Niya sa kanila, tinitiyak na sila ay mana-
naig, hanggang sa ang lahat ng mga kaaway ay malupig—hindi sa
pamamagitan ng dahas o ng diwa ng pagtatalo o ng digmaan
kundi nagapi ng kapangyarihan ng walang hanggang katotoha-
nan, sa pamamagitan ng kamahalaan at kapangyarihan ng Diyos
na Pinakamakapangyarihan. . . .  Ang lumalakas na kapangyari-
han ng mabubuti, at ng matwid na mga pinagtipanang tao ng
Diyos ay dapat na mapalakas at maragdagan, hanggang sa yumu-
kod ang daigdig at kilalanin na si Jesus ang Cristo, at may mga ta-
ong naghahanda para sa Kanyang muling pagparito na taglay ang
kapangyarihan at kaluwalhatian sa lupa [tingnan sa Doktrina at
mga Tipan 103:5—8].12

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw
ay isang Simbahan na walang kinikilalang partido. Hindi ito
sekta. Ito Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga

Huling Araw. Ito lamang ang nag-iisang umiiral ngayon sa daig-
dig na lehitimong makapagtataglay at nagtataglay ng pangalan ni
Jesucristo at ng kanyang banal na awtoridad. Ginagawa ko ang
pahayag na ito nang buong kababaang-loob at katapatan sa in-
yong harapan at sa buong daigdig, mapait man ang katotohanan
sa mga sumasalungat at sa mga walang dahilan sa ganitong uri
ng pagsalungat. Gayunman ito ay totoo at mananatiling totoo
hanggang sa siya na may karapatang mamuno sa mga bansa ng
mundo at sa indibiduwal na mga anak ng Diyos sa lahat ng pa-
nig ng daigdig ay pumarito at humawak sa pamumuno ng gob-
yerno at tanggapin ang kasintahang babae na ihahanda para sa
pagparito ng kasintahang lalaki.13

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Bakit mahalaga sa atin na ang mga propeta ng Diyos “sa maka-
bago at sinaunang mga panahon” ay ibadya ang Ikalawang
Pagparito ng Tagapagligtas?
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• Bakit binigyan tayo ng mga palatandaan ng Ikalawang
Pagparito? Sino ang makatutukoy ng mga ito bilang mga pala-
tandaan ng pagparito ng Tagapagligtas? Paano natin magaga-
mit ang impormasyon sa ating buhay tungkol sa mga
palatandaang ito?

• Sa anong mga paraan maaaring maging “para sa kabutihan ng
mga anak ng [Diyos]” ang natural na mga kalamidad? Ano ang
dapat nating maging reaksiyon kapag dumating ang mga ito sa
atin?

• Ano ang dapat nating gawin upang “makatakas sa mga kalami-
dad na ibubuhos sa masasama”?

• Anong mga biyaya ang maaaring dumating sa daigdig kung su-
sundin ng mga tao ang 

• Sa anong mga paraan “nakapangingibabaw” ang Diyos sa mga
bunga ng kasamaan “para sa tiyak na kabutihan”?

• Paano malulupig ng mga Banal sa dakong huli ang lahat ng ka-
nilang mga kaaway?

• Bakit kapwa “dakila” at “kakila-kilabot” na araw ang Ikalawang
Pagparito? (Doktrina at mga Tipan 110:16.)

• Ano ang magagawa ng bawat isa sa atin upang makatulong 
na maihanda ang daigdig sa Ikalawang Pagparito ng
Tagapagligtas?
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Naghahatid ng Kapayapaan 
ang Ebanghelyo sa Daigdig sa
mga Panahon ng Kaguluhan

Naghahatid ng kapayapaan ang ebanghelyo ni Jesucristo
sa daigdig sa mga oras ng kaguluhan.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Sa loob ng ilang taon bago siya mamatay, madalas ikalungkot
ni Pangulong Joseph F. Smith ang mga pighating nauugnay sa
Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Maraming miyembro ng
Simbahan ang nadamay sa digmaan sa magkabilang panig, at
daan-daan ang namatay. Ilan din sa mga anak na lalaki ni
Pangulong Smith ang naglingkod sa hukbong sandatahan, at ang
isa sa kanila ay dalawang ulit na nasugatan sa pakikipaglaban.

Sa isang mensahe para sa Kapaskuhan sa mga Banal sa pana-
hong ito, sinabi ng Unang Panguluhan: “Habang nagdiriwang sa
pagsilang ng Isang Walang Kahalintulad, ang sigla ng ating kali-
gayahan ay nababawasan dahil sa ulap na hasik ng digmaan sa
Europa, at ang ating mga awit at pagbati ng kagalakan at kabuti-
han ay nawawala sa tono dahil sa dagundong ng malalaking kan-
yon at daing ng mga sugatan at nag-aagaw-buhay, na
umaalingawngaw mula sa malayo, ngunit nakapanglulumo sa
ating mga kaluluwa habang ang masasamang balita ay dumara-
ting mula sa ibayong dagat. Mga bansa na nag-aalsa laban sa
ibang bansa, kapatid laban sa kapatid, ‘mga Kristiyano’ laban sa
‘mga Kristiyano,’ bawat isa ay humihingi ng tulong mula sa Diyos
ng pag-ibig para sa kanilang madugong labanan at nagsasabing
kaisa nila ang Prinsipe ng kapayapaan! Tunay na isang napakasa-
mang panoorin itong lumalantad sa harap ng mga hukbo ng 
langit, isang korong umaawit ng walang kamatayang awit ng ka-
butihan para sa mga tao sa pagsilang ng sanggol sa Bethlehem!”1
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Buhay pa si Pangulong Smith nang marinig ang balita tungkol
sa paglagda ng kasunduan ng magkabilang hukbo na itigil ang
digmaan na nagpahinto sa labanan at pagwasak ng buhay at ari-
arian. Ang kasunduang ito ay nilagdaan noong ika-11 ng
Nobyembre, 1918, walong araw bago siya namatay.

Sa panahong ito ay itinuro niya sa mga Banal na ang tunay na
kapayapaan ay matatamo lamang sa pamamagitan ng pagtanggap
at pamumuhay ng ebanghelyo ni Jesucristo. Si Joseph Fielding
Smith, na kalaunan ay naging Pangulo ng Simbahan ay nagwika
tungkol sa kanyang ama: “Siya ay malumanay at mabait. Isang ma-
awaing tao, isang taong nagdurusa kasabay ng taong nagdurusa,
handang tumulong sa pagpasan ng mga pasanin ng mga taong
mahihina, at tumulong sa mga taong inaapi upang makabangon,
wala nang makikita pang hihigit sa kanya sa kalipunan ng mga mi-
yembro ng Simbahan. Siya ay isang tagapamayapa, isang taong
nagmamahal sa kapayapaan.2

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Tanging ang ebanghelyo ni Jesucristo ang 
makapagdadala ng kapayapaan sa daigdig.

Tanging iisa lamang bagay ang makapaghahatid ng kapayapaan
sa daigdig. Ito ay ang pagtanggap ng ebanghelyo ni Jesucristo, na-
unawaan nang tama, sinunod at isinagawa ng lahat ng pinuno at
mga tao. Ito ay ipinangangaral nang may kapangyarihan sa lahat
ng bansa, lahi, wika at tao sa daigdig, ng mga Banal sa mga Huling
Araw, at hindi na magtatagal ang mensahe ng kaligtasan nito ay ti-
timo sa mga puso ng mga pangkaraniwang tao, na dahil sa kani-
lang katapatan at pagtitiyaga, pagdating ng panahon, ay tiyak na
hindi lamang hahatol laban sa huwad na Kristiyanismo, kundi ga-
yon din sa digmaan at gumagawa ng digmaan bilang mabigat na
kasalanan laban sa sangkatauhan. Sa mga nakaraang taon, pinani-
niwalaan na ang kapayapaan ay matatamo lamang sa pamamagi-
tan ng paghahanda para sa digmaan; ngunit dapat patunayan ng
kasalukuyang tunggalian [Ikalawang Digmaang Pandaigdig] na
ang kapayapaan ay matatamo lamang sa pamamagitan ng pagha-
handa para sa kapayapaan, sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga
tao sa kabutihan at katarungan, at pagpili sa mga pinunong gu-
magalang sa makatwirang kalooban ng mga tao.3
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Nais natin ng kapayapaan sa daigdig. Nais natin magkaroon ng
pagmamahalan at kabutihan sa buong mundo, at sa kalipunan
ng lahat ng tao sa daigdig; ngunit ang diwa ng kapayapaan at
pagmamahalan ay hindi darating sa daigdig hangga’t hindi tina-
tanggap ng sangkatauhan sa kanilang sarili ang katotohanan ng
Diyos at ang mensahe ng Diyos, at kilalanin na ang kanyang ka-
pangyarihan at awtoridad mula sa langit, at kailanman ay hindi
matatagpuan sa karunungan lamang ng tao.4

Mahal ng Panginoon ang kapayapaan. Ang doktrina ng
Tagapagligtas ng tao ay “Sa lupa’y kapayapayaan, at kabutihan sa
mga tao,” pag-ibig, hindi nagkukunwaring pag-ibig. Ang pinaka-
dakila sa lahat ng kautusan na ibinigay sa mga anak ng tao ay:
“Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng
buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at
pangunahing utos. At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo
ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na
ito’y nauuwi ang buong kautusan, at ang mga propeta.” [Mateo
22:37–40.] Kung ang mga pangunahing bansa ng mundo ay may
ganitong diwa ng pag-ibig, itong alituntunin ng ebanghelyo ni
Jesucristo; kung ang maluwalhating payong ito ay isinapuso ng
mga pinuno ng mga bansang ito, hindi na sana kailanman nag-
karoon ng digmaan, hindi na nasa kailanman nagkaroon ng pag-
danak ng dugo, at hindi na sana kailanman nagkaroon ng
pagkasira at pagkawasak at masasamang kalagayan na mayroon
ngayon. Dahil ang mga tao sa daigdig ay walang ebanghelyo.
Dahil hindi nila sinusunod ang katotohanan. Dahil wala sa kanila
si Cristo, kaya’t sila ay naiwang nag-iisa, at ang mga pangyayari
na ating nakikita ay mga bunga ng mali nilang mga asal at ng ka-
nilang masasamang gawain.5

Mayroon lamang isang kapangyarihan, at isa lamang, na maa-
aring makapigil sa digmaan sa kalipunan ng mga bansa, at ito ay
ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng Dios,
ang Ama. Wala nang iba pa ang makagagawa nito. . . .  Mayroon
lamang isang lunas na makapipigil sa mga tao sa pakikipagdigma
kapag naramdaman nilang gawin ito, at ito ay ang Espiritu ng
Diyos, na nagbibigay inspirasyon na magmahal, at hindi ma-
muhi, na naghahatid sa lahat ng katotohanan, at hindi sa mali, na
nag-uudyok sa mga anak ng Diyos na gumalang sa kanya at sa
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kanyang mga batas at ituring ang mga ito na mas mahalaga sa la-
hat ng iba pang bagay sa daigdig.

Sinabi sa atin ng Panginoon na . . . darating ang mga digmaan.
Nalalaman natin ang mga ito ay darating, at na ang mga ito ay
bigla na lamang puputok sa mga bansa sa mundo anumang oras.
Naghihintay tayo sa pagdating ng kaganapan ng mga salita ng
Panginoon. Bakit? Dahil ninais ito ng Panginoon? Hindi, tiyak na
hindi. Dahil ba sa binalak na ito ng Panginoon noon pa, o kahit
paano ay binalangkas ito? Hindi, hinding hindi. Bakit? Ito ay da-
hil hindi nakinig ang mga tao sa Panginoong Diyos, at alam niya
ang magiging bunga nito, dahil sa mga tao, at dahil sa mga bansa
sa mundo; kaya nga’t kaya niyang mahulaan ang mangyayari sa
kanila, at ang kahihinatnan nila, at ang magiging bunga ng kani-
lang sariling mga kilos, hindi dahil ginusto nilang mangyari ang
mga ito sa kanila, ngunit dinaranas at inaani lamang nila ang mga
bunga ng sariling nilang mga kilos.

. . . ”Sa lupa’y kapayapayaan, at kabutihan sa mga tao,” ang
ating sawikain. Ito ang ating alituntunin. Ito ang alituntunin ng
ebanghelyo ni Jesucristo. At samantalang sa palagay ko na ito ay
mali, maling-mali, ang ipuwersa ang digmaan sa anumang bansa,
o sa sinumang mga tao, naniniwala ako na mabuti at makataru-
ngan para sa lahat ng tao na ipagtanggol ang kanilang sariling
buhay at ang kanilang sariling kalayaan, at ang kanilang sariling
tahanan, hanggang sa huling patak ng kanilang dugo.
Naniniwala ako na ito ay tama, at naniniwala ako na itataguyod
ng Panginoon ang sinumang tao sa pagtatanggol ng kanilang sa-
riling kalayaan na sumamba sa Diyos alinsunod sa mga atas ng
sarili nilang budhi, sinumang tao na nagsisikap pangalagaan ang
kanilang asawa at mga anak mula sa pagkawasak ng digmaan.
Ngunit hindi natin nais na madala sa kalagayan na kinakailangan
nating ipagtanggol ang ating sarili.6

Kapag tinawag na maglingkod, panatilihing dalisay at wa-
lang bahid dungis ang inyong sarili sa sanglibutan.

Ipinapayo ko sa inyo aking mga kaibigan . . . na panatilihin
ninyong nangingibabaw sa lahat ng bagay ang diwa ng pagiging
makatao, ng pagmamahal, at pagpapanatili ng kapayapaan, na ta-
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wagin man kayo upang makipaglaban hindi nila maaalis, mapa-
pawalang-bisa at mawawasak ang mga alituntuning inyong pina-
niniwalaan, na ating tinatangkang ituro, at ating ipinapayong
inyong panatilihin: kapayapaan at kabutihan sa lahat ng tao, ba-
gaman tayo ay makipaglaban sa kaaway. Nais kong sabihin sa
mga Banal sa mga Huling Araw na magpapalista, at kung kani-
nong serbisyo ay maaaring kailanganin ng kanilang bansa, na ka-
pag sila ay naging sundalo ng Estado at ng Bansa na huwag
nilang kalimutan na sila rin ay sundalo ng Krus, na sila ay mga
ministro ng buhay at hindi ng kamatayan; at kapag sila ay naki-
paglaban, makipaglaban sila sa diwa ng pagtatanggol ng kalayaan
ng sangkatauhan kaysa sa layuning mawasak ang kalaban.7

Kapag ang ating mga kabataang lalaki . . . ay tinawag upang
maglingkod sa hukbong sandatahan . . . ako ay umaasa at nana-
nalangin na dadalhin nila ang Espiritu ng Diyos, at hindi ang
diwa ng pagpapadanak ng dugo, ng pakikiapid, ng kasamaan,
kundi ang diwa ng kabutihan, at espiritu na nag-aakay sa pag-
gawa ng kabutihan, upang bumuo, upang makinabang ang daig-
dig, at upang hindi magwasak at magpadanak ng dugo.

Alalahanin ang mga taludtod sa banal na kasulatan . . . sa Aklat
ni Mormon, tungkol sa mga dalisay na kabataang lalaki na tinali-
kuran ang digmaan at ang pagpapadanak ng dugo, namuhay
nang malinis at dalisay, malaya mula sa nakaruruming kaalaman
ng labanan, ng galit, o kasamaan sa kanilang puso; ngunit kung
kinailangan ng pagkakataon, at sila ay tinawag upang ipagtang-
gol ang kanilang buhay, at ang buhay ng kanilang mga ama at ina,
at ang kanilang mga tahanan, nakikipagdigma sila—hindi upang
mangwasak kundi upang magtanggol, hindi upang magpadanak
ng dugo kundi upang iligtas ang buhay ng walang malay at ng
hindi lumalaban, at ng mga nagmamahal sa kapayapaan ng sang-
katauhan [tingnan sa Alma 56:45–48].

Malilimutan ba ng mga kalalakihang iyon na nagmumula . . .
sa Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang
kanilang mga panalangin? Malilimutan ba nila ang Diyos?
Malilimutan ba nila ang mga aral na tinanggap nila mula sa kani-
lang mga magulang at tahanan? Makalilimutan ba nila ang mga
alituntunin ng ebanghelyo ni Jesucristo at ang mga tipan na gi-
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nawa nila sa mga tubig ng pagbibinyag, at sa iba pang sagradong
lugar? O sila ba ay hahayo bilang mga lalaki—tunay na mga la-
laki—ganap na lalaki, kagalang-galang, matapat, mabuti, at
maka-Diyos? Ito ang aking ikinababalisa.

Nais kong makita ang kamay ng Diyos sa mga kilos ng mga ka-
lalakihang nanggagaling mula sa Simbahan ni Jesucristo . . .
upang tumulong na ipagtanggol ang mga alituntunin ng kala-
yaan at mahusay na pamahalaan para sa sangkatauhan. Nais
kong makita silang mamuhay nang gayon na lamang na sila ay
may pakikiisa sa Panginoon, sa kanilang mga kampo, at sa kani-
lang mga lihim na lugar, at sa gitna ng digmaan ay masasabi nila”
“Ama, nasa inyong kamay ang aking buhay at aking espiritu!”

Nais kong makita ang mga kabataang lalaki na pupunta para
sa layuning ito ay umalis na parang mga misyonero kapag sila ay
ipinadala sa daigdig, daladala ang espiritu na nararamdaman ng
isang mabuting ina kapag nahihiwalay siya sa kanyang anak, sa
umaga ng kanyang pag-alis para sa kanyang misyon. Siya ay kan-
yang yayakapin nang lakip ang buong pagmamahal sa kaluluwa
ng isang ina!

. . . Kung aalis lamang ang ating mga kabataang lalaki sa gani-
tong paraan, na dala nila ang diwa ng ebanghelyo at ang ugali ng
tunay na Banal sa mga Huling Araw, anuman ang mangyari sa bu-
hay, magkapagtitiis sila kasama ng mga pinakamagagaling.
Makapagtitiis sila sa pagod at paghihirap hanggang sa maaaring
mapagtitiisan ninuman, kung kinakailangan, at kapag sila ay su-
subukan mapananagumpayan nila ito! Dahil hindi sila natatakot
sa kamatayan! Magiging malaya sila sa takot na mula sa pa-
ngamba para sa kanilang sariling buhay. Hindi nila kailangan pa-
ngambahan ang kamatayan, dahil ginawa nila ang kanilang
gawain; naingatan nila ang kanilang pananampalataya, malinis
ang kanilang puso, at karapat-dapat nilang makita ang Diyos!8

Maraming kasamaan ang sumusunod bilang bunga ng maayos
na hukbo na may mga sandata para sa digmaan at nakikipaglaban,
na higit pa sa kagalang-galang na kamatayan na maaaring mang-
yari sa pakikipagtunggalian sa labanan. Hindi gaanong mahalaga
kung kailan aalis ang ating mga kabataang lalaki, o saan man sila
pupunta, ngunit mahalaga sa kanilang mga magulang, kaibigan at
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kakilala sa katotohanan, at higit sa lahat sa kanilang sarili, kung
paano sila kikilos doon. Sinanay sila sa buong buhay nila bilang
miyembro ng Simbahan na maging dalisay at walang dungis mula
sa mga kasalanan ng daigdig, igalang ang karapatan ng iba, ma-
ging masunurin sa mga mabubuting alituntunin, alalahanin na
ang kabutihan ay isa sa pinakadakilang kaloob mula sa Diyos.
Bukod pa rito, dapat nilang igalang ang kabutihan ng iba at ma-
matay nang isang libong ulit kaysa dumihan ang kanilang sarili sa
pamamagitan ng paggawa ng nakamamatay na kasalanan. Nais
nating maging malinis sila, sa kapwa isipan at kilos, nang may pa-
nanampalataya sa mga alituntunin ng ebanghelyo at sa mapagtu-
bos na awa ng ating Panginoon at Tagapagligtas. Ipatatanda natin
sa kanila na sa tanging pamumuhay nang malinis at matapat la-
mang sila makatatamo ng kaligtasan na ipinangako sa pamamagi-
tan ng pagbubuhos ng dugo ng ating Manunubos.9

Nagsisikap tayong mamuhay sa kapayapaan 
kasama ng lahat ng tao.

Pinapayuhan namin ang mga Banal sa mga Huling Araw na
ipamuhay ang kanilang relihiyon; alalahanin ang mga tipang gi-
nawa nila sa mga tubig ng pagbibinyag; igalang ang Panginoon
at sundin ang Kanyang mga kautusan; hindi madaig ng mga ka-
hangalan ng daigdig, kundi hangarin ang patnubay ng Banal na
Espiritu, [at] mamuhay nang payapa kasama ng lahat ng tao.10

Inaanyayahan ng bagong taon at ng mga darating na taon ang
mga naninirahan sa lahat ng lupain na magkaisa sa pagtatatag ng
kapayapaan at sa pagkilala ng kapatirang pangdaigdigan. Ang
away, galit, kasakiman, imoralidad ay mga kasamaan kailangang
puksain mula sa bawat isa sa atin. Walang sinuman ang napakaaba
o napakaliit upang tulungan. Mahalin ng bawat isa ang kanyang
kapwa tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili at ang mga ka-
salukuyang trahedya ay maglalaho, ang mga kahindik-hindik na
mga pangyayari sa hinaharap ay maiiwasan, at “ang bawat tao sa la-
hat ng dako ay makakikilala ng isang kapatid at ng isang kaibigan.”

Ang isang tanyag na halimbawa ng tamang pamumuhay at ma-
rangal na pakikipagkapatiran ang ibinigay sa daigdig dalawam-
pung siglo na ang nakalilipas ay kay Jesucristo. Ang kanyang
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mensahe ay kapayapaan at kabutihan. Ang kanyang batas ay na-
kasalig sa katarungan na matalinong ginagamit at sa kabutihang
maalam na isinasagawa. Ang liwanag ang Kanyang pamantayan at
ang katotohanan ay ang Kanyang turo.11

Sa kabila ng “pagiging di-makatao ng tao sa kanyang kapwa,”
na kitang-kita sa nakatatakot na pakikibaka sa pagitan ng mga
bansa na nangyayari ngayon, makatwiran na lamang nating tina-
tanggap ang kasalukuyang sanhi nito nang may kagalakan at pa-
sasalamat, at inaaninag sa kakila-kilabot na ulap ng digmaan ang
katiyakan ng kaganapan ng mga pangako ng palagiang kapaya-
paan sa nalalapit na pagdating mga ating Panginoon at Hari.12

Matibay kong . . . pinaniniwalaan ang alituntuning ito, na ang
katotohanan ay nasa ebanghelyo ni Jesucristo, na ang bisa ng pag-
tubos, ang bisa ng kapayapaan, ang bisa ng kabutihan, pag-ibig,
pag-ibig sa kapwa tao at pagpapatawad, ang bisa ng pakikipagka-
patiran sa Diyos, ay nananahan sa ebanghelyo ni Jesucristo at sa
pagsunod dito ng mga tao. Samakatwid ay tinatanggap ko, at
hindi ko lamang tinatanggap kundi aking pinapatunayan, na wala
nang mas dakila pa sa mundo, ni sa langit, kaysa sa katotohanan
ng ebanghelyo ng Diyos na kanyang binuo at ipinanumbalik para
sa kaligtasan at pagtubos sa daigdig. At sa pamamagitan nito ma-
tatamo ng mga anak ng tao ang kapayapaan, at hindi ito mapu-
punta sa daigdig sa anupamang paraan.13

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Bakit tanging ang ebanghelyo lamang ni Jesucristo ang maa-
aring makapaghatid ng kapayapaan sa daigdig? Ano ang maga-
gawa natin upang makatulong na makapaghatid ng
kapayapaan sa mundo?

• Saan nagsisimula ang kapayapaan? Paanong makapaghahatid
ng kapayapaan sa ating bansa at sa ibayong dagat ang pagsu-
nod sa dalawang dakilang kautusan?

• Paano magiging “ministro ng buhay at hindi ng kamatayan”
ang mga nagseserbisyo sa militar?
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• Paano madadala ng mga miyembro ang “diwa ng ebanghelyo
at ang ugali ng tunay ng Banal sa mga Huling Araw” sa kani-
lang pagseserbisyo sa militar?

• Kapag tinawag ang mga miyembro sa serbisyo-militar, anu-
anong mga paniniwala at pag-uugali ang makatutulong sa ka-
nila upang hindi nila katakutan ang kamatayan?

• Ano ang magagawa ng bawat isa sa atin upang lubos na “ma-
kapamuhay nang payapa kasama ang lahat ng tao”?

• Ano ang naituturong halimbawa ng Tagapagligtas sa atin tung-
kol sa pamumuhay sa kapayapaan at kabutihan?

Mga Tala

1. Sa Messages of the First Presidency of
the Church of Jesus Christ of Latter-
day Saints, tinipon ni James R.
Clarke, 6 na tomo (1965–75), 4:319.

2. Life of Joseph F. Smith, tinipon ni
Joseph Fielding Smith (1938), 440.

3. Gospel Doctrine, ika-5 edisyon
(1939), 421.

4. Gospel Doctrine, 417–18.
5. Sa Conference Report, Abr. 1918, 170.
6. Gospel Doctrine, 418–19, binago ang

pagtatalata.
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Anak ni Pangulong Joseph F. Smith, Elder Hyrum M. Smith ng Korum 
ng Labindalawang Apostol, namatay noong 1918, bago tanggapin 

ni Pangulong Smith ang pangitain ng pagtubos sa mga patay na naging 
bahagi 138 ng Doktrina at mga Tipan.
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Pagtubos sa Ating mga 
Patay sa Pamamagitan ng

Serbisyo sa Templo

Sa pamamagitan ng serbisyo sa templo, 
tayo ay nagiging tagapagligtas sa bundok 

ng Sion para sa mga yumao.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

“Ang kaluluwa ko’y nahati sa dalawa. Nabagbag ang aking
puso, at nag-aagaw buhay! Mahal kong anak, aking kaligayahan,
aking pag-asa! . . . O Diyos, tulungan ninyo ako!” 1 panaghoy ni
Pangulong Joseph F. Smith sa hindi inaasahang pagkamatay ng
kanyang pinakamatandang anak na lalaki, na si Hyrum M. Smith,
miyembro ng Korum ng Labindalawang Apostol. Si Hyrum ay 45
taong gulang. Pagkaraan ng anim na buwan ay namuno si
Pangulong Smith sa Libingan ng Lungsod ng Salt Lake sa pagta-
tayo ng isang monumento bilang parangal sa kanyang ama, na si
Hyrum. Noon ay ika-27 ng Hunyo, 1918, anibersaryo ng pagka-
martir ng kanyang ama at kanyang tiyong si Propetang Joseph
Smith.

Malamang pinukaw ng Espiritu ng Panginoon ang kanyang ka-
luluwa habang pinag-iisipan niya ang pagkamatay ng kanyang
mga mahal sa buhay. Makalipas ang ilang buwan, ilang linggo la-
mang bago siya mamatay, itinala ni Pangulong Smith: “Ako ay na-
kaupo sa aking silid, nagbubulay-bulay sa mga banal na
kasulatan; At sa pagninilay-nilay tungkol sa dakilang pagbabayad-
salang hain na ginawa ng Anak ng Diyos, para sa pagtubos ng
sanlibutan. . . .  Habang ako ay sa ganito kaabala, ang aking isi-
pan ay nabaling sa mga sulat ni apostol Pedro [tingnan sa I ni
Pedro 3:18–20; 4:6]. . . .  Habang aking pinagbubulay-bulayan
ang mga bagay na ito na nasusulat, ang mga mata ng aking pang-
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unawa ay nabuksan, at ang Espiritu ng Panginoon ay nanahan sa
akin, at aking nakita ang mga hukbo ng mga patay, kapwa mali-
liit at dakila” (Doktrina at mga Tipan 138:1–2, 5, 11).

Pagkatapos ay tinanggap niya ang pangitain tungkol sa pagtu-
bos sa mga patay, na nakatala sa Doktrina at mga Tipan 138, na
nagturo sa kanya ng mga bagong katotohanan at muling pinato-
tohanan ang mga doktrinang kanyang pinaniwalaan at itinuro na
nang maraming dekada.

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Si Jesucristo ay inordenan na noon pang bago isinilang at
hinirang upang iligtas ang mga buhay at ang mga patay.

Ipinadala [ang Tagapaglitas] hindi lamang upang ipangaral
ang ebanghelyo sa mga buhay, kundi inordenan din siya bago pa
isilang at hinirang ng Diyos upang buksan ang mga pinto ng bi-
langguan ng mga taong nakakulong upang ipangaral sa kanila
ang ebanghelyo.2

Noong ikatlo ng Oktubre, sa taong isanlibo at siyam na raan
labingwalo, ako ay nakaupo sa aking silid, nagbubulay-bulay sa
mga banal na kasulatan;

At sa pagninilay-nilay tungkol sa dakilang pagbabayad-salang
hain na ginawa ng Anak ng Diyos, para sa katubusan ng sangli-
butan;

At ang dakila at kahanga-hangang pag-ibig na ipinakita ng Ama
at ng Anak sa pagparito ng Manunubos sa daigdig;

Na sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad-sala, at sa pagsu-
nod sa mga alituntunin ng ebanghelyo, ang sangkatauhan na ma-
liligtas. . . . 

Habang aking pinagbubulay-bulay ang mga bagay na ito na na-
susulat [tingnan sa I ni Pedro 3:18–20; 4:6], ang mga mata ng
aking pang-unawa ay nabuksan, at ang Espiritu ng Panginoon ay
nanahan sa akin, at aking nakita ang mga hukbo ng mga patay,
kapwa maliit at dakila.

At doon ay natipong sama-sama sa isang lugar ang hindi mabi-
lang na pangkat ng mga espiritu ng mga matwid, na naging ma-
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tatapat sa patotoo ni Jesus samantalang sila ay nabubuhay sa
lupa. . . . 

Habang ang napakakapal na pulutong na ito ay naghihintay at
nag-uusap, nagsasaya sa oras ng kanilang kaligtasan mula sa mga
tanikala ng kamatayan, ang Anak ng Diyos ay nagpakita, nagpa-
pahayag ng kalayaan sa mga bihag na naging matapat;

At doon niya ipinangaral sa kanila ang walang hanggang
ebanghelyo, ang doktrina ng pagkabuhay na mag-uli at ang pag-
katubos ng sangkatauhan mula sa pagkahulog, at mula sa mga
sariling kasalanan sa kung magsisisi. . . . 

At habang ako ang nanggigilalas, ang aking mga mata ay na-
buksan, at ang aking pang-unawa ay bumilis, at aking nahiwati-
gan na ang Panginoon ay hindi nagtungo sa masasama at mga
suwail na tumanggi sa katotohanan, upang turuan sila;

Ngunit masdan, mula sa mabubuti, kanyang binuo ang kan-
yang lakas at nagtalaga ng mga sugo, na nadaramitan ng kapang-
yarihan at karapatan, at inatasan silang humayo at dalhin ang
liwanag ng ebanghelyo sa kanila na nasa kadiliman, maging sa la-
hat ng espiritu ng tao; at sa gayon ang ebanghelyo ay naipanga-
ral sa mga patay.

At ang mga napiling sugo ay humayo upang ipahayag ang ka-
lugud-lugod na araw ng Panginoon at ipahayag ang kalayaan sa
mga bihag na nakagapos, maging sa lahat ng magsisisi ng kani-
lang mga kasalanan at tatanggap ng ebanghelyo.

Sa ganito ang ebanghelyo ay naipangaral sa yaong mga nanga-
matay sa kanilang mga kasalanan, na walang nalalaman sa kato-
tohanan, o sa paglabag, na tumanggi sa mga propeta.3

Hindi tinapos ni Jesus ang kanyang gawain nang siya ay patayin,
hindi rin niya tinapos ito pagkatapos niyang mabuhay na mag-uli
mula sa mga patay; bagaman nagampanan niya ang layunin kung
bakit siya pumarito sa mundo, hindi niya tinapos lahat ng kanyang
gawain. At kailan niya tatapusin ito? Hanggat hindi niya natubos at
naligtas ang lahat ng anak na lalaki at babae ng ating amang si
Adan na ipinangak na at ipanganganak pa lamang sa mundong ito
hanggang sa katapusan ng panahon, maliban na lamang sa mga
anak na lalaki sa kapahamakan. Ito ang kanyang misyon.4
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Magkasamang gagawa ang buhay at ang patay upang 
dalhin ang ebanghelyo sa lahat ng anak ng Diyos.

Hindi natin matatapos ang ating gawain hangga’t hindi natin
naliligtas ang ating sarili, at hangga’t hindi natin naliligtas ang la-
hat ng umaasa sa atin; dahil dapat tayong maging tagapagligtas
sa Bundok ng Sion, katulad ni Cristo. Tinawag tayo sa misyon na
ito. Hindi magiging ganap ang mga patay kung wala tayo, ni tayo
kung wala sila [tingnan sa Doktrina at mga Tipan 128:18]. May
misyon tayong dapat gawin para sa kanila; may tiyak tayong da-
pat gawin upang mapalaya ang mga yaon, dahil sa kanilang ka-
mangmangan at hindi kaaya-ayang kalagayan na kinalagyan
habang naririto sa lupa, ay hindi handa para sa buhay na walang
hanggan; kailangan nating buksan ang pinto para sa kanila, sa
pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ordenansa na hindi nila
magagawa para sa kanilang sarili, ang kinakailangan para sa ka-
nilang paglaya mula sa “bilangguan,” upang makalabas at mamu-
hay alinsunod sa Diyos sa espiritu, at mahatulan alinsunod sa
mga tao sa laman [tingnan sa Doktrina at mga Tipan 138:33–34].

Sinabi ni Propetang Joseph Smith na ito ang isa sa pinakama-
halagang tungkulin na napasalin sa mga Banal sa mga Huling
Araw. At bakit? Dahil ito ang dispensasyon ng kaganapan ng pa-
nahon, na maghahatid sa paghahari ng milenyo, at kung kailan
ang lahat ng bagay na namutawi sa mga bibig ng mga banal na
propeta, mula pa noong mag-umpisa ang mundo, ay magaga-
nap, at lahat ay magkakaisa, kapwa ang mga nasa langit at nasa
mundo. Iyan ang gawaing nararapat nating gawin; o anuman ang
makakaya nating gawin dito, iiwan ang malalabi sa ating mga
anak, na kung kaninong puso ay dapat nating punuin ng kahala-
gahan ng gawaing ito, aarugain sila sa pagmamahal sa katotoha-
nan at sa kaalaman sa mga alituntuning ito, nang sa gayon sa
pagpanaw natin, matapos nating magawa ang lahat ng magagawa
natin, kukunin nila ang gawaing maiiwan natin at ipagpapatuloy
ito hanggang ito ay matapos.5

Ang alituntuning nauukol sa mga buhay ay nauukol din sa mga
patay. . . .  At kaya’t tayo ay binibinyagan para sa mga patay. Ang
mga buhay ay hindi magiging ganap kung wala ang mga patay, ni
ang mga patay ay hindi magagawang ganap kung wala ang mga bu-
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hay. Dapat magkaroon ng pagbubuklod at ng pagsasama-sama ng
mga magulang at mga anak at mga anak at mga magulang hang-
gang ang buong pamilya ng Diyos ay nagkabuklod-buklod, at lahat
sila ay magiging isang pamilya ng Diyos at ng Kanyang Cristo.6

Ang ebanghelyong ipinahayag kay Propetang Joseph ay ipina-
ngangaral na sa mga espiritung nasa bilangguan, sa mga yumao
na mula sa buhay na ito sa daigdig ng mga espiritu nang walang
kaalaman sa ebanghelyo. Ipinangangaral ni Joseph Smith ang
ebanghelyong ito sa kanila. Gayon din si Hyrum Smith. Gayon
din si Brigham Young, at ng lahat ng matatapat na apostol na na-
buhay sa dispensasyong ito sa ilalim ng pamamahala ng
Propetang Joseph [tingnan sa Doktrina at mga tipan 138:36–37,
51–54]. Naroon sila, na taglay ng banal na Pagkasaserdote na ti-
nanggap nila mula sa may awtoridad, at iginawad sa kanila ha-
bang nabubuhay pa; ipinangangaral nila ang ebanghelyo sa mga
espiritung nasa bilangguan; dahil si Cristo, habang nakaratay sa
libingan ang kanyang katawan, at nagpahayag ng kalayaan sa
mga bihag at nagbukas ng pinto ng bilangguan sa mga yaong na-
kagapos [tingnan sa Doktrina at mga Tipan 138:27–30]. Hindi la-
mang ang mga ito ang abala sa gawain ito, bagkus pati na rin ang
daan-daan at libu-libong pang iba; ang mga elder na namatay sa
misyon nang hindi natapos ang kanilang misyon, ay ngayon ay
nagpapatuloy sa paglilingkod sa daigdig ng mga espiritu [ting-
nan sa Doktrina at mga Tipan 138:57]. Marahil kinailangan ng
Panginoon na tama lamang ng tawagin sila doon tulad ng ginawa
niya. Hindi ko na tatanugin kung bakit, anuman dito, ni tutulan
ito. Iniiwan ko ito sa kamay ng Diyos, dahil naniniwala ako na
ang lahat ng ito ay mapangingibabawan ng kabutihan, dahil
hindi hahayaan ng Panginoon ang anumang bagay na mangyari
sa kanyang mga tao sa daigddig na hindi niya pangingibabawan
ng higit na ikabubuti nila.7

Noon pa man ay aking nang pinaniniwalaan, at hanggang nga-
yon ay pinaniniwalaan ng buo kong kaluluwa, na ang mga kala-
lakihang tulad nina Pedro at Santiago at ang labindalawang
disipulo na pinili ng Tagapagligtas noong kanyang panahon, ay
sa loob ng mga lumipas na siglo mula ng kanilang pagkamartir
para sa patotoo kay Jesucristo, ay abala sa pagpapahayag ng ka-
layaan sa mga bihag sa daigdig ng mga espiritu at sa pagbubukas
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ng mga pinto ng kanilang bilangguan [tingnan sa Doktrina at
mga Tipan 138:38–50]. Hindi ako naniniwala na may higit pang
dakilang gawain na magagawa nila. Ang kanilang natatanging
tungkulin at pagkakahirang mismo ng Panginoon ay ang iligtas
ang daigdig, ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, at ang pagbu-
kas ng pinto ng mga yaong nakagapos ng mga tanikala sa kadili-
man, pamahiin, at kamangmangan. . . . 

. . . Ang mga bagay na nararasanan natin ay halimbawang uri
ng mga bagay ng Diyos at ng buhay pagkatapos ng buhay natin
sa mundo. May malaking pagkakatulad sa mga layunin ng ipina-
pakita ng Diyos dito at ang kanyang mga layunin na ginawa sa
kanyang harapan at kaharian. Ang mga taong binigyan ng awtori-
dad na mangaral ng ebangelyo dito at hinirang dito na gawin ang
gawaing ito ay hindi mawawalan ng gawain kapag yumao na sila,
bagkus sila ay magpapatuloy na magkaroon ng mga karapatang
tinanggap nila dito sa ilalim ng Pagkasaserdote ng Anak ng Diyos
upang mangasiwa para sa kaligtasan ng mga yaong namatay nang
walang kaalaman ng katotohanan.8
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Maaari tayong mga tagapagligtas sa Bundok ng Sion 
sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga nakapagliligtas

na mga ordenansa para sa mga patay sa ma templo.

Turuan ang inyong mga anak at turuan din ang inyong sarili
na malaman ang katotohanan na kinakailangan ninyong maging
tagapagligtas sa Bundok ng Sion para sa mga yaong namatay
nang walang kaalaman ng ebanghelyo, at ang mga templo ng
Diyos sa mga bundok na ito, at ang ma yaong ginagawa sa iba
pang lupain, ay itinatayo at ginawa tanging para sa pasasagawa
ng mga sagradong ordenansa na kailangan ng mga yaong nama-
tay nang wala ng mga ito. Huwag kalimutan ang ma ito.
Alalahanin ang mga ito dahil mahalaga ang mga ito para sa atin.9

Ang mahalagang gawaing ito para sa ating mga patay, ang pa-
giging isa ng mga buhay at patay, ang kapangyarihan ng pagbu-
buklod . . . at ang lahat ng ordenansa na ipinahayag sa mga
sagradong gusali na tinawag na mga templo, na ipinag-utos ng
Diyos na tuwinang gawin para sa Kanyang banal na pangalan, . . .
ang lahat ng ito ay inihayag sa atin sa dispensasyong ito nang
may higit na kaganapan at nang may higit na kapayakan sa kasay-
sayan ng daigdig sa abot ng aking makakaya.10

Inaasam natin na makikita natin ang araw kung kailan ay ma-
kapagtatayo tayo ng mga templo sa iba’t ibang bahagi ng lupain
kung saan ay kinakailangan ito para sa kaginhawahan ng mga
tao; dahil batid natin na ang isa sa pinakamahalagang pananagu-
tan na naaatang sa mga tao ng Diyos sa kasalukuyan ay ang kani-
lang puso ay dapat na mabaling sa kanilang mga magulang
[tingnan sa Malakias 4:5–6; Doktrina at mga Tipan 2], at kaila-
ngan nilang gawin ang kinakailangang gawin para sa kanila nang
sa gayon sila ay magkasama-sama sa bigkis ng Bago at Walang
Katapusang Tipan mula sa isang salinlahi hanggang sa susunod
na salinlahi. Dahil sinabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng
Propeta, na ito ang isa sa pinakamahalagang pananagutan na ini-
lipat sa atin sa mga huling araw na ito.11

Kaugnay sa pagliligtas sa ma espiritu mula sa kanilang bilang-
guan, mangyari pa, naniniwala tayo na magagawa lamang ito
pagkatapos maipangaral ang ebanghelyo sa kanila sa espiritu, at
kanilang tinanggap ito, at ang gawain na kailangan para sa kani-
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lang pagkatubos ay isinagawa ng mga buhay para sa kanila. Na
ang gawaing ito ay maaaring mapabilis nang sa gayon ang lahat
ng naniniwala, sa daigdig ng mga espiritu, ay makatanggap ng
kapakinabangan ng kaligtasan, inihayag na ang dakilang gawain
ng Milenyo ay ang gawain sa mga templo para sa pagkatubos ng
mga patay; at pagkatapos ay inaasahan nating matamo ang kapa-
kinabangan ng paghahayag . . . sa pamamagitan ng paghahayag
ng Panginoon ng tungkol sa mga yaong kailangang isagawa pa
ang mga gawain. . . .  Kaya’t halos tiyak na, samantalang ang
ebanghelyo ay ipangangaral sa lahat, sa mabuti at sa masama, o
manapa’y sa mga magsisisi at sa mga hindi magsisisi sa daigdig
ng mga espiritu, tulad din dito, ang pagkatubos na matatamo la-
mang ng mga magsisisi at susunod.12

Maraming gawain ang ipinakita . . . sa bahagi ng mga banal sa
kanilang mga gawain sa templo. Ang diwa na gumawa para sa
pagtubos ng mga patay ay nasa sa kanila, at ibayong interes pa
ang ipinakita para sa gawaing ito ng makalangit na pagmamahal.
Ang gawain ito, sinabi sa atin ni Propetang Joseph na, “kinakaila-
ngan para sa ating kaligtasan, gaya ng sinabi ni Pablo hinggil sa
mga ama, ‘na sila kung wala tayo ay hindi magagawang ganap, ni
tayo kung wala ang ating mga patay ay hindi magagawang ga-
nap.’” [Doktrina at mga Tipan 128:15.] Ang utos ng Diyos para
sa mga banal ay gumawa nang buong pagsisigasig para sa pagtu-
bos ng kanilang mga patay. . . . 

. . . Ang Espiritu na nag-uudyok sa mga banal na gumawa para
sa pagtubos ng mga patay ay ang pagtatamin sa mga puso ng
mga anak ang mga pangakong ginawa sa mga ama. Ang espiritu
ito ang siya ring mukhang nag-uudyok sa mga puso ng mga ma-
rarangal na tao sa lupa na nagbibigay ng kanilang oras at salapi
sa pagtitipon ng mga ulat ng talaangkanan. . . .  Nararapat saman-
talahin ng mga banal ang mga pagkakataong makalilikom sila ng
mga tala hanggang sa kanilang kanunununuan hangga’t maaari,
nang kanilang matamo ang kanilang pagkatubos sa pamamagitan
ng mga ordenansa sa Bahay ng Diyos. Pinupuri namin ang mga
banal sa kanilang sigasig sa pinakamahalaga at kinakailangang
gawaing ito.13
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Dinadala natin sa daigdig ang sanga ng olivo ng kapayapaan.
Ipinakikita natin sa daigdig ang batas ng Diyos, and salita ng
Panginoon, ang katotohanan, gaya ng pagkakahayag nito sa mga
huling araw para sa pagkatubos ng mga patay at para sa kaligta-
san ng mga buhay.14

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang “gawain” at ang “misyon” ng Tagapagligtas? Ano ang
ginawa ng Tagapagligtas sa daigdig ng mga espiritu upang ma-
tulungang matupad ang dakilang gawaing ito? (Tingnan sa
Doktrina at mga Tipan 138:11–12, 18–19, 29–30.)

• Paano isinasagawa ang gawaing misyonero sa daigdig ng mga
espiritu? Sino ang mga misyonero? (Tingnan sa Doktrina at
mga Tipan 138:29–34, 57–59.)

• Ano ang magagawa natin upang mabuksan ang “pinto ng mga
yaong nakagapos ng mga tanikala sa kadiliman, pamahiin, at
kamang-mangan”? Ano ang nakatulong sa inyo sa inyong mga
pagsusumigasig na makakuha ng mga impormasyon tungkol
sa inyong mga ninuno at maisagawa ang mga ordenansa ng
templo para sa kanila?

• Paano tayo “magiging tagapagligtas sa Bundok ng Sion”? Bakit
ang gawaing ito ay “isa sa pinakamahalagang pananagutan na
iniatang sa mga tao ng Diyos ngayon”?

• Ano ang ilang mga layunin ng templo? Anu-anong mga pagpa-
palang dumating sa inyo dahil nagsagawa kayo ng gawain para
sa iba sa templo o nagsumite ng mga pangalan upang ang mga
gawain sa mga ito ay maisagawa?

• Ano ang magiging “pinakadakilang gawain sa Milenyo”? Paano
tayo makakabahagi sa gawaing ito?

• Paano nabiyayaan ang inyong buhay ng kaalaman tungkol sa
plano ng Diyos sa pagtubos sa mga patay? Ano ang ipinahaha-
yag ng planong ito tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa lahat
ng Kanyang mga anak?
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Integridad: Buong 
Pusong Pamumuhay ng 

Ating Relihiyon

Ang mga nakapagpapanatili ng kanilang 
integridad sa pamamagitan ng paggawa 

nang una ng mga bagay ng Diyos araw-araw 
at sa pagtitiis ng kanilang mga pagsubok ay 
makatatamo ng buhay na walang hanggan.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Noong ika-10 ng Nobyembre, ang ika-17 anibersaryo ng aarw
ng sang-ayunan siya bilang Pangulo ng Simbahan, tinipon ni
Joseph F. Smith ang kanyang pamilya at nagkuwento tungkol sa
kanyang buhay at kung ano ang natutuhan niya. Lahat nang pu-
munta sa pagkakataong ito nag-aayuno at may diwa ng panala-
ngin. Sinabi ni Pangulong Smith, “Kung mayroong mang bagay
sa mundo na sinikap kong gawin sa hanggang sa abot ng aking
makakaya, ito ay ang tuparin ko ang aking salita, ang aking pa-
ngako, ang aking integridad, at gawin kung ano man ang aking
tungkulin.”1

Ito ang huli niyang pormal na payo. Pagkalipas ng siyam na
araw, noong ika-19 ng Nobyembre 1918, pumanaw si Pangulong
Joseph F. Smith. Dahil sa isang epidemya ng trangkaso ay hindi
nagkaroon ng pormal na serbisyong pang-madla para sa kanyang
libing. Bilang parangal sa dakilang pinunong ito, lahat ng pagti-
tipung-pampubliko, libangan, at opisyal na pulong ay itinigil.
Ang mga teatro at maraming lokal na kalakalan ay nakasara.
Libu-libong mamamayan ng Lungsod ng Salt Lake, mga miyem-
bro ng Simbahan at hindi mga miyembro, ay nagdagsaan sa mga
daan upang parangalan si Joseph F. Smith habang dumaraan sa
South Temple hanggang sa Sementeryo ng Lungsod ng Salt Lake
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ang prosisyon ng libing. Sa pagdaan ang prosisyon sa Katedral
ng Katoliko sa Madeleine, tumugtog ang mga kampana sa tore
ng katedral bilang parangal sa kapita-pitagang pinunong ito na
nakaimpluwensiya ng marami.

Minahal ni Pangulong Joseph F. Smith ang tama; ipinagtang-
gol niya ang layunin ng katotohanan; ganap niyang ipinamuhay
ang mga alituntuning ipinangaral niya; at siya ay iginalang at pi-
nagpitaganan dahil sa ganyang integridad.

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Ipinapakita natin ang ating integridad sa pamamagitan ng
pag-una natin sa mga bagay ng Diyos sa araw-araw.

Ang relihiyong ating niyakap ay hindi pang-Linggong relihiyon
lamang; hindi ito pagsasabi ng pinaniniwalaan lamang. . . . Ito
ang pinakamahalagang bagay sa daigdig para sa atin, at ang
mangyayari sa ating sa daigdig na ito at sa daigdig na darating ay
nakasalalay sa ating integridad sa katotohanan at sa ating tuluy-
tuloy na pagtupad sa mga tuntunin nito, pagsunod sa mga ali-
tuntunin nito, at mga pangangailangan nito.2

Isang kagalakan para sa akin ang magkaroon ng natatanging
pagkakataon na makilala ang mga kalalakihan at kababaihan na
yumakap ng katotohanan at nananatiling tapat sa kanilang pang-
araw-araw na buhay, dahil alalahanin, binubuo natin ang paman-
tayan ng ating integridad at ng ating katapatan sa katotohanan sa
pamamagitan ng mga gawain natin sa araw-araw. Nakikilala ang
puno sa mga bunga nito, hindi tayo nakakukuha ng mga ubas sa
mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Kapag makakikita
kayo ng ilang bilang mga tao, sa pamayanan, o isang buong ma-
mamayan, na yumakap ng ebanghelyo ni Jesucristo, ginagawa
ang kanilang mga pinaniniwalaan, tapat sa kanilang mga tipan,
tapat sa lahat ng bagay sa kanilang pananampalataya, ay makaki-
kita kayo ng mga kalalakihan at kababaihan na nakagagawa ng
mabuting gawa at karapat-dapat sa lahat ng bagay.3

Tungkulin nating ipamuhay ang ating relihiyon araw-araw.
Paglingkuran natin ang Panginoon sa kabutihan tuwina at Siya ay
ating magiging Ama at Kaibigan, at mawawalan ng kapangyari-
han ang ating mga kaaway laban sa atin.4
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Kailangan nating lahat ng pagmamahal sa ating puso, at lahat
ng oras: una, para sa ating Diyos ang ating Ama sa langit, ang ta-
gapagbigay ng lahat ng mabuti—ang pag-ibig na pumapalibot sa
ating kaluluwa, ating iniisip, ating puso, ating isipan, ating lakas,
hanggang sa maging handa tayo, kung kanyang hihilingin, na ibi-
gay ang ating buhay gayon din ang ating panahon, talento, at ka-
yamanan sa mundong ito para sa paglilingkod sa buhay na Diyos
na nagbibigay sa atin ng lahat ng mayroon tayo. . . . [Dapat] ta-
yong may pag-ibig na ganito sa ating puso, kung kaya’t mamaha-
lin natin ang Diyos nang higit pa kaysa ating negosyo, higit pa sa
salapi, higit pa sa aliw na maibibigay ng mundo; ang matamo ang
higit na kasiyahan sa pagsamba at pagmamahal sa Diyos kaya sa
anupamang bagay sa daigdig.5

Sa lahat ng dako ay maririnig natin ang mga taong nag-uusap
tungkol sa tagumpay na para bagang ang tagumpay na mabibig-
yang kahulugan sa pamamagitan ng isang salita, at waring ang pi-
nakamataas na ambisyon ng mga kalalakihan at kababaihan ay
ang maabot ang kayang abutin ng anumang makamundong am-
bisyon . . . Ang tagumpay ng isang tao ay kailangan higit na maba-
tay sa walang hanggan (gayon din ng pangkasalukuyan)
pangangailangan ng taong iyo, kaysa sa pansamantalang paman-
tayan ng ginawa ng tao sa tinatangka nilang maabot ang tanyag na
mithiin ng panahon na kanilang pinamumuhayan. Tiyak na wala
nang makasasawi pa ng ating mabuting kalagayan kaysa ang pani-
niwala na ang ating pangkasalukuyan at walang hanggang kapa-
kanan ay nakasalalay sa kayamanan at karangalan sa daigdig na
ito.

Ang dakilang katotohanan na binanggit ng Tagapagligtas ay
waring karaniwang nakalilimutan ng salinlahing ito, sapagkat
ano ang pakikinabangan ng tao, kung makamtan niya ang buong
sanglibutan at mawawalan siya ng kaniyang buhay [tingnan sa
Mateo 16:26]. Ang pamantayang ito ng tagumpay gaya ng ipina-
hayag sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay ang kaligtasan ng
kaluluwa.6

Ang diwa ng tunay na pagkakasapi sa Simbahan ni Jesucristo
ay ito—na ikaw at ako, walang inaasahang sinuman sa mundo, ay
ipamumuhay ang ating relihiyon at gagawin ang ating tungkulin,
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anuman ang ginagawa ng ibang tao. Tulad ng pagpapahayag ni
Josue noong sinaunang panahon, “Saganang akin at sa aking
sanbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon.” [Josue
24:15.] . . . Ang tunay sa sukatan ng ating katayuan sa Simbahang
ito ay ang gagawin natin ang tama, sinuman ang gumagawa ng
tama o mali. Samakatwid sikapin nating matamo ang diwang ito
sa ating sarili at mamuhay sa panuntunang ito.7

Ang una at pinakamataas na pamantayan ng tamang pamumu-
hay ay makikita sa mga indibiduwal na pananagutan na nagpapana-
tili sa mga taong mabuti para sa kapakanan ng katotohanan. Hindi
mahirap sa mga taong tapat sa kanilang sarili ang maging tapat sa
iba. Ang mga taong gumagalang sa Diyos sa kanilang sariling buhay
ay hindi kailangan ang pagbabawal ng palagay ng madla na maa-
aring maging hindi lamang walang malasakit, kundi tiyak na mali.
Pananagutang nadarama nang bawat indibiduwal ang nagsasabi sa
kanila na dalhin ang kanilang sarili sa tama sa lahat ng katanungang
pangmadla. Ang mga nakalilimot sa espirituwal na bahagi ng kani-
lang buhay ay umaasa ng patnubay ng madla na nagdadala sa ka-
nila sa kung saang uri ng bagu-bagong karu-kuro. 8

Ang mga bunga ng Espiritu ng Diyos—ang mga bunga ng tu-
nay na relihiyon—ay kapayapaan at pag-ibig, kabuthihan at kata-
patan, at integridad, katapatan sa lahat ng kabutihang makukuha
sa batas ng Diyos. 9

Tungkulin nating magpatuloy—sa landas na tinandaan ng
Makapangyarihang Panginoon upang bagtasin natin.
Manampalataya; igalang ang pangalan ng Diyos sa inyong puso;
igalang at mahalin ang pangalan Niya na nagbuhos ng dugo para
sa kapatawaran ng mga kasalanan sa sanglibutan; igalang at big-
yan na mataas na pagtingin siya na pinili ng Diyos sa kanyang
pagkabata na maglagay ng saligan ng dakilang gawain na ito sa
mga huling araw.10

Ang ating integridad ay susubukin.

Ang aking pagkabata at kabataan ay nagugol sa paggala-gala na
kasama ng mga tao ng Diyos, sa hirap at kaligayahan kasama nila.
Ang buo kong buhay ay kasama ko ang mga taong ito, at sa pa-
ngalan at tulong ng Diyos ito ay magwawakas dito. Wala akong
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ibang samahan o lugar na pinaninirahan. Ako ang nasa kalagayan
nang tulad kay Pedro nang itanong sa kanya ng Tagapagligtas
nang makita nitong tumalikod ang mga tao sa Kanya, Ibig baga
ninyong magsialis din naman? Sinabi ni Pedro, Panginoon, ka-
nino kami magsisiparoon? ikaw ang mga salita ng buhay na wa-
lang hanggan. [Tingnan sa Juan 6:67–68.] Wala tayong dapat
gawin kundi ang manatili sa makipot na daan pabalik sa Diyos na
ating Ama. Ito ang daan na tinandaang niyang dapat nating bag-
tasin, at tungkulin nating magpatuloy dito; hindi tayo dapat lu-
mihis, hindi tayo dapat magdaan sa ibang daan, wala nang iba
pang daan, “nag-iisa lamang na daan ito at ang hahantungan nito
ay nakatakda na.

Dapat nating harapin ang oposisyon kapag dumating ito sa atin,
magkikipaglaban dito sa pamamagitan ng mga sandata ng katoto-
hanan na inilagay ng Diyos sa ating mga kamay. At kailangan na-
ting itanim sa isipan na ang mundong ito lakip ang lahat ng aliw
na maibibigay nito ay taing bakal kung ihahalintulad sa kamahalan
ng kaalaman ng Diyos. Binabalak ng Panginoon na subukin tayo,
at may karapatan Siyang gawin ito, maging hanggang sa kamatayan
kung kailangan, at yaon lamang na makapagtitiis hanggang sa
wakas, yaong hindi umuurong, bagkus na napapanatili ang kani-
lang integridad sa panganib at sakripisyo ng lahat ng mayroon sila,
kung kailangan, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, o
magiging karapat-dapat sa gantimpala ng mga matatapat.11

Tuwina ay dalangin ko, hindi upang hindi ako magkaroon ng
mga pagsubok, kundi na magkaroon ako ng karunungan at pag-
papasiya, pasensiya at pagtitiis, upang makayanan ang mga pag-
subok na maaaring pagdaanan ko. Samantalang hindi masasabi
nang matapat na sinubukan na ang aking pananampalataya sa
Ebanghelyo ni Cristo, ganoon pa man matapat kong masasabi na
sinubukan na ako sa maraming paraan. Ang pasensiya ko ay si-
nubukan na, ang pagmamahal ko ay sinubukan na, at ang integ-
ridad ko ay sinubukan na rin.12

Naniniwala ako na ang [ating mga tagabunsod na mga ni-
nuno] ay nakapagtatag nang mas mahusay kaysa sa batid nila.
Naniniwala akong inakay sila ng kapangyarihan ng Diyos, sa ba-
wat hakbang, at tinuruan tuntunin sa tuntunin, taludtod sa ta-
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ludtod. Sa paraang ito napatunayan Niya ang kanilang integri-
dad. Napatunayan Niya sila hanggang sa kamatayan; oo, at ma-
ging hanggang sa ibayo ng kamatayan; sapagkat ang kamatayan
para sa marami sa kanila ay mas matamis pa, mas mapayapa pa,
maligayang pagpapahinga, kaysa sa hirap at suliraning kinaila-
ngan nilang pagtiiisan.13

Marami sa kanila ang pinatay dahil sa kanilang pagsunod, tu-
lad ng paniniwala niya, sa mga kautusan ng Diyos. Wala ni isa sa
mga sinaunang disipulo na pinili ni Jesucristo ang nakaligtas sa
pagiging martir, maliban kina Judas at Juan. Pinagkanulo ni
Judas ang Panginoon, at sinakripisyo niya ang kanyang sariling
buhay; at tinanggap ni Juan ang pangako ng Panginoon na ma-
bubuhay siya hanggang dumating na muli Siya sa mundo. Lahat
na ng iba ay pinatay, ang ilan ay ipinako sa krus, ang ilan ay kina-
ladkad sa mga daan ng Roma, ang ilan ay inihulog sa mga mata-
taas na lugar, at ang iba ay binato hanggang mamatay. Para saan?
Sa pagsunod sa Diyos at pagpapatotoo ng alam nilang tama.
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Kaya’t ngayon ay maaaring gayon din. Tumimong ganap nawa
ang diwa ng ebanghelyong ito sa aking kaluluwa nang sa gayon
dumaan man ako sa kahirapan, sa matinding pagdurusa, sa pag-
uusig, o kamatayan, makapaglingkod nawa ako at ang aking sam-
bahayan sa Diyos at matupad ang kanyang mga batas.14

Ipinakikita natin ang ating integridad sa pamamagitan ng
paglilingkod sa Panginoon, anuman ang mangyari sa atin.

Sinabi ng Panginoon sa kabataang lalaki na nagmamahal sa
mundo, na kung nais niyang maging ganap, dapat niyang ipag-
bili ang lahat ng mayroon siya at ipamigay ito sa mga mahihirap,
pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, “Pumarito ka, sumunod ka
sa akin.” [Mateo 19:21.] Maaaring napakadaling sabihin ito, ngu-
nit may napakalaking katotohanan ang nakapaloob dito, mayro-
ong mahalagang alituntuning nakalakip dito. ito ay ang
pag-uuna natin sa lahat ng sagrado at makalangit, mga maka-
Diyos, mga bagay na naghahatid ng kapayapaan at kaligayahan sa
mga kaluluwa ng tao, bago sa ating kayamanan, bago pa ang mga
parangal at ari-arian sa mundo. Hinihingi ito ng
Makapangyarihang Panginoon sa mga Banal sa mga Huling Araw;
at ang bawat lalaki at babae na yumakap sa Ebanghelyo ay dapat
itong madama sa kanyang puso ngayon, at sa kanilang kaluluwa
ay sasabihin nila na, “anuman ang hingiin sa akin ng Panginoon,
gagawin ko,” o ibibigay ko anuman ito.15

Kung kakailanganin Niyang hingin sa aking ang lahat ng may-
ron ako, sana’y maramdaman kong gawin ito nang maligaya at
ako’y maging handa, tulad ng naramdaman ni Job, at tulad din
ni Abraham, nang hilingin ng Panginoon na ipahayag nila ang ka-
nilang pananamplataya. Hinilingan si Abraham na ialay niya ang
kanyang anak na lalaki—ang anak ng pangako–tumigil ba siya ay
nangatwiran o nakipagtalo sa Makapangyarihan? Hindi, nagsi-
mula siya, nang walang angal o bulong, na gawin ang ipinag-uu-
tos sa kanya. Maaaring may kaiba siyang nadarama, walang
alinlangang sinubukan siya hanggang sa kaibuturan ng kanyang
pagkatao; ang kanyang pagmamahal ay sinubukan, ngunit sa la-
hat ng ito ay naghanda siyang sundin ang pinag-uutos ng
Makapangyarihan. Gayunman, hindi naman nagawa ni Abraham
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ang pinag-uutos, nang makita ng Panginoon ang kanyang integri-
dad at kahandaang sumunod, hindi niya pinahintulutang mang-
yari ito. [Tingnan sa Genesis 22:1–18.] . . . 

Ngayon, ilan sa atin ang may tiwala sa Panginoon nang tulad
ni Abraham? Sakaling, hilingin Niya sa inyo ang inyong panganay
na anak, o sinuman sa inyong mahal sa buhay, o ang inyong ka-
yamanan, mapagtitiisan ba ninyo ito nang walang angal? . . .
Maaasahan ba nating matamo ang kahariang selestiyal kung sa
isang sulok—may itinatago tayong bagay na kung saan nakatuon
ang ating puso at pagmamahal? Tanungin ang inyong sarili, kung
karapat-dapat ba kayong tumanggap ng kadakilaan sa kahariang
selestiyal ng Diyos.16

Si Job ay isang mabuting tao, perpekto sa lahat ng bagay. Walang
tao sa mundo na katulad niya . . . Hindi niya sinumpa ang mga
Saboe sa pagnanakaw ng mga baka niya, ni ang apoy mula sa la-
ngit sa pagtupok ng kanyang mga kawan, ni ang hangin sa pagwa-
sak ng kanyang tirahan at mga anak. Hindi siya nagmura o
nanglapastangan at itinakwil ang Panginoon dahil sa mga ito.
Kundi sinabi niya, “Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon din
ang nagalis; purihin ang pangalan ng Panginoon.” [Job 1:21.] . . . 

. . . Dito ipinakita ang alituntunin na dapat maging batayan ng
lahat ng pananampalataya, pag-asa, pag-ibig sa kapwa tao, pag-
mamahal, gawain, at naisin ng sangkatauhan—na paglilingkuran
nila ang Diyos anuman ang mangyari sa kanila. Bagaman maka-
ranas sila ng pagkabilanggo, bagaman makaranas sila ng pag-
uusig, bagaman makaranas sila ng kahirapan, bagaman subukin
sila ng Diyos hanggang sa kaibuturan ng kanilang pagkatao, at
ilagay sila sa napakahirap na pagsubok upang patunayan ang ka-
nilang integridad, dapat nilang sabihan ang sinabi ni Job,
“Hubad akong lumabas sa bahay-bata ng aking ina, at hubad ba-
balik ako roon; ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon
din ang nagalis; purihin ang pangalan ng Panginoon.” [Job
1:21.] Kaya’t pahalagahan ang Diyos, iibigin ninyo Siya ng buo
ninyong puso, at ng buo ninyong kaluluwa, at ng buo ninyong
pag-iisip; pagkatapos ay ibigin ninyo ang kapwa ninyo gaya ng
inyong sarili, na kapag dumating ang mga pagsubok maaari na-
ting pagtiisian ang mga ito ng walang angal, bagkus ay maghihin-
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tay hanggang matapos ng Diyos ang Kanyang mga layunin.
Pagkatapos ay makikita natin na walang hihigit pang pagmama-
hal ng tulad ng pagmamahal ng Diyos para sa kanyang naghihi-
rap na mga anak; walang awang napakalawak, walang layuning
napakadakila, na kasing dakila at marangal tulad ng layunin ng
Diyos para sa Kanyang mga anak. Kung gagawin natin ito, matu-
tutuhan din natin ito sa kalaunan at pasasalamatan natin ang
Diyos nang buo nating puso.17

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang integridad? Paano natin binubuo “ang pamantayan ng
ating integridad . . . sa pamamagitan ng mga gawain natin sa
araw-araw”? Anu-anong mga sitwasyon sa inyong pang-araw-
araw na buhay na nagpapapili sa inyo na unahin ang mga ba-
gay ng Diyos?

• Paano tayo nagkakaroon ng kalayahang “tamasahin ang higit na
kaligayahan sa pagsamba at pagmamahal sa Diyos” kaya sa pag-
mamahal natin sa ating negosyo, salapi, o iba pang pinagkaka-
aliwan sa mundo? Kailan kayo humarap sa mga pagsubok?

• Ano ang tunay na pamantayan ng tagumpay sa ating buhay?
Ano ang ibang pagbibigay ng kahulugan na minsan ay huma-
hadlang sa atin sa paggamit ng tunay na pamantayang ito?
Paano naiiba ang pagkilos ayon sa inihayag na katotohanan sa
pagkilos ayon sa “patnubay ng madla”?

• Bakit madalas nahaharap tayo sa mga pagsubok at oposisyon
kapag sinisikap nating ipamuhay ang ebanghelyo? Sa anu-
anong mga paraan kayo nasubukan at napatunayan sa inyong
pagpupunyaging gawin ang kalooban ng Diyos? Paano kayo
tumugon?

• Paano nakatutulong ang mga halimbawa ng mga matatapat na
disipulong katulad nina Abraham at Job upang higit na mau-
nawaan natin kung paano “paglingkuran ang Diyos, anuman
ang mangyari sa atin”? Paano napalakas ang inyong patotoo ng
kanilang mga halimbawa? Anu-anong mga bagay na maaaring
makapaghanda sa ating paglingkuran ang Panginoon sa pa-
raan ito sa panahong may pagsubok tayo sa buhay ?
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• Paano ang pagkakaroon at pagpapanatili ng personal na integ-
ridad ay nakapagpapala sa nakapagpapalakas sa ating mga pa-
milya? Sa ating pamayanan?
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Pagkakasumpong ng
Kapahingahan kay Cristo

Ang mga tumatangap ng patotoo ni 
Jesucristo ay nakatatagpo ng kapahingahan 

at kapayapaan sa kanilang kaluluwa.

Hango sa Buhay ni Joseph F. Smith

Si Pangulong Joseph F. Smith ay namatay noong ika-19 ng
Nobyembre 1918, matapos maglingkod bilang Pangulo ng
Simbahan simula noong 1901. Malakas, matatag, at taos-puso sa
paggawa ng gawain ng Panginoon, inilaan niya ang kanyang bu-
hay sa pagtuturo ng katotohanan ng ebanghelyo ni Jesucristo.
Isa siyang mangangaral ng kabutihan, isang propeta ng Diyos, na
naghimok sa mga Banal na, “Sumunod kayo sa akin tulad ng
pagsunod ko sa ating pinuno, ang Manunubos ng daigdig.”1

Sinabi ni Pangulong Heber J. Grant, na humalili kay Joseph F.
Smith bilang Pangulo ng Simbahan, sa serbisyo niya sa libing: ‘Sa
loob ng 36 na taon ay kapiling ko siya, una noong siya ay taga-
payo, at pagkaraan nang siya ay Pangulo ng Simbahan. Sa loob
ng mga taong ito wala akong alam na anumang bagay sa buhay
niya, ni salita o kilos, na hindi karapat-dapat sa isang tunay na
tao. Masasabi ko nang buong katapatan, ‘Siya ang uri ng lalaki na
gusto kong tularan.’ Habang nakatayo rito sa kanyang libingan,
hindi kayang sabihin ng mga salita ang pagnanais kong na mag-
karoon ng kapangyarihan at kakayahan na maging kasing buti,
kasing mapagbigay, kasing mapagpatawad, kasing tapang at ma-
rangal, at kasing totoo niya, at sa lahat ng bagay ay yumapak sa
kanyang mga yapak. Wala na akong hihilingin pa.

“ . . . Dahil wala pang nabuhay na tao ang may higit na maka-
pangyarihang patotoo tungkol sa buhay na Diyos at tungkol sa
ating Manunubos kaysa kay Joseph F. Smith. Mula sa aking pag-
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kabata binigyang kasiyahan na niya ang aking pagkatao sa pama-
magitan ng ibinibigay niyang patotoo sa lahat ng nakadadau-
pang-palad niya, nagpapatotoo na alam niya na buhay ang Diyos
at na si Jesus ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos, ang
Manunubos ng daigdig. Ang diwa ng inspirasyon na nasa taong
ito ay tumimo sa aking puso at sa puso ng marami pang iba.
Minahal ko si Joseph F. Smith nang higit kaysa iba pang lalaking
nakilala ko. Basbasan nawa ng Diyos ang kanyang alaala.”2

Ang sumusunod na patotoo ay kinuha mula sa isang talumpa-
ting binigkas ni Pangulong Smith sa Provo, Utah noong ika-13 ng
Enero 1907.3

Mga Turo ni Joseph F. Smith

Pumapasok tayo sa kapahingahan ng Panginoon 
habang isinusuko natin ang ating kaluluwa sa Kanya 

at sa Kanyang ebanghelyo.

Nais kong magbasa mula sa mga sulat ni Moroni, kung saan 
sinipi niya ang mga turo ng kanyang amang si Mormon.

“At ngayon, ako, si Mormon, ay isinusulat ang ilan sa mga sa-
lita ng aking amang si Mormon, na kanyang winika hinggil sa
Pananampalataya, Pag-asa, at Pag-ibig sa kapwa-tao. . . . 

. . . Ako ay mangungusap sa inyo na nasa Simbahan, na mga
mapamayapang tagasunod ni Cristo, at na nagkaroon ng sapat
na pag-asa kung saan kayo ay makapapasok sa kapahingahan ng
Panginoon, simula sa panahong ito hanggang sa kayo ay mama-
hingang kasama niya sa langit.” [Moroni 7:1, 3.]

..Ano ang ibig sabihin ng makapasok sa kapahingahan ng
Panginoon? Sa ganang akin, ang ibig sabihin nito ay sa pamama-
gitan ng pag-ibig ng Diyos nabawi Niya ako, nang sa gayon ay ma-
dama ko ang kapahingahan ko kay Cristo, na hindi na ako
mapatatangay sa magkabikabila ng lahat ng hangin ng aral, sa pa-
mamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga
lalang ng kamalian; at ako ay matatag na makatayo sa kaalaman
at patotoo ni Jesucristo, na walang kapangyarihan ang makapag-
papabaling sa akin mula sa tuwid at makipot na daan patungo sa
harapan ng Diyos, upang matamasa ang kadakilaan ng Kanyang
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Si Pangulong Joseph F. Smith, 1838–1918. Itinuro niya, “Kasukat sa inyong 
katapatan, pag-unlad sa kaalaman tungkol sa Diyos, makatatamasa kayo 

ng kaligayahan, dalisay at malinis, sapagkat ang Ebanghelyo ang nagbibigay 
ng tunay na kaligayahan” (Millennial Star, ika-30 ng Mayo 1907, 349)
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maluwalhating kaharian; na mula sa oras na ito ay tatamasahin
ko ang kapahingahang ito hanggang sa mamahinga akong maka-
sama Niya sa langit.

Nais kong itanim ang ideyang ito sa inyong mga isipan, dahil
nais kong maunawaan ninyo na ito ang kahulugan na sinadyang
ipakahulugan ng mga salitang, “pumasok sa kapahingahan ng
Diyos.” Tinitiyak ko sa inyo na ang taong hindi ganap na naka-
tayo sa doktrina ni Cristo, na hindi pa isinusuko ang buong ka-
luluwa sa Panginoon, at sa Ebanghelyong itinuro Niya sa daigdig,
ay hindi pa nakapapasok sa kapahingahang ito. Nasa laot pa siya,
sa madaling salita, pagala-gala, hindi mapalagay, nagkukulang sa
katatagan, nagkukulang sa pananampalataya na hindi matitinag,
handang makuha ng pandaraya at katusuhan na naghihintay
upang makalinlang at magkapag-akay sa kamalian at kadiliman.
Samantalang siya na nakatanggap ng patotoo ni Jesucristo sa
kanyang puso, siya na nagbigay ng lahat ng mayroon siya sa ka-
harian ng Diyos at sa kalooban ng Ama, ay matatag na. Ang kan-
yang puso ay may kinikilingan na; may desisyon na siya; wala na
siyang alinlangan; nawala na ang lahat ng takot niya; kilala niya
kung kanino siya magtitiwala; ganap nang matatag ang kanyang
mga layunin at kanyang determinasyon na para sa kanya at sa
kanyang sambahayan ay paglilingkuran niya ang Diyos, tutuparin
ang Kanyang mga kautusan at lumakad, hangga’t maaabot ng ka-
kayahan ng taong lumakad, nang dalisay sa buhay, sa paggalang,
katapatan at katwiran sa harapan ng Panginoon.

Pinasasalamatan ko ang aking Diyos na ang diwang ito at ang
magulong damdamin ko hinggil sa gawain na ginagawa natin ay
nawala na sa aking isipan; at binigyan ako ng Diyos ng katiyakan
na higit pa sa lahat ng bagay na nauugnay dito. Nagsasaya ako sa
Ebanghelyo; nagsasaya ako sa patotoo ng Espiritu ng Diyos sa
aking puso; nagsasaya ako sa patotoo ni Propetang Joseph
Smith; nagsasaya ako sa lahat ng alituntunin ng Ebanghelyo ni
Jesucristo na nalaman natin, hanggang sa abot ng aking kaala-
man. Wala na akong hihilingin pa, wala na akong higit pang na-
naisin kaysa sa ipinahayag na mga alituntunin ng buhay at
kaligtasan tungkol sa dakilang plano ng pagtubos na ipinanum-
balik sa mundo sa mga huling araw . . . 
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Nagsisikap tayong sundin ang mataas na pamantayan 
ng moralidad na itinatag ng ating Tagapagligtas.

. . . Kapag may matibay na pagpapasiya na tayo na paglilingku-
ran natin ang Diyos at susundin ang Kanyang mga utos, ano ang
magiging bunga nito? Ano ang kahihinatnan nito? . . . Ang mga
tao ay mapupuspos ng diwa ng pagpapatawad, ng pag-ibig sa
kapwa tao, ng awa, at hindi mapagkunwaring pag-ibig. Hindi sila
maghahanap ng dahilan para awayin ang isa’t isa; na pagsaman-
talahan ang mahihina, ang walang ingat, o ang mangmang;
kundi igagalang nila ang mga karapatan ng mga mangmang, ng
mahihina, at yaong umaasa at nasa kanilang awa, tulad ng pagga-
lang nila sa kanilang sarili; ituturing nilang sagrado ang kalayaan
ng kanilang kapwa tao nang tulad sa kanilang sariling kalayaan;
pahahalagahan nila ang kabutihan, dangal at integridad ng kani-
lang kapwa at mga kapatid tulad ng kanilang pagpapahalaga at
pagtuturing na sagarado sa mga ito.

Hindi natin agad-agad maituturo ang mataas na pamantayan ng
kaganapan na ipinalaganap Niya. At samantalang batid natin na
ngayon ay hindi nating kayang matamo ang kaganapang ito, at
hindi kayang maunawaan ito nang buo, gayunman ang layunin ay
naroon, ang pamantayan ay nasa harapan natin. Pinananabikan
natin ang panahon kung kailan maaari na nating maabot ang ma-
luwalhati at sakdal na pamantayan na iniharap sa atin sa pamama-
gitan ng halimbawa, ng buhay, at misyon ng Panginoong
Jesucristo. Bagaman nagkukulang tayo sa ganap na pamantayan
na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, gayunman
magsisisi tayo sa ating mga pagkukulang, at pag-iibayuhin ang
ating deteminasyon, at daragdagan ang ating pagsisikap sa hina-
harap. Oo, sa sandaling ito pag-iibayuhin natin ang ating pagsisi-
kap, sisikaping mapagtagumpayan ang ating mga kahinaan, at
magawa ang halimbawang ipinakita sa atin ng Anak ng Diyos.

Ito ang Ebanghelyo ni Jesucristo, at ito ang tamang doktrina.
Ang taong susunod dito, lubos na tatanggap nito, at pakamama-
halin ang diwa nito sa kanyang puso; na mayroong pagnanais na
ito sa kanyang puso at naghahangad nito nang higit pa sa anu-
mang bagay, ay magpapatuloy sa pananampalataya, mula sa pag-
asa hanggang sa kaalaman, mula sa pag-unawa hanggang sa
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karunungan at kapangyarihan, at sa wakas sa kadakilaan at kalu-
walhatian ng kaharian ng ating Diyos; at walang kapangyarihan
sa ilalim ng kahariang selestiyal ang maaaring makapigil sa kan-
yang pag-unlad, kung kanya lamang pagsisikapang sundin ang
mga batas at utos ng Diyos. . . . 

. . . Kapag nagpasiya tayo, tulad ng ginawa ni Josue noong si-
nauna, na paglilingkuran natin ang Diyos sa araw na ito, at mula
sa araw na ito ay paglilingkuran natin Siya at tutuparin ang
Kanyang mga utos, kung magkagayon ay sinisimulan na nating
ihiwalay ang kadiliman mula sa liwanag, ang mabuti sa masama,
ang tama sa mali, ang yaong dalisay sa yaong hindi dalisay; at
mula sa sandaling iyon ang ninyong pagnanais para sa kabutihan
ay lalakas nang lalakas, at mas huhusay kayo sa paggawa ng ka-
butihan at sa pagsasagawa ng layunin ng Diyos, sa pagdaig sa
ating sariling kahinaan, kasukat ng inyong pagsisigasig sa pagta-
likod sa kasamaan at pagpili sa kabutihan, sa pagnanais ng kabu-
tihan at pag-iwas sa masama, at pagtalikod sa mundo at mula sa
pagnanasa ng mga makamundong tao, at pagtulong sa paggawa
ng mga bagay na itinakdang makadadakila sa tao, upang itaas
ang mithiin ng tao, itaas ang kanyang layunin at palawakin ang
kanyang pag-ibig sa kapwa, ang kanyang pag-ibig at pagpapata-
wad. Pagkatapos ay nakakikilala na kayo ng liwanag, tulad ng si-
nabi ng propeta; madali ninyong magagawa ito, tulad ng
kakayahan ninyong makilala ang liwanag ng araw mula sa kadili-
man ng gabi. [Tingnan sa Moroni7:14–15.] . . . 

Tayo ay umuunlad mula sa biyaya sa biyaya 
hanggang sa tanggapin natin ang kaganapan at maging 

kasamang tagapagmana ni Cristo.

Hayaang ninyong basahin ko sa inyo ito:

“Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon, ito ay mangya-
yari na ang bawat kaluluwa na tatalikod sa kanyang mga kasala-
nan at lalapit sa akin, at mananawagan sa aking pangalan, at
susunod sa aking tinig, at susunod sa aking mga kautusan, ay
makikita ang aking mukha at malalaman na ako na nga.”
[Doktrina at ma Tipan 93:1.]
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Ito ang salita ng Panginoon. Hindi madali para sa tao na ma-
kita ng mukha ng Diyos at malaman na Siya nga, siya na hindi tu-
matalikod sa kasalanan, hindi lumalapit sa Diyos, hindi
tumatawag sa kanyang pangalan, siyang hindi sumusunod sa ti-
nig ng Diyos, siyang hindi tumutupad sa Kanyang mga utos.
Makikita ba niya ang mukha ng Diyos, at makikilala Siya? Hindi,
walang ganitong pangako; ngunit ang kabaliktaran nito. Siyang
“lumalapit sa akin;” siya na “tumatalikod sa kanyang mga kasala-
nan;” siya na “tumatawag sa kanyang pangalan;” siya na “sumu-
sunod sa aking tinig;” siya na “tumutupad ng aking mga utos.”
Siya ang “makakikita sa aking mukha,” sinabi ng Diyos, siya ang
makakikilala na “ako nga,” at hindi lamang makikilala na “ako
nga,” bagkus ay malalaman niya na “ako ang tunay na ilaw na
nagbibigay-liwanag sa bawat tao na dumarating sa daigdig.”
[Doktrina at mga Tipan 93:2.]

Napakaluwalhating pangako na iniaalay sa mga anak ng
Diyos. . . .  Kung si Jesucristo, ang bugtong ng Ama sa laman, ay
hindi tumanggap ng kaganapan sa simula, at tinawag na Anak,
subalit nagpatuloy na tumanggap nang biyaya sa biyaya, hang-
gang sa tanggapin Niya ang kaganapan, malinaw na siya na lala-
kad sa Kanyang mga yapak, susunod sa Kanyang mga tuntunin,
at ipamumuhay ang Kanyang plano para sa buhay at kaligtasan,
ay makatatanggap nang biyaya sa biyaya, at magpapatuloy nang
biyaya sa biyaya; uunlad mula sa hindi pagiging ganap hanggang
sa kaganapan, at makatanggap nang kaunti rito at kaunti roon
hanggang sa matanggap niya ang kaganapan tulad ng pagkatang-
gap ng Anak ng Diyos ng kaganapan; at gayon tulad ng Anak ng
Diyos, tagapagmana ng Diyos, kasamang tagapagmana ni
Jesucristo. [Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 93:11–14.] Hindi
ko makayanang bigkasin ang ideya at damdaming nagniningas sa
aking kaluluwa na pinukaw ng salitang ito ni Cristo, ang malu-
walhating pagkakataon na ito na ibinigay sa akin sa pamamagitan
ng pagsunod sa mga utos ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtu-
pad sa salita ng Panginoon, at ang maluwalhating pagkakataon
na mapangibabawan ng kaganapan ng kaluwalahatian ng Diyos,
isang kaganapan ng kaalaman ng katotohanan, kaganapan ng ka-
pangyarihan, kaganapan ng karunungan, ang pakakaroon ng ka-
pangyarihan at pamamahala at kaluwalhatian na tulad sa Ama.

509



K A B A N A T A  4 8

Hindi ba ito nagbibigay sa inyo ng dahilan upang mabuhay,
isang bagay na mimithiin? Hindi ba walang kasukat ang halaga ng
gantimpalang ito na iniaalay sa inyo; inaalay sa inyo sa pamama-
gitan ng inyong pagsunod, inyong katapatan, inyong pagtanggap
ng liwanag, sa paglalakad sa liwanag tulad ni Cristo na nasa liwa-
nag; nang kayo ay magkaroon ng pakikipagkapatiran sa Kanya;
malinis kayo ng dugo ni Jesucristo sa lahat ng inyong kasalanan?
Nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa kanyang banal na
Ebanghelyo; nagpapasalamat ako sa Kanya para sa layuning ito,
at ang pag-asang ito na nagpasigla sa aking kaluluwa na maging
karapat-dapat para sa aking Ama at aking Diyos; karapat-dapat na
manahanan kasama Niya, karapat-dapat sa kadakilaan sa
Kanyang kaharian, at Siya ay makapiling at ang Kanyang kasihan
sa loob ng hindi mabilang na panahon sa kawalang-hanggan.

Alam ko na dahil sa Ebanghelyo ni Jesucristo matatamo ko ang
kadakilaan, at wala nang paraan pa na ibinigay upang maligtas
ang tao; walang plano pang inihayag sa daigdig na makadadakila
at tao na makapagpapabalik sa kanya sa harapan ng Diyos. Wala
nang iba pang paraan. . . . 

Lahat ba ng bagay ay ipinahayag na? Hindi pa. May iba pa bang
bagay na ihahayag ng Diyos sa Kanyang mga anak? Oo, marami
pa; ngunit hindi pa tayo handa para sa higit pang liwanag na da-
rating; sapagkat siyang binigyan ng marami ay marami ang hihi-
ngin; at marami nang ibinigay sa atin, at mas maraming hiningi
sa atin ang Diyos ngayon kaysa sa naibibigay natin sa Kanya.
Hindi tayo lalakad sa liwanag tulad Niya na nasa liwanag; hindi
natin susundin ang katotohanan tulad ng hinihingi niyang sun-
din natin. Bumibigay tayo sa ating sariling kahinaan; bumibigay
tayo sa tukso na pumapaligid sa atin, at sa ating sariling pagna-
nasa, sa ating sariling kasakiman, at sa ating pagnanasa sa laman
sa halip na pangibabawan ang ating mga kahinaan sa mortalidad
at sabihin sa ating kaluluwa, “Sa gayong akin, maglilingkod ako
sa Diyos, tuparin ang kanyang mga utos, at lumakad ng walang
kasalanan sa Kanyang harapan.” Hindi natin ginagawa ito; gayun-
paman ang mga Banal sa mga Huling Araw ang pinakamahusay
na tao sa mundo. Namumuhay tayong malapit sa pamantayang
ito kaysa sa ibang tao sa mundo ngayon, sa kabila ng ating kahi-
naan at kakulangan.
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Lahat ng kapayapaan at kaligayahan ay posible sa 
pamamagitan ng ebanghelyo ni Jesucristo.

Ngayon, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Nawa’y mapasa-
inyo ang kapayapaan, mga kapatid. Magkaroon ng pananampala-
taya sa Ebanghelyo sa inyong puso. Malaman na ang relihiyong
ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Joseph Smith, ay ang relihi-
yon ng Diyos, batas ng Diyos at hinihingi ng Diyos sa Kanyang
mga anak sa mundo, at ito ay higit pa kaysa anumang bagay. Ito
ay higit pa kaysa sa atin; ito ay higit pa kaysa daigdig; ito ay higit
pa kaysa ginto at pilak, mga bahay, at lupain; higit pa kaysa bu-
hay sa mundo, dahil dito hindi lamang tayo nakatitiyak para sa
ating sarili at sa ating karapatan at pribilehiyo, bagkus ay tiyak
din tayo sa kaloob ng buhay na walang hanggan, ang pinakada-
kila sa kaloob ng Diyos.

Wala makatutulad dito. Ito ang pinakamalaking bagay sa daig-
dig—ang pinakamahalagang bagay sa mundo—ito ang pinaka-
malaking bagay para sa atin sa buong mundo—[ito] ang
katotohanan ng Diyos, ang relihiyon ni Jesucristo, ang doktrina
ng pagtubos at kaligtasan mula sa kasalanan, mula sa ating sari-
ling kahinaan, at ang ganap at perpektong pagsasama ng espi-
ritu, at ng gawa, at kaalaman, at kapangyarihan, at karunungan
ng Diyos,ang tagabigay ng lahat ng mabuti. Kapayapaan ay suma-
inyo, at nawa’y ang mga pagpapala ng kalusugan at pag-ibig ay
nanagana sa inyong buhay, sa lahat ng uri ng kabuhayan, sa lahat
ng gawaing inyong ginagawa, na magkaroon kayo ng takot sa
Diyos sa inyong mga mata sa lahat ng oras.

Ngunit hindi ko nais na isipin ninyo sa isang saglit na ang re-
lihiyon ni Jesucristo ay nakasasagabal o pabigat para sa inyo.
Hindi ito ganito. Sinabi ng Diyos, “Sapagkat malambot ang aking
pamatok, at magaan ang aking pasan.” [Mateo 11:30.] Ito ay pag-
tubos sa kasalanan. Ang alipin ay hindi siyang tinubos at pinalaya
mula sa pagkaalipin ng kasalanan, kundi siyang nananatiling may
pinagkakautangan at bilanggo sa kasalanan. Siya ang alipin; siya
ang nakatali; sa ganyang kalagayan siya ang nangangailagan ng
awa, ating simpatiya. Siya ang dapat nating tulungang makalaya
mula sa pagkaalipin at kasalanan, upang makatamasa ng kala-
yaan mula sa kasalanan at paglabag.
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Kaya ni Jesucristo, ang Anak ng Diyos, kahit noon pang Siya ay
nasa mundo, ang kaya Niya ngayon, na matamasa ang lahat ng
maaaring matamasa ng mabubuting tao; at walang anumang ba-
gay na hindi Niya makukuha na kapakipakinabang. Ang ganito ay
maaari rin sa mga Banal sa mga Huling Araw. “O,” sinabi ng isa,
‘kung ipamumuhay ko ang inyong relihiyon tulad ng sinabi mo
sa akin, hindi na ako makapaglilibang, lahat ng kasiyahan ko ay
mahihinto na.” O, hangal. Matatamasa ko ang lahat ng karapat-
dapat, lahat ng mabuting kasiyahan na maaaring matamasa ng
sinumang tao sa mundo ng Diyos; at kung mas tapat ako kaysa
aking kapatid sa pagtupad sa mga kautusan ng Diyos, makatata-
masa ako ng higit pa sa matatamasa niya. Kasukat sa inyong ka-
tapatan, pag-unlad sa kaalaman tungkol sa Diyos, makatatamasa
kayo ng kaligayahan, dalisay at malinis, sapagkat ang Ebanghelyo
ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan, at tunay na kalayaan at
paglaya mula sa gapos ng kasamaan, at sa apdo ng kapaitan.

Tulungan nawa tayo ng Diyos na makita ang katotohanan, at
ang liwanag tulad ng liwanag sa umaga at makilala ito nang ma-
buti tulad nang pagkakakilala natin sa liwanag ng araw mula sa
kadiliman ng gabi, ito ang aking panalangin, sa pangalan ni
Jesucristo. Amen.

Mga Mungkahi sa Pag-aaral

• Ano ang ibig sabihin ng “pumasok sa kapahingahan ng
Panginoon”? Paano natin matatamo ang kapahingahang ito?

• Paano natin isusuko ang ating buong kaluluwa sa Panginoon
at sa Kanyang ebanghelyo?

• Ano ang maaari nating gawin upang maabot ang “sakdal na pa-
mantayan” na ibinigay sa atin ng Tagapagligtas?

• Ano ang ibig sabihin ng magpatuloy nang “biyaya sa biyaya”?
Ano ang magagawa natin upang matiyak na magpapatuloy tayo
sa ganitong paraan hanggang matamo natin ang kaganapan?

• Anong maluwalhating mga pangako ang ibinigay sa mga nag-
sisikap na maging tulad ng Tagapagligtas?
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• Habang lumalaki ang pananampalataya ninyo kay Jesucristo,
paano Niya napagagaan ang inyong mga pasanin at paano Niya
kayo nabigyan ng kapahingahan? (Tingnan din sa Mateo
11:28–30.)

• Anu-anong mga karanasan ang nakatulong sa inyo upang in-
yong maunawaan na lahat ng kapayapaan at kaligayahan ay
matatagpuan sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Jesucristo?

• Paano kayo natulungan ng pag-aaral ninyo sa ebanghelyo ni
Jesucristo, tulad ng itinuro ni Pangulong Joseph F. Smith, na
higit na matuto tungkol sa Diyos? madama ng tunay na kaliga-
yahan at kapayapaan? lalong maging tulad ng Tagapagligtas?

Mga Tala

1. Sa Conference Report, Abr. 1915, 5.
2. Sinipi mula sa The Presidents of the

Church, ni Preston Nibley, (1947),
260–61.
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Indise

A

Abraham
halimbawa ng pananampalataya,

62-63
halimbawa ng sakripisyo at 

integridad, 499-501

Abuso, 301-7
ang mga lalaki ay hindi dapat

mang-, 302-3
ang nararamdaman ni Joseph F.

Tungkol sa mga bata sa 
simbahan, 301

ang mga magulang ay hindi 
dapat mang-, 304-5

pakitunguhan ang bawat isa
nang may paggalang, 302-4

Adan
ang Pagkahulog ay nagdala ng

kamatayang espirituwal, 114
ang Pagkahulog ay nagdala ng

kamatayang temporal, 104-6
ang unang tao, 400-401

Agham, makalangit na pagha-
hayag ang pamantayan, 377-79

Aklat ni Mormon
ay isinalin ni Joseph Smith, 18-19
ay isinalin sa maraming wika, 50
ay nagpapatotoo kay Jesucristo,

49-51
ay pinagpapala ang mga

Lamanita, 50-51
basahing malimit upang maka-

hanap ng katotohanan, 51-54
mga saksi sa, 50
Tingnan din sa Banal na

Kasulatan, mga

Aklat, mga
ay dapat kaaya-aya, 448-49
pinakamahalaga ang mga banal

na kasulatan, 53-54

Alkohol. Tingnan sa Salita ng
Karunungan

Ama, mga, 453-60
ang tunay na kadakilaan, 459
ang pagmamahal ni Joseph F. 

sa mag-anak, 453-54
hindi dapat talikuran ang

buhay-tahanan, 454-55
magpakita ng halimbawa, 456-57
mamumuno sa mag-anak, 455-56
tuparin ang mga responsibili-

dad sa mag-anak, 456-58
Tingnan din sa Bata, pagtuturo

ng mga; Diyos Ama; Jesucristo

Anak na lalaki ng kapahamakan,
mga, 84-86

Anak ng Diyos, mga, 395-403
maaaring maging katulad ng 

ating Ama, 401-2
nilikha sa wangis ng Diyos, 

398-401
tayo ay ang, 396-98

“Ang Ama at ang Anak,” doktrinal
na paglalahad, 419

“Ang Pinagmulan ng Tao,” 
pahayag ng Unang
Panguluhan, 395

Apostol, ang pagkaorden ni
Joseph F. bilang, xix, 165-66

Apostol, mga, ni Cristo
pagiging martir ng, 498



tinanggap ang Espiritu Santo,
85-86

Asosasyon ng Damayan sa Pag-
unlad, paglilingkod ng, 406-8

Awa, sa mga kaaway, 312-14

B

Babae, tratuhin ang kabiyak nang
may paggalang, 302-3.
Tingnan din sa Kasal

Babasahin, kaaya-ayang, 448-49

Baka, mga, panalangin ni Mary
Fielding Smith para sa, xvii,
24-25

Bakal na gabay, kumapit sa, sa
mga pagpupunyaging 
edukasyonal, 381-83

Banal na Kasulatan, mga, 45-55
basahing madalas, 51-54
isabuhay natin, 51-52
magsaliksik ng espirituwal na

yaman, 47-49
Mahalagang Perlas idinagdag sa

pamantayan, 47
mas mahalaga sa mga popular

na aklat, 52-54
nagdadala sa pahinga ni Cristo,

47
nagpapatotoo kay Cristo, 49-51,

247
natuto si Joseph F. mula sa

kanyang ina, 45

Bata, mga, pagtuturo ng, 353-64
ano ang ituturo, 354-57
ayusin ang libangan para sa,

359-60
bantayan, mula sa pagkariwara,

359-60
dapat matatas sa katotohanan

ang mga magulang, 412-13
gumamit ng paggalang, hindi

kailanman pag-abuso, 302-6

ituro ang pagiging makabayan,
147-49

ituro ang pasensiya at paggawa,
360-62

ituro ang pagmamahal sa Diyos
at ebanghelyo, 412-13

ituro ang kaloob na Espiritu
Santo, 81

ituro ang ebanghelyo, 354-57,
412-17

kahalagahan ng halimbawa,
354-57

pagmamahal ang pinaka-
mabisang impluwensiya sa,
357-58

pananampalataya kay Jesucristo,
38

responsibilidad ng mga magu-
lang sa, 294-95, 354-57

responsibilidad ng mga ama sa,
456-58

responsibilidad ng mga ina sa,
37-40

Bata, mga
ay makakasamang muli ang mga

namatay, 160-62
huwag abusuhin ang, 304-6
na namatay bago ang sapat na

gulang ay tinubos, 155-56
pagkabuhay na mag-uli ng

maliliit na, 157-59
pagkaligtas ng maliliit na, 

154-62
pagmamahal ni Joseph F. sa,

453
pamana ng Panginoon, 355

Tingnan din sa Bata, mga,
pagtuturo ng; Anak ng Diyos,
mga

Biyaya, pag-unlad nang biyaya sa,
184-85, 508-10

Botong pagsang-ayon, 256-57
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Buhay bago ang buhay sa
mundo, kabilang tayo sa, 
395-98

Buhay na walang hanggan.
Tingnan sa Pagdakila

D

Demonyo. Tingnan sa Satanas

Digmaan
ebanghelyo lamang ang

makapipigil sa, 474-76
manatiling matwid sa panahon

ng, 476-79
mensahe ni Joseph F. sa panahon

ng, 473-74

Disiplina
gumamit ng kabaitan sa mga

bata, 304-6
Tingnan din sa Pagtatagumpay

sa sarili

Diyos Ama
ang makilala ang, ay buhay na

walang hanggan, 420
ang Maylikha, 422-23
kaisa kay Jesucristo, 424-25
katawan ng laman at buto, 

420-22
ng ating espiritu, 420-22
ni Jesucristo, 420-24
pananampalataya sa, 

ay kailangan, 58-61
Tingnan din sa Anak ng Diyos,
mga

Diyos, mga anak ng. Tingnan sa

Anak ng Diyos, mga

Doktrina, maling. Tingnan sa

Maling doktrina

Doktrina at mga Tipan
ay nagpapatotoo kay Jesucristo,

49-51, 247
ay nagpapaalam ng mga

maluwalhating alituntunin, 51

basahing malimit upang maka-
hanap ng katotohanan, 51-54
Tingnan din sa Banal na
Kasulatan, mga

E

Ebanghelyo
ay nagtatanggal ng damot sa

atin, 240-41
ay nagdadala ng kapayapaan sa

mundo, 473-80
lahat ng kaligayahan ay posible

sa pamamagitan ng, 511-12
pagpapanumbalik ng, 13-16

Edukado, Edukasyon
ang makalangit na paghahayag

ang batayan, 377-79
dapat patuloy na natututo, 

379-81
gamitin ang ating natututuhan,

379-81
kumapit sa bakal na gabay sa,

381-83
sikaping maging, sa katoto-

hanan, 374-84
tungkulin ng agham at pi-

losopiya, 377-79

Ekonomiya. Tingnan sa

Pananalapi, karunungan sa 

Elder, mga. Tingnan sa

Misyonero, mga

Elohim. Tingnan sa Diyos Ama

Espiritu
ng maliliit na bata pagkamatay,

157-59
pagsamang muli sa katawan,

109-10
Tingnan din sa Espiritu Santo

Espiritu Santo, 78-87, 319-27
ang paglabag ng Sabbath ay

nagdudulot ng kawalan ng,
284-85
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gawin ang ibinubulong ng
Espiritu, 323-24

gumagabay sa mga ina, 39, 43
kaloob na, 79-80
mga tungkulin ng, 80-83
muling pagkasilang sa 

pamamagitan ng, 83-84
nag-aadya mula sa masama, 

142-44
nagbubuklod sa lahat ng tao,

437-38
nagpapatotoo kay Jesucristo, 

7-9
nagtuturo ang mga misyonero

na kasama ang, 91-92, 94-97
narinig ni Joseph F., sa tren,

319
paano pananatilihin, 80-83
paghahayag sa pamamagitan ng

maliit na tinig ng, 322-23
pagkakaalam ng nais ng Diyos

sa pamamagitan ng, 66
pagsunod sa, nagdadala sa higit

pang kaalaman, 324-27
personal na paggabay sa lahat

ng mga miyembro, 320-22
saksi kay Jesucristo, 246-48
walang kapatawarang kasalanan

laban sa, 84-87

Espiritung anak ng Diyos, mga.
Tingnan sa Anak ng Diyos, mga

F

Fowler, William, 289

G

Gabing pantahanan. Tingnan sa

Gabing Pantahanan ng Mag-
anak

Gabing pantahanan ng mag-anak,
411-18

ano ang gagawin tuwing, 413-16

dapat isagawa ng mga magulang
ang kanilang responsibilidad
nang tapat, 416-17

inumpisahan, xxv, 411-12
ituro ang ebanghelyo tuwing,

413-16
mga pangako kung tayo’y tutu-

pad, 416

Gawaing misyonero, 89-99
kailangan sa sariling bayan, 

98-99
kwalipikasyon ng mga 

misyonero, 91-94
paano ituro ang ebanghelyo, 

94-98
responsibilidad ng mga nakaba-

lik nang misyonero, 98-99

Gawaing kasaysayan ng mag-
anak, 483-92

ang sinabi ni Joseph Smith
tungkol sa kahalagahan ng,
486

ating responsibilidad, 489-91
ebanghelyo ipinangaral sa mga

namatay, 486-88
magkasamang gagawa ang

buhay at namatay na, 486-88
mga tagapagligtas sa Bundok ng

Sion, 296, 489-91
sa Milenyo, 490
sinimulan ng Tagapagligtas ang

gawain para sa mga patay, 
484-85
Tingnan din sa Pangitain ng
pagtubos sa mga patay

Gawaing pangrelihiyon, iwasan
ang mga, 141-142

H

Halimbawa
ang mga ama ay dapat mag-

pakita ng, 456-58
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kailangan sa gawaing misynero,
99

magiting na, ng mga naunang
pinuno ng Simbahan, 130-32

sa pagtuturo ng mga bata, 
354-57

si Jesucristo ang ating dakilang,
182-83, 507-8

Hawaii
misyon sa, xviii-xix
pagmamahal sa Hawayanang

ina, 232-33
pagpigil sa isang manlilinlang

sa, 135

Homisted, nawala kay Joseph F.,
upang makapagmisyon, 255

I

Ikalawang Pagparito, 461-70
ibinadya ng mga propeta ang,

462-65
kalamidad, layunin ng mga,

466-67
katahimikan sa mga panahong

kaygulo, 466-67
mga matwid ay maghahanda

para sa, 465-68
pagsunod naghahanda para sa,

468-70
tapat sa mga pamahalaan hang-

gang sa, 151-52

Ikapu, 329-38
ang taong nagbabayad ng, hindi

tatalikod kailanman, 332
batas ng Panginoon sa

pananalapi, 332-35
biyaya sa mga nagbabayad, 

335-37
mahirap para sa mayaman ang

magbayad ng, 337
mga patatas ni Mary Fielding

Smith, 57-58

pagsunod sa batas ng, 331-32,
335-37

Simbahan wala nang utang,
329-30

sino ang mangangasiwa, 333

Ina, mga, 35-44
ay magpapalaki ng mga maliliit

na batang namatay, 159
hindi dapat abusuhin, 302-303
may impluwensiya sa mga salin-

lahi, 37-38
pagmamahal ng, ay katulad ng

pagmamahal ng Diyos, 40-42
responsibilidad na turuan ang

mga anak, 38-40
tulong mula sa Espiritu Santo,

39, 43
tunay na kadakilaan, 459

Tingnan din sa Bata, mga,
pagtuturo ng

Integridad, 493-501
ipinapakita ng pag-uuna sa

Diyos, 494-96
si Abraham isang halimbawa ng,

499-501
susubukin ng kahirapan ang,

498-501

J

Jesucristo,
Ama sa pamamagitan ng banal

na pagkakaloob ng awtoridad,
427-28

Ama ng langit at lupa, 425
Ama ng mga nananalig, 425-27
buhay at pagtuturo nagpapatu-

nay ng Kanyang kabanalan, 2-4
espiritu ay ganap nang malaki

bago ipanganak, 158-59
espiritu nagpakita sa kapatid ni

Jared, 400
Espiritu Santo ay nagpapatotoo

kay, 7-9
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ginamit ang kalayaan sa pagpili
upang gumawa ng kabutihan,
349-50

halimbawa ng pagiging ganap,
183-83, 507-8

halimbawa ng pagtatagumpay sa
sarili, 442-43, 449-50

halimbawa ng pamumuhay
nang may kapayapaan, 480-81

inordenan na bago pa isilang na
magliligtas sa mga namatay,
484-85

isuko ang mga kaluluwa sa
Kanya, 504-6

kaisa ng Ama, 424-25
kasamang tagapagmana kay,

119-20
kawangis na kawangis ng

Kanyang Ama, 398-400
makabagong mga banal na kasu-

latan nagpapatotoo kay, 49-51
mamahinga kay, 503-13
Pagbabayad-sala ang nagtubos

mula sa kamatayang espiri-
tuwal, 116-19

Pagbabayad-sala ang nagtubos
mula sa kamatayang temporal,
102-10

pagbibinyag kay, 73
pagiging katulad Niya ang ating

layunin, 178-84
Pagkabuhay na mag-uli ni, 4-7
pagpapatawad ni, 4, 313
pagtanggap ng patotoo kay,

243-53
pananampalataya kay, ay 

kailangan, 58-61
Panganay, 398, 423-24
patotoo ni Joseph F. kay, 1-9
pinakamagaling na guro, 49
sakramento tumutulong sa ating

maalala ang Pagbabayad-sala,
120-22

Sermon sa Bundok nagpapatu-
nay sa Kanyang kabanalan, 2-3

Tanging Bugtong, 423-24
tinanggap bilang Tagapagligtas

sa mundo bago ang mundong
ito, 396-98
tinubos ang mga maliliit na
batang namatay, 155-56

umunlad nang biyaya sa biyaya,
184-85, 508-10

Tingnan din sa Ikalawang
Pagparito; Patotoo

Job, nagpakita ng integridad, 499

K

Kaalaman, pagsunod nagdadala
sa higit pang, 324-27

Kaaliwan, mga. Tingnan sa

Libangan

Kaaway, mga
awa sa, 312-14
hindi sa atin, ngunit sa

Panginoon, 316
iwanan sa mga kamay ng Diyos,

316-17
ng Simbahan ay hindi mag-

tatagumpay, 314-16
pagpapatawad ni Joseph F. sa,

xxi

Kababaihan
hindi dapat inaabuso, 303-4
mga magigiting na naunang 

kapatid na babae, 226-28
nagtatamasa ng biyaya ng

pagkasaserdote, 168-69
Tingnan din sa Samahang
Damayan

Kadakilaan
ang pagkakasal ay para sa ating,

210-14, 219
ang mga anak ng Diyos ay

maaaring maging katulad Niya,
401-2

kabilang ang mag-anak sa, 
458-59

520

I N D I S E



kailangan upang maging magu-
lang ng mga anak na espiritu,
109-10

kailangan nating makilala ang
Diyos at si Jesucristo, 420

pag-unlad nang biyaya sa biyaya,
508-10

paghingi ng kapatawaran at 
pagbibinyag kailangan para sa,
74-76

sa pamamagitan ng Pagbabayad-
sala at katapatan, 119-20

sakripisyo kailangan para sa, 66

Kahalayan, 447

Kahirapan
pananampalataya ang 

nagbibigay-lakas sa atin sa, 62
sumusubok sa ating integridad

ang, 498-501
Tingnan din sa Oposisyon

Kalamidad, mga, layunin ng, 
466-467

Kalayaan
hindi nanghihimasok ang

Simbahan sa, 344-46
pinakadakila dumarating sa 

pamamagitan ng pagsunod, 
347-50

sa pamamagitan ng pagsunod,
340-351

tanging ang ebanghelyo ang
magpapanatili ng, 474-76

Tingnan din sa Kalayaan sa
Pagpili

Kalayaan sa pagpili, 340-351
ang Simbahan ay hindi nanghi-

himasok sa kalayaan, 344-46
kaloob ng Diyos; hindi Siya

nanghihimasok sa, 340-44
kontrolado ng Diyos sa dakong

huli ang mga bunga ng, 
342-43

pinahihintulutan ng Diyos ang
kasamaan bilang bunga ng,
342-44

pagsunod ang magdadala ng
pinakadakilang mga pagpa-
pala, 436-50

Kalayaang pumili. Tingnan sa
Kalayaan sa pagpili

Kaligayahan, layon ng ating
buhay sa mundo, 180-81

Kaligtasan, plano ng. Tingnan sa

Plano ng kaligtasan

Kalinisang-puri, 187-196
kahalagahan sa lalaki at babae,

190-91
kasamaan ng kasalanang 

sekswal, 187-90
maaaring humingi ng 

kapatawaran sa mga
kasalanang sekswal, 193-94

pagiging tapat sa kasal, 191-93
pagpapauwi sa misyonerong

lumabag sa batas ng, 187
panatilihin sa panahon ng 

digmaan, 476-79
Tingnan din sa Kasalanang
sekswal

Kaloob na Espiritu Santo.
Tingnan sa Espiritu Santo

Kaluluwa, ay espiritu at katawan,
104

Kalusugan. Tingnan sa Salita ng
Karunungan

Kamangmangan, malaking
kasamaan, 379-81

Kamatayang espirituwal
pagkahulog ang nagdala ng, 114
tinubos ni Jesucristo ang mga

nangagsisi mula sa, 113-22

Kamatayang temporal
pagkahulog ang nagdala ng,

104-6
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pagiging kailangan at biyaya ng,
104-6

ang Pagkabuhay na mag-uli ay
napagtagumpayan ang, 106-10

Kapahamakan, anak na lalaki ng,
mga, 84-86

Kapahingahan, 503-12
ang mga banal na kasulatan ay

nagdadala sa, 47
isuko ang mga kaluluwa kay

Jesucristo, 504-6
kay Cristo, 503-13
lahat ng kaligayahan posible sa

pamamagitan ng ebanghelyo,
511-12

pumasok sa, sa pamamagitan ng
pananampalataya, 65-66

sa Sabbath, 279-83
sundan ang halimbawa ng

Tagapagligtas, 507-8
umunlad nang biyaya sa biyaya,

508-10

Kapalaluan, nagdadala sa maling
doktrina, 137-38

Kapangyarihan ng pagbubuklod,
hawak ng Pangulo ng
Simbahan, 169-70

Kapatid na babae, mga. Tingnan

sa Kababaihan

Kapwa, mahalin gaya ng sarili,
235-38

Kasal sa templo. Tingnan sa

Kasal

Kasal, 209-19
inutos ng Diyos ang, 210-14
kahalagahan ng, sa templo,

214-16
kasagraduhan ng mga tipan,

125-26
katapatan sa, 125-26
nakasalig sa pagmamahal at

sagradong pagmamahalan,
216-19

para sa walang hangganang
luwalhati at pagdakila, 210-14,
219

wala dapat pumagitna sa mag-
asawa, 218-19

Kasalanan, walang naililigtas sa,
115-16

Kasalanang sekswal
kasamaan ng, 187-90
maaaring humingi ng 

kapatawaran sa, 193-94
napapalala kapag nalalabag ang

mga tipan, 192-93
Tingnan din sa Kalinisang-puri

Kasamaan, pinahihintulutan ng
Diyos ang, 343

Katahimikan, 473
halimbawa ni Jesucristo ng,

480-81
magpunyaging mkamit ang, sa

lahat ng tao, 480-81
sa mga panahong kaygulo, 

466-67
tanging ebanghelyo ang mag-

dadala ng, 473-80

Katamaran, nagdadala sa maling
doktrina, 137-38

Katapangan
ni Joseph F., sa mga sigang galit

sa mg Mormon, 124
ng pananampalataya, 125-26

Katarungan, pananampalataya sa,
ng Diyos, 62-64

Katawan
at espiritu ay ang kaluluwa, 105
pagiging kailangan ng, 178-82
porma ng, sa pagkabuhay na

mag-uli, 108-10

Katotohanan
hangaring maging edukado sa,

374-384
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itaguyod ang, iwasan ang
panlilinlang, 142-44

lahat kabilang sa ebanghelyo,
375-77

nagpapalaya sa atin mula sa
kasalanan, 142-44

Kimball, Heber C.
isa sa magigiting ng Diyos, 130
nagbinyag kay Joseph F., 68

Kimball,Vilate, 228

Kritisismo
pag-iwas sa, 236-37
paninirang-puri, 446-47
sa mga pinuno ng Simbahan,

260-63
tingnan sa halip ang mabuti,

311-12

L

Lalaki, huwag kailanman
abusuhin ang kabiyak, 302-4.
Tingnan din sa Kasal

Lamanita, pinagpala ng Aklat ni
Mormon, 50-51

Libangan
dapat maging kaaya-aya, 444-45
dapat ayusin ng mga magulang

ang, ng mga anak, 359-60
hindi layunin ng buhay, 444-45
hindi sa Sabbath, 281-83
Linggo. Tingnan sa Sabbath

Lubusang pagtalikod, Tumalikod
ang hindi pagsang-ayon sa mga

pinuno ay magdadala sa, 262,
272-73, 433-36

ang taong nagbabayad ng ikapu
ay hindi [tatalikod], 332

M

Mag-anak
Espiritu Santo ang nagbubuklod

sa, 437-38

gumawa upang maligtas ang 
ating, 294-95

maramot ang hindi magnais ng,
214-16

nagsisimula sa walang-hanggang
kasal, 210-14

pagdarasal kasama ang, 29-31
pagmamahal ni Joseph F. sa, xxi
walang hangganang pagsasama,

458-59
Tingnan din sa Gawaing

kasaysayan ng mag-anak;
Gabing pantahanan ng mag-
anak, mga; Tahanan

Magigiting
halimbawa ng mga naunang ka-

patid na babae, 226-28 
halimbawa ng mga naunang pi-

nuno ng Simbahan, 129-31
sa adhikain ni Cristo, 124-34
tapang ng pananampalataya,

126-30

Magulang, mga. Tingnan sa Bata,
mga, pagtuturo ng; Ama, mga;
Ina, mga

Mahalagang Perlas, idinagdag sa
pamantayan, 45

Maling doktrina, iwasan ang, 
137-42

Malisya
huwag magkaroon nito kaninu-

man, 309-318
Tingnan din sa Patawarin,

Pagpapatawad

Mamamayan, mga
ang mga Banal sa mga Huling-

Araw ay mabubuting, xxii-xxiii,
147-49

pagiging tapat na, 146-53

Manunubos. Tingnan sa

Jesucristo
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Maralita at nangangailangan
pag-aayuno naglalaan para sa

mga, 238-39
pag-ibig sa kapwa para sa mga,

233-35
pagkalinga ng Samahang

Damayan sa mga, 223-25

Maria, ina ni Jesus, 424

Maylikha, Diyos Ama ang, 422-23

Milenyo, panahon ng pagtubos sa
mga namatay, 490

Misyon, ng bawat tao sa mundo,
291-92

Misyonero, 89-99
dalangin ni Joseph F. para sa

mga, 32-33
iwasan ang pagtatalo, 94-98
kailangang manalangin, 89-91
maging palakaibigan, 94
maging matwid at masunurin,

92-94
magkaroon ng pagpapakum-

baba, 91-92
magturo nang kasama ang

Espiritu, 89-91, 94-98
magturo nang may pagpa-

pakumbaba, 91-92
responsibilidad ng mga nakaba-

lik nang, 98-99
sinunog ang mga pag-aari ni

Joseph F. bilang, 89-91

Muling Pagkasilang
sa pamamagitan ni Jesucristo,

426-27
sa pamamagitan ng Espiritu

Santo, 83-84
sa pamamagitan ng pag-

bibinyag, 69-70

N

Nangangailangan. Tingnan sa

Maralita at nangangailangan

Nibley, Charles W., 197, 232, 319

O

Obispo, mga, pagsang-ayon sa,
260-263

Oposisyon
pagtayo nang may tapang laban

sa, 125-26
Tingnan din sa Kahirapan

Orden ng Patriarka, 168-69, 
455-56

Ordinansa sa templo
gawin nang karapat-dapat, 368-

70
kailangan para sa kaligtasan,

366-368

P

Pablo, may tapang ng pananam-
palataya, 126-30

Pag-aaral. Tingnan sa Edukado,
Edukasyon

Pag-aayuno, naglalaan para sa
mga maralita, 238-39

Pag-iimbot, 205-7

Pag-ibig sa kapwa, 232-242
ang pag-aayuno ay naglalaan

para sa mga maralita, 238-39
mahalin ang kapwa gaya ng 

sarili, 235-38
pag-iwas sa kritisismo, 236-37
pagiging bukas-palad sa mga

maralita, 233-35
pagsasakripisyo ng ating mga

luho para sa iba, 240-41
para sa mga kaaway, 310-14
pinakadakilang alituntunin, 235
sukatan ng kadakilaan ng kalu-

luwa, 296
Tingnan din sa Pagmamahal;

Paglilingkod
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Pag-uusig
pagpapatawad ni Joseph F. sa,

309-10
sa Simbahan, xxv-xxvi
Tingnan din sa Patawarin,

Pagpapatawad

Pagbabago sa puso, sa pamamagi-
tan ng Espiritu Santo, 83-84

Pagbabayad-sala
ang tumutubos sa mga maliliit

na batang namamatay, 155-56
ay walang pasubali, 102-10
ay may pasubali, 113-22
ay napagtagumpayan ang

Pagkahulog ni Adan, 106-10
maging kasamang tagapagmana

kay Jesucristo sa pamamagitan
ng, 119-20

Pagbibinyag, 68-76
ay kailangan para sa kaligtasan,

69-70, 72-74
kahulugan ng tunay na, 72-73
kay Jesus, 73
muling pagkasilang sa pama-

magitan ni Jesucristo, 426-27
pagiging simple ng ordinansa,

73-74
sa pamamagitan ng paglubog,

70-73

Paggawa, pagtuturo ng halaga ng,
360-62

Paghahatol
Espiritu Santo ang magdadala sa

matwid na, 324
Tingnan din sa Kritisismo

Paghahayag, 319-27, 430-39
ay patuloy, 431-33
magkamit ng patotoo sa pama-

magitan ng, 244-46
napagkakaisa ang lahat ng tao,

436-38
pagsunod nagdadala sa higit

pang, 324-25

pangangailangan ng
kasalukuyang, 432-33

Pangulo tumatanggap ng, para
sa Simbahan, 272-73

personal na, 436
sa lahat ng miyembro ng

Simbahan, 320-22
sa pamamagitan ng maliit na

tinig ng Espiritu Santo, 322-23
sa pamamagitan ng mga legal

na daang pagkasaserdote, 
433-36

Paghihiwalay ng Simbahan at 
estado, 150-52

Pagiging bulgar (kalaswaan), 445

Pagiging maramot
ang hindi maghangad ng kasal

at mag-anak, 214-16
ebanghelyo napagtagumpayan

ang, 240-41
mahalin ang kapwa gaya ng 

sarili, 235-38
Tingnan din sa Pag-ibig sa
kapwa

Pagiging martir
ng mga sinaunang tagasunod,

498-99
nila Joseph at Hyrum Smith,

xiii-xiv

Pagkabuhay na mag-uli
ng maliliit na bata, 157-59
ni Jesucristo, 4-7
Pagbabayad-sala ginawang

maaari ito, 106-10
porma ng katawan sa, 108-10

Pagkahulog ni Adan
nagdala ng kamatayang espiri-

tuwal, 114
nagdala ng kamatayang tempo-

ral, 104-6
napagtagumpayan ng

Pagbabayad-sala, 106-10
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Pagkakaisa, paghahayag nag-
dadala sa, 436-38

Pagkamakabayan, ang mga Banal
sa mga Huling-Araw ay may,

Pagkamatay ng mga anak ni
Joseph F., 102-3, 154-55, 
161-62

Pagkasaserdote, 165-73
ang gawain ni Joseph F. sa, xxiv
ang mga kapulungan ay dapat

palawigin ang mga tungkulin,
408-9

ipinanumbalik ni Joseph Smith,
13

kababaihan nagtatamasa rin ng
biyaya, 168-69

kahulugan ng, 166-68
mga pantulong na samahan

naglilingkod sa ilalim ng, 
406-8

mga susi ng, 169-70, 269-72
namumuno nang may pag-ibig,

170-72
paggalang sa, 172-73
pamahalaan ng Diyos, 166-68
para sa ministeryo ng 

paglilingkod, 405-6
Samahang Damayan hindi hi-

walay sa, 229

Paglilibang. Tingnan sa Libangan

Paglilingkod, 404-9
Joseph F. naglingkod nang 

matapat, 404-5
ng mga pantulong na samahan,

406-9
pagkasaserdote ay para sa mi-

nisteryo ng, 405-6, 408-9
Tingnan din sa Pag-ibig sa
kapwa

Pagmamahal, Mahalin
ang kapwa gaya ng sarili, 235-38
ang Diyos, higit sa lahat, 494-96

ng Diyos, sa Kanyang mga anak,
500-501

ng mga ina ay katulad ng pag-
mamahal ng Diyos, 40-42

pinipigilan ang pang-aabuso,
302-6

saligan ng kasal, 216-219
turuan ang mga bata nang may,

357-58
Tingnan din sa Pag-ibig sa
Kapwa; Pagtatagumpay sa sarili

Pagmumura (kalapastanganan),
445

Pagpapanumbalik ng ebanghelyo,
13-16

Pagpupulong sa langit,396-98

Pagsang-ayon, Botong, 256-57

Pagsang-ayon sa mga pinunong
pagkasaserdote. Tingnan sa

Pinunong pagkasaserdote,
mga, pagsang-ayon sa

Pagsasayaw, 448

Pagsisisi, 68-76
kahulugan ng tunay na, 70-72
kailangan para sa kaligtasan,

69-70, 74-76
sa kasalanang sekswal, 193-94
Pagsubok. Tingnan sa

Kahirapan
Pagsunod,
inspirado ng patotoo kay

Jesucristo, 249-51
kailangan upang isagawa ang

kaligtasan, 292-94
kailangan sa pananampalataya,

61-62
kailangan sa kadakilaan, 74-76,

183-84
nagdadala ng higit pang kaala-

man, 324-27
nagdadala ng di mabilang na

mga pagpapala, 346-47
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naghahanda para sa Ikalawang
Pagparito, 468-70

sa tinig ng Espiritu, 319

Pagsusugal, 445-46

Pagtatagumpay sa sarili, 441-450
iwasan ang ‘di kaaya-ayang

babasahin, 448-49
iwasan ang kahalayan, 447
iwasan ang mahalay na

pagsasayaw, 448
iwasan ang pagmumura (kala-

pastanganan), 445
iwasan ang pagsusugal, 445-46
iwasan ang paninirang-puri,

446-47
Tagapagligtas, halimbawa ng,

442-43, 449-50

Pagtatalik, mabuti sa loob ng
kasal, 191-92

Pagtatalo, dapat iwasan ng mga
misyonero ang, 94-98

Pagtitipid, 197-207. Tingnan din

sa Pananalapi, karunungan sa

Pagtitipon sa Utah, hindi na 
ipinapayo, xxiii

Pagtitiyaga, pagtuturo sa mga
bata ng, 360-62

Pagtubos sa mga patay. Tingnan

sa Gawaing kasaysayan ng
mag-anak; Pangitain ng pagtu-
bos sa mga patay

Pagtuturo sa tahanan, ang diin ni
Joseph F. sa, xxv

Pagtuturo ng ebanghelyo, paano
dapat gawin ng mga 
misyonero ang, 94-98

Pamahalaan
pagkakahiwalay ng Simbahan at

estado, 150-52
sinusuportahan ng mga Banal

sa mga Huling Araw ang, 
147-52

Panaginip tungkol sa pagiging
malinis, 113-14

Panalangin, 24-33
kailangan para sa mga 

misyonero, 89-91
kasama ang mag-anak, 29-31
nang may pagpapakumbaba at

pananampalataya, 25-29
ni Mary Fielding Smith para sa

mga nawawalang baka, xvii,
24-25

paano lumapit sa Diyos, 25-27
para sa kabutihan ng iba, 32-33
simple at palagian, 27-28

Pananalapi, karunungan sa
gamitin ang salapi upang

itaguyod ang kaharian ng
Diyos, 205-7

hindi salapi ang tunay na pinag-
mumulan ng kaligayahan, 
203-5

iwasan ang utang upang maging
malaya, 198-202

iwasan ang pag-iimbot, 205-7
mahalin ang Diyos nang higit sa

salapi, 203-5
pagnanais ni Joseph F. na bu-

mili ng Pamaskong
pasalubong, 197

sangla, pag-iingat iginigiit sa,
198-202

Pananamit, pagiging mahalay sa,
447-48

Pananampalataya, 57-66
abutin ang kapahingahan ng

Diyos sa pamamagitan ng, 
65-66

ang halimbawa ni Abraham ng,
62-63

kahulugan ng, 58-61
kaloob ng Diyos sa tao, 61-62
katapangan ng, 65, 126-30
nagbibigay-lakas sa atin sa kahi-

rapan, 62-65
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natatamo sa pamamagitan ng
pagsunod, 61-62

sa Diyos Ama at kay Jesucristo,
58-61

tinuturuan tayo ng Diyos ng,
59-60

Panganay. Tingnan sa Jesucristo

Panggagaway, kasamaan ng, mga,
140-41

Pangitain ng pagtubos sa mga na-
matay, xxviii-xxix, 430, 483-486

Pangkalahatang Awtoridad,
pagsang-ayon sa,

Pangrelihiyon, gawaing, iwasan
ang mga, 141-42

Pangulo ng istaka, mga, pagsang-
ayon sa, 260-63

Pangulo ng Simbahan, 266-76
ipagkakapuri ng Diyos ang, 

273-75
kabilang sa Unang Panguluhan,

268-69
may hawak sa mga susi ng

pagkasaserdote, 169-70, 
269-72

pagsang-ayon sa, 257-60
pinamumunuan ng Diyos ang

Simbahan sa pamamagitan ng,
267-68

si Joseph F. naging, xxii-xxiii,
266-67

tumatanggap ng mga pagha-
hayag para sa Simbahan, 
272-73

Panguluhan ng Simbahan, 268-69

Paninirang-puri, 446-447.
Tingnan din sa Kritisismo

Panlilinlang
iwasan ang mga maling turo,

194

katotohanan ang magpapalaya
sa atin mula sa, 142-44

Pantulong na Samahan, mga
ang gawain ni Joseph F. kasama

ang, xxv
ay naglilingkod sa ilalim ng

pagkasaserdote, 406-8
mga tagubilin para sa

pagsasaayos ng kabataan, 441
paglilingkod ng, 406-9

Pasko, ang pagnais ni Joseph F.
na bumili ng mga pasalubong,
197

Patawarin, Pagpapatawad
ang isa’t isa, 72
ng mga kaaway, 309-17
ng Tagapagligtas sa krus, 4
ni Joseph F., ng mga kaaway, xxi

Patay. Tingnan sa Gawaing
kasaysayan ng mag-anak;
Pangitain ng pagtubos sa mga
namatay

Patotoo, 243-52
isang kaloob ng Diyos, 244-46
Joseph F. nakatanggap ng, 

243-44
kay Jesucristo naghihimok sa

atin na sumunod, 249-51
ni Joseph F., kay Jesucristo, 1-9,

250, 251-52, 427-28, 511-12
sa pamamagitan ng Espiritu

Santo, 246-48

Pedro
nangangaral sa patay, 487-88
tinanggap ang Espiritu Santo,

85-86

Pinunong pagkasaserdote,
pagsang-ayon sa mga, 255-64

ang hindi, nagdadala sa lubu-
sang pagtalikod, 262

dapat hindi magbigay-kritisismo
sa, 260-64
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kahalagahan ng botong
pagsang-ayon, 256-57

obispo at pangulo ng istaka,
mga, 260-63

Pangkalahatang Awtoridad, 
257-60

Plano ng kaligtasan, 177-86
ginawa para sa ating kadakilaan,

178-82
pagsunod sa, 183-85
posible sa pamamagitan ni

Jesucristo, 183-85
tumutulong sa ating maging 

katulad ni Jesucristo, 182-83

Primarya, paglilingkod ng, 406-8
Puso, pagbabago sa, sa pama-

magitan ng Espiritu Santo,
83-84

S

Sabado ng gabi, panimula sa
Sabbath, 283

Sabbath, 277-87
ano ang gagawin sa, 279-83
paglabag nagdudulot ng

pagkawala ng Espiritu, 284-85 
pagpapala sa pagsunod ng, 
285-87
pinabanal ng Diyos ang, 278-79 
Sabado ng gabi ay panimula sa,

283

Sakramento, pag-alala sa
Pagbabayad-sala tuwing, 
120-22

Sakripisyo, isakripisyo
ang ating luho para sa iba, 

240-41
kailangan para sa buhay na

walang hanggan, 66
lahat upang mapanatili ang 

integridad, 499-501

para sa kapakanan ng iba, 407-9

“Salamat, O Diyos, sa Propeta,”
pagsulat ng, 289

Salapi. Tingnan sa Pananalapi,
karunungan sa

Salita ng Karunungan, 385-94
ang paglabag ay magdadala ng

pagkasira at pagkawasak, 
386-69

biyaya ng pagsunod sa, 389-93
Joseph F. nangangaral tungkol

sa, 385-86
pagsunod magpapalapit sa atin

sa pagiging katulad ng
Panginoon, 390-93

para sa ating kapakanan at 
pag-unlad, 386-89

Samahang Damayan, 221-31
halimbawa ng mga naunang 

pinuno, 227-28
itinatag ng Diyos, 222-23
nagtuturo at nagpapalago ng

pananampalataya ng kababai-
han, 226-28

pagkalinga sa nangangailangan,
223-25

paglilingkod ng, 406-8
panalangin ni Joseph F. sa 

ika-50 anibersaryo, 221-22
pinamamahalaan ng pagkasaser-

dote, 229

Sangla, pag-iingat iginigiit sa,
198-202

Satanas
ginayang himala at pangga-

gaway, 140-41
hinangad maging tagapagligtas

ng mundo, 396
kaaway ng gawain ng Diyos,

314-16
lumalaban sa katotohanan, 

136-37
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maling paghahayag mula kay,
139-40

Saulo, hindi gumawa ng walang-
kapatawarang kasalanan, 85-
86

Sermon sa Bundok, nagpapatu-
nay ng kabanalan ng
Tagapagligtas, 2-3

Simbahan, Pangulo ng. Tingnan

sa Pangulo ng Simbahan

Smith, Alice, 102

Smith, Edith at Eleanor, 309

Smith, George A., sulat kay, 89-90

Smith, Hyrum
nangangaral sa mga patay, 487
pagiging martir ni, xvi, 483
pagkulong kay, 177-78
Patriyarka ng Simbahan, xiv

Smith, Joseph, ang Propeta
isinalin ang Aklat ni Mormon,

18-19
mas maraming nagawa para sa

kaligtasan ng tao, 19-22
nagpanumbalik ng ebanghelyo,

13-16
nagpanumbalik ng mga orde-

nansa sa templo, 13
nagpanumbalik ng pagkasaser-

dote, 13-16
pagkamatay ni, xvi
pagkapiit kay, 177-78
pagligtas sa mga patay isa sa

mga pinakadakilang responsi-
bilidad, 486

patotoo ni Joseph F. tungkol
kay, xiv, 11-22

sa panaginip ni Joseph F., 
113-14

Unang Pangitain ni, 16-18

Smith, Joseph F.
humarap sa Kongreso, 339

ina nagturo ng pananam-
palataya sa pamamagitan ng
pagbabayad ng ikapu, 57-58

inilabas ang “Ang Pinagmulan
ng Tao,” 395

inilabas ang “Ang Ama at ang
Anak,” 419

mensahe sa panahon ng WWI,
473-74

misyon sa Hawaii, xviii-xix, 78
naging Pangulo ng Simbahan,

xxii-xxiii, 266-67
naglingkod nang tapat sa bawat

tungkulin, 404-5
nagpaalam sa asawang Julina,

209-10
natanggap ang pangitain ng

pagtubos sa mga patay, 430
natutuhan ang banal na kasula-

tan mula sa kanyang ina, 45-46
nawala sa kanya ang homisted

upang maglingkod sa misyon,
255

pag-oordena bilang Apostol, 
xix-xx, 165-66

pagbinyag kay, 68
pagkamatay ni, 493
pagkamatay ng mga anak ni,

102, 154-55, 162
pagkapanganak kay, xiii-xiv
paglalakbay patungo sa Lambak

ng Salt Lake, xvii-xviii, 35
paglilingkod niya sa komu-

nidad, 146
pagmamahal sa Hawayanang

ina, 232-33
pagmamahal sa ina, 35-36, 

40-42
pagmamahal sa mag-anak, 

xx-xxi, 453
pagmamahal sa mga bata, 

353-54
pagmamahal sa mga templo, 

xx-xxii
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pagpapatawad sa mga nang-
uusig, xxi, 309-10

pagpigil sa isang manlilinlang 
sa Hawaii, 135-36

pagsasalita, talino sa, xix-xx,
xxvii-xxviii

pagtanggap ng patotoo, 243-44
pakiramdam sa pagkamatay ng

anak niyang si Hyrum, 483
pakiramdam tungkol sa bata sa

Simbahan, 301
Pamaskong pasalubong, pagbili

ng, 197-98
panaginip tungkol sa pagiging

malinis, 113-14
panalangin ng ina para sa mga

nawawalang baka, xvii, 24-25
panalangin para sa anak na

misyonero, 32-33
panalangin sa ika-50 aniber-

saryo ng Samahang Damayan,
221-22

patotoo sa Tagapagligtas, 1, 
427-28, 503-513

patotoo kay Joseph Smith, xiv,
11-22

programa ng gabing panta-
hanan ng mag-anak, nagpasi-
mula ng, 411-12

sa Nauvoo, xiv
sagradong lugar, mga, gawain

sa, xxv-xxvii
Salita ng Karunungan, panga-

ngaral tungkol sa, 385-86
serbisyo sa libing, 1, 503
Simbahan wala nang utang,

329-30
sinagot ang mga sigang anti-

Mormon, 124
sunog sa misyon, 89-90

Smith, Julina, 209-10

Smith, Mary Fielding,
ikapu sa patatas, 57-58
kasal ni, xiv

makapangyarihang impluwen-
siya kay Joseph F., 35-43

nagturo kay Joseph F. mula sa
mga banal na kasulatan, 45

pagkamatay ni, xvii-xviii
paglalakbay patungo sa Lambak

ng Salt Lake, xvi-xvii, 35-36
pagtanggap sa mga namatay na

anak ni Joseph F., 155
panalangin sa mga nawawalang

baka, xvii, 24-25

Smith, Mercy Josephine, 154

Smith, Rachel, 329-30

Smith, Rhonda, 154

Smith, Ruth, 155

Sundalo dapat manatiling
matwid, mga, 476-79

Sunog, sinira ang mga pag-aari ni
Joseph F., 89-90

Susi ng pagkasaserdote, mga,
169-70, 269-72

T

Tabako. Tingnan sa Salita ng
Karunungan

Tagabunsod, magigiting na 
halimbawa ng mga, 130-32

Tagapagligtas sa Bundok ng Sion,
297, 489-91. Tingnan din sa

Gawaing kasaysayan ng 
mag-anak

Tagapagligtas. Tingnan sa

Jesucristo

Tagumpay
ang maging mahusay na 

magulang ay, 459
kahulugan ng, 494-96

Tahanan
kailangan para sa kaligayahan, 39
kailangang maisaayos, 412-13

531

I N D I S E



532

saligan ng huwarang, 216-19,
454-55

templo ng mag-anak, 412-13
walang kapalit para sa, 454

Talaangkanan. Tignan sa

Gawaing kasaysayan ng 
mag-anak

Talino. Tingnan sa Edukado,
Edukasyon

Templo, 365-72
kahalagahan ng kasal sa, 210-12
mga karanasan ni Joseph F. sa,

365-66
ordinansa sa, pinanumbalik ni

Joseph Smith, 13-14
para sa gawaing kasaysayan ng

mag-anak, 489-91
para sa pagsasagawa ng mga

nagliligtas na ordinansa, 
366-68

pumasok nang karapat-dapat,
368-70

tapat na mga tipan ginagawa sa,
370-72

Templo ng Salt Lake, paglagay
ng mga saligang bato, xxii

Thompson, Mercy Fielding, 
xiv, xvi

Tipan, mga
gawin sila nang karapat-dapat,

368-70

maging tapat sa, 125-26
sa templo, maging tapat sa, 

370-72

Tiwala. Tingnan sa

Pananampalataya
Tren, paglalakbay sa, narinig ni

Joseph F. ang tinig ng Espiritu,
319-20

U

Unang Pangitain, pinakadakilang
pangyayari mula nang
Pagkabuhay na Mag-uli, 16-18

Unang Panguluhan, 268-69

Utang
ang Simbahan ay wala nang,

329-30
kahalagahan ng pag-iwas sa,

197-202
Tingnan din sa Pananalapi,

karunungan sa

W

Walang-kapatawarang kasalanan,
84-87

Wells, Emmeline R., 227-28
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