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This space is left for the writer to add a caption, so that pictures of an esoteric na-
ture will be able to be understood by the average Jon Q. Public 

Si John Taylor ay inordenan bilang Apostol noong 1838 at sinang-ayunan bilang
ikatlong Pangulo ng Simbahan noong 1880.



Pambungad

Bawat kabanata sa aklat na ito ay may apat na bahagi: (1) isang
panimulang sipi na nagbibigay ng maikling paglalarawan sa pak-
sa ng kabanata; (2) ang “Mula sa Buhay ni John Taylor,” na nag-
lalarawan sa mga mensahe ng kabanata na may kasamang ku-
wento o payo mula kay Pangulong Taylor; (3) “Mga Turo ni John
Taylor,” na naglalahad ng mahahalagang doktrina mula sa mara-
mi niyang mensahe at sermon; at (4) “Mga Mungkahi sa Pag-aaral
at Talakayan,” na, sa pamamagitan ng mga tanong, ay naghihika-
yat ng personal na pagbabalik-aral at pag-aaral, karagdagang ta-
lakayan, at paggamit ng mga ito sa ating buhay.

Paano Gamitin ang Aklat na Ito

Para sa pansariling pag-aaral at sa pamilya. Ang aklat na ito
ay nilayon na makaragdag sa pagkakaunawa ng bawat miyembro
sa mga alituntunin ng ebanghelyo na itinuro ni Pangulong John
Taylor. Sa pamamagitan ng pagbabasa nang may panalangin at
ng mapag-isip na pag-aaral, ang bawat miyembro ay makatatang-
gap ng sariling patotoo sa mga katotohanang ito. Makadaragdag
din ang aklat na ito sa aklatang pang-ebanghelyo ng bawat mi-
yembro at magsisilbing mahalagang mapagkukunan sa pagtutu-
ro sa pamilya at pag-aaral sa tahanan.

Para sa talakayan sa mga pulong sa araw ng Linggo. Ang ak-
lat na ito ang teksto para sa pulong sa araw ng Linggo ng korum
ng Melchizedek Priesthood at Relief Society. Itinuro ni Elder
Dallin H. Oaks na ang mga aklat sa seryeng Mga Turo ng mga
Pangulo ng Simbahan ay “naglalaman ng mga doktrina at alitun-
tunin. Sagana at angkop ang mga ito sa mga pangangailangan ng
ating panahon, at napakainam sa pagtuturo at talakayan.”1 Dapat
pagtuunan ng pansin ng mga guro ang nilalaman ng teksto at ka-
ugnay na mga banal na kasulatan at gamitin ang mga turong ito
sa mga kalagayang pamilyar ang mga miyembro ng klase.
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Ang mga guro ay dapat sumangguni sa mga tanong sa hulihan
ng kabanata upang makahimok ng talakayan sa klase. Ang pag-
rerepaso sa mga tanong bago pag-aralan ang mga salita ni
Pangulong Taylor ay maaaring magbigay ng karagdagang ideya sa
kanyang mga pagtuturo.

Ang mga pulong sa araw ng Linggo ay dapat nakatuon sa mga
alituntunin ng ebanghelyo, sariling karanasan na nagtuturo sa
mga alituntuning ito, at patotoo sa katotohanan. Kung mapag-
pakumbabang hahangarin ng mga guro ang Espiritu sa pagha-
handa at pangangasiwa sa aralin, ang kaalaman sa katotohahan
ng lahat ng makikibahagi ay mapalalakas. Dapat himukin ng mga
pinuno at guro ang mga miyembro ng klase na basahin ang mga
kabanata bago talakayin ang mga ito sa mga pulong sa araw ng
Linggo. Dapat nilang paalalahanan ang mga miyembro ng klase
na dalhin ang kanilang mga aklat sa mga pulong at dapat nilang
kilalanin ang paghahanda ng mga miyembro sa pamamagitan ng
pagtuturo mula sa mga salita ni Pangulong John Taylor. Kapag
nabasa ng mga miyembro ng klase ang kabanata bago magklase,
magiging handa silang magturo at mapalalakas 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 basahin ang mga banal
na kasulatan na iminungkahi para sa karagdagang pag-aaral ng
doktrina.

Dahil ang tekstong ito ay nilayon para sa pansariling pag-aaral
at sanggunian sa ebanghelyo, maraming kabanata ang naglala-
man ng mas maraming materyal na hindi kayang ilahad nang
buo sa mga pulong sa araw ng Linggo. Samakatwid, kailangan
ang pag-aaral sa tahanan upang matanggap ang kabuuan ng mga
turo ni Pangulong Taylor.

Mga Pinagkunan ng mga Sipi sa Aklat na Ito

Ang mga turo ni Pangulong John Taylor sa aklat na ito ay di-
rektang sinipi mula sa iba’t ibang mapagkukunan. Hangga’t hin-
di naman kinakailangan sa pagpapaganda ng paglalahad, isinama
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sa mga sipi ang mga bantas, pagbabaybay, at malalaking titik sa
orihinal na mga pinagkunan. Dahil dito, ang mga mambabasa ay
maaaring makapansin ng bahagyang mga pag-iiba-iba sa teksto.

Mga Tala

1. Sa Conference Report, Oktubre 1999,
102; o Ensign, Nob. 1999, 80.



Buod ng Kasaysayan

Ang aklat na ito ay hindi kasaysayan, kundi kalipunan ng mga
alituntunin ng ebanghelyo na itinuro ni Pangulong John Taylor.
Gayunman, upang mailagay ang mga turo sa angkop na mga
pangyayaring pangkasaysayan, ang sumusunod na talaan ay ini-
handa. Hindi ibinilang sa buod na ito ang maraming mahahala-
gang pangyayari sa kanyang buhay, tulad ng kanyang mga kasal
at pagsilang at pagkamatay ng kanyang mga anak, na kanyang
pinakamamahal.

1808, ika-1 ng Isinilang sa Milnthorpe, Westmoreland,
Nobyembre Inglatera, ikalawa sa sampung anak nina

James at Agnes Taylor.

1819 Lumipat kasama ng kanyang pamilya sa
Hale (malapit sa Milnthorpe), kung saan
tumulong siya sa mga gawain sa isang
maliit na sakahang iniwan sa kanyang
ama ng isang tiyuhin (11; ang mga bilang
sa panaklong ay nagpapahiwatig ng gu-
lang ni John Taylor).

1822 Namasukan bilang prinsipyante na ma-
ngagawa ng bariles sa Liverpool. Sa loob
ng isang taon, nalugi ang negosyo ng
kanyang amo at siya ay bumalik sa kan-
yang bayan (14).

1824 Nilisan ang Iglesia ng Inglatera at naging
isang Metodista. Ginugol ang kanyang li-
breng panahon sa pag-aaral ng Biblia,
pagbabasa ng mga lathalaing teolohikal,
at pananalangin (16).

1825 Naging “tagahikayat” na Metodista, 
o di-propesyonal na mangangaral.

viii
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Nakatanggap ng malalim na impresyon
na pupunta siya sa Amerika upang ma-
ngaral ng ebanghelyo (17).

1830 Ang mga magulang at iba pang miyembro
ng pamilya ay nangibang bansa sa Toronto,
Canada, at iniwan siya sa Inglatera upang
harapin ang mga bagay-bagay pangpamilya
(21–22).

1832 Umalis sa Inglatera patungong New York.
Nagsimulang mangaral sa Canada (23–24).

1833–36 Nanungkulan bilang mangangaral sa
Simbahang Metodista sa Toronto.
Nagpatuloy sa pag-aaral at pananaliksik
ng mga banal na kasulatan (24–27).

1836, tagsibol Dumating si Elder Parley P. Pratt sa
Toronto upang ipangaral ang ipinanum-
balik na ebanghelyo (27). Si Elder Pratt
ay tinawag sa Korum ng Labindalawang
Apostol noong 1835.

1836, ika-9 ng Mayo Bininyagan ni Elder Parley P. Pratt (27).

1836–37 Nanungkulan bilang punong tagapama-
hala ng Simbahan sa Canada (27–28).

1837, Marso Pumunta sa Kirtland upang makatagpo si
Propetang Joseph (28).

1838 Inordenan bilang Apostol sa Far West,
Missouri, noong ika-19 ng Disyembre,
nina Brigham Young at Heber C. Kimball,
sa ilalim ng pamamahala ni Joseph
Smith, na nasa Piitan ng Liberty (30).

1840 Dumating sa Great Britain bilang misyo-
nero. Siya ang pinakaunang misyonero
na nagturo ng ipinanumbalik na ebang-
helyo sa Ireland at Isle of Man.
Pinamahalaan ang paghahanda at pagli-
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limbag ng unang edisyon ng Aklat ni
Mormon na inilathala sa labas ng Estados
Unidos; tumulong din sa paghahanda ng
isang himnaryo at paglalathala ng ilang
polyetong pang-misyonero (31).

1841 Bumalik sa Estados Unidos kasama ang
ilan pang Apostol (32).

1842 Itinalaga ni Joseph Smith upang maging
patnugot ng Times and Seasons, isang
publikasyon ng Simbahan. Naging 
patnugot din ng Wasp (1842–43) at ng 
sumunod dito, ang Nauvoo Neighbor
(1843–45), na parehong pahayagan sa
Nauvoo.

1842 Pinili bilang miyembro ng Konseho ng
Lungsod ng Nauvoo, bilang rehente ng
Unibersidad ng Nauvoo, at Hukom-
Tagapagtaguyod sa Hukbo ng Nauvoo (33).

1844, ika-27 ng Nasaksihan ang pagpaslang kina Joseph
Hunyo Smith at Hyrum Smith sa Piitan ng

Carthage at malubhang nasugatan sa 
pagsalakay (35).

1846 Tumulong sa pagtatag ng Batalyong
Mormon sa Council Bluffs. Pumunta sa
Great Britain sa kanyang ikalawang mis-
yon kasama sina Parley P. Pratt at Orson
Hyde (37).

1847 Bumalik sa Winter Quarters mula sa
Inglatera. Pinamunuan ang isang mala-
king pulutong ng mga Banal patungong
Utah, at dumating nang Oktubre (38).

1850–51 Naglingkod bilang misyonero sa Pransiya.
Naghandog ng isang panalangin malapit
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sa Boulogne upang italaga ang bansa sa
pangangaral ng ebanghleyo. Itinatag at
pinamatnugutan ang unang pahayagan
ng Simbahan sa Pransiya, ang Étoile du
Déseret (Bituin ng Deseret). Tumulong sa
pagsasalin ng Aklat ni Mormon sa sali-
tang Pranses. Inilathala ang unang paha-
yagan ng Simbahan sa Alemanya, isang
buwanang pahayagang tinawag na Zion’s
Panier (Sagisag ng Sion). Sa ilalim ng
kanyang pamamahala, unang inilimbag
ang Aklat ni Mormon sa salitang Aleman.
Isinulat ang The Government of God
(41–42).

1854 Nahalal bilang mambabatas ng Teritoryo
ng Utah (45).

1854–56 Naglingkod ng misyon sa New York, kung
saan kanyang pinamahalaan ang mga ga-
wain ng Simbahan sa mga estadong sila-
nganin. Inilathala ang isang pahayagang
pinamagatang The Mormon (46–48).

1857 Bumalik sa Utah. Nahalal bilang Ispiker
ng Kamara ng Lehislaturang Teritoryal ng
Utah, isang pananagutang kanyang gi-
nampanan sa loob ng ilang taon—bilang
karagdagan sa kanyang mga tungkulin sa
Simbahan (49).

1868–70 Nanungkulan bilang isang Hukom
Probeyt ng Utah County (59–61).

1877, ika-29 ng Namatay si Brigham Young. Sa loob ng 
Agosto sumunod na tatlong taon, si John Taylor

ang namuno sa Simbahan bilang Pangulo
ng Korum ng Labindalawang Apostol
(68–71).
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1878 Itinatag ang organisasyon ng Primary (69).

1880, Oktubre Sinang-ayunan bilang Pangulo ng
Simbahan, kasama sina George Q.
Cannon at Joseph F. Smith bilang mga 
tagapayo (71).

1882 Ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos
ang panukalang batas Edmunds, na gina-
wang krimen ang pag-aasawa nang higit
sa isa at pinagbawalan makaboto, ma-
nungkulang pampubliko, o maging mi-
yembro ng hurado ang mga kasangkot 
sa poligamya, (73).

1882 Inilathala ang The Mediation and
Atonement (73).

1884, Mayo Itinalaga ang Logan Utah Temple (75).

1885 Tumanggap ng balita sa kanyang pagda-
law sa California na ipinag-utos ng mga
opisyal pederal ang pag-aresto sa kanya
dahil sa poligamya. Bumalik sa Lungsod
ng Salt Lake noong ika-27 ng Enero.
Noong ika-1 ng Pebrero, kanyang ipina-
hayag ang kanyang kahuli-hulihang pam-
publikong sermon at sa paniniwalang lu-
lubayan ng mga awtoridad-pederal ang
pag-uusig laban sa Simbahan, siya ay 
nagtago (76).

1887, ika-25 ng Sa gulang na 78, pumanaw sa tahanan ni
Hulyo Thomas Roueché sa Kaysville, Utah. Sa pa-

nahon ng kanyang administrasyon, ang
mga miyembro ng Simbahan ay umabot
nang mahigit sa 150,000.



Ang Buhay at Ministeryo ni
John Taylor

Nang mamatay si Brigham Young noong ika-29 ng Agosto
1877, 68 taong gulang na si John Taylor. Sa loob ng sumunod na
tatlong taon, pinamunuan ni Pangulong Taylor ang Simbahan bi-
lang Pangulo ng Korum ng Labindalawang Apostol. Sa isang
pangkalahatang kumperensiya noong ika-10 ng Oktubre 1880,
sinang-ayunan siya bilang propeta, tagakita, tagapaghayag, at
Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw, ang katungkulang kanyang ginampanan hanggang
sa kanyang pagpanaw noong ika-25 ng Hulyo 1887. Sa loob ng
panahong siya ang Pangulo, at sa naunang mga dekada ng kan-
yang paglilingkod bilang Apostol, laging handa si John Taylor na
ituro at ipagtanggol ang katotohanan. Sa loob ng isa sa pinaka-
mahirap na yugto sa kasaysayan ng Simbahan, siya ay nagbigay
ng lakas at direksyon sa mga Banal.

Pagsasalarawan kay Pangulong Taylor

Inilarawan si Pangulong Taylor na magandang lalaki, may taas na
mga anim na talampakan at may tila mukhang anghel. Kasing
puti ng niyebe ang kanyang buhok at di gaanong maputi ang kan-
yang balat. May maginoo at kagalang-galang na pag-uugali, “siya
ay isang lalaking hindi nababagay na tampalin sa likod o paikutin
at pilipitin ang kamay kung nakikipagkamay sa kanya, gaano ka
man kalapit sa kanya bilang kaibigan; ang paggawa ng ganito sa
kanya ay wala sa lugar, katulad din ng paggawa ng ganito sa isang
kagalang-galang na hari.”1 Gayunman, walang kapalaluan sa kan-
yang pag-uugali; siya ay mapagbigay, magalang, at palakaibigan sa
lahat. “Sinuman ang humarap sa kanya, maging sa pribado man

xiii
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o sa publiko, ay makadarama na siya ay humaharap sa isang da-
kilang tao, isang taong may karangalan at kagalingan.”2

Si Sir Richard Burton, isang manunulat na taga-Britanya at
manlalakbay sa buong mundo, na nakilala si Pangulong Taylor,
ay isinalarawan ito bilang “matipuno, magandang lalaki, isang gi-
noong may katandaan na, may mga maawaing matang kulay abo,
may maaliwalas na mukha, at mataas na noo.”3 Isa pang mana-
nalaysay ang sumulat, “Nang ipakilala ako sa kanya noong 1884,
si G. Taylor, na noon ay pitumpu’t pitong taong gulang, ay lu-
mapit. . .isang taong may maputing buhok, isang lalaking muk-
hang maawain na may katamtamang taas at mahusay na hubog
ng katawan, may kahabaang mukha, malalim at maningning na
mga matang kulay abo, malapad na noo, at nakatikom na mga
labi; mababakas sa kanya ang determinasyon at bahagyang ka-
lungkutan na maaasahan sa isang taong dumanas ng maraming
kahirapan.”4

Ang Kanyang Kabataan

Ipinanganak noong 1808 sa rehiyong Westmoreland sa hila-
gang kanluran ng Inglatera, si John Taylor ay may mapagpakum-
baba, mababait, at mapagmahal na mga magulang na nagturo sa
kanyang bumasa at maniwala sa Biblia, manalig sa Diyos, at mag-
karoon ng pag-asa kay Cristo. Pinabinyagan siya ng kanyang mga
magulang na sina James at Agnes Taylor sa Iglesia ng Inglatera
hindi nagtagal matapos siyang isilang. Ang pagpapalaki sa kanya
sa Iglesia ng Inglatera ay nagdulot sa kanya ng malaking pagpa-
pahalaga sa mga sagradong liriko at musika, sa pormal na pag-
aaral ng Biblia, at sa panalanging pansarili at pampubliko. Ang
malalim na katapatan at pagmamahal sa Diyos ay mga katangiang
nabuo kay John Taylor noong bata pa siya. “Sa murang gulang ng
aking buhay, natutuhan kong lumapit sa Diyos,” ang kanyang si-
nabi sa mga Banal sa mga Huling Araw matapos siyang maging
Pangulo ng Simbahan. “Maraming pagkakataong pumunta ako sa
bukirin at makaraang magtago sa mga palumpong, lumuluhod
ako sa harapan ng Panginoon at tumatawag sa Kanya upang pat-
nubayan at gabayan ako. At Kanyang dininig ang aking panala-
ngin.…Ganoon ang aking gawain noong bata pa ako.…Ang
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aking espiritu ay palagiang naghahanap sa Diyos noon; at gano-
on pa rin ang aking pakiramdam ngayon.”5

Noong siya’y bata pa, kanyang nakita “sa isang pangitain ang
isang anghel sa kalangitan, na may pakakak sa kanyang bibig, at
nagpapahayag ng isang mensahe sa mga bansa.” Bagama’t nauna-
waan lamang niya ang ibinabadyang kahulugan ng pangitaing
iyon nang tumanda na siya, patuloy siyang naging malapit sa Diyos
sa panahon ng kanyang kasibulan. “Madalas kapag nag-iisa,” isi-
nulat niya, “at paminsan-minsan kung may mga kasama, nakariri-
nig ako ng matamis, maganda, at magiliw na musika, na tila ba ti-
nutugtog ng mga anghel o ng mapaghimalang mga nilalang.”6

Noong siya ay mga 16 na taong gulang na, kanyang nilisan ang
Iglesia ng Inglatera at naging isang Metodista. Nang sumunod na
taon, itinalaga siya bilang tagahikayat, o isang di-propesyonal na
mangangaral ng simbahang iyon—isang pambihirang tungkulin
para sa isang kabataan. Noon pa man, isang katatagang bunsod
ng matibay na paniniwala ang naging katangian ng kanyang bu-
hay—isang paniniwalang batay sa sarili niyang karanasan. Sa pa-
nahong ito ng kanyang buhay, nakatanggap siya ng isang malakas
na impresyon na tinawag siya ng Diyos upang balang araw ay
ipangaral ang ebanghelyo sa Estados Unidos ng Amerika.

Ang Kanyang Paghahanap sa Kaharian ng Diyos

Noong 1830, ang mga magulang at iba pang kapamilya ni John
Taylor ay nangibang bansa sa Toronto, Canada, at naiwan siya sa
Inglatera upang ipagbili ang kanilang sakahan at pangasiwaan
ang iba pang mga bagay-bagay pampamilya. Nang maisagawa
niya ito, kanyang nilisan ang Inglatera at lumulan ng isang barko
patungong Lungsod ng New York. Habang naglalayag, kinaharap
ng barko ang isang matinding bagyo na sumira na ng ilang bar-
ko sa dakong iyon. Inasahan ng kapitan at ng iba pang mga opis-
yal ng barko na lulubog sila, ngunit nagpatotoo ang tinig ng
Espiritu kay John Taylor, “Kailangang makarating ka sa Amerika
at mangaral ng ebanghelyo.” Naalala ni Pangulong Taylor:
“Lubhang malakas ang paniniwala ko sa aking kapalaran, kung
kaya’t pagdating ng hating-gabi ay umakyat ako sa kubyerta, at
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kahit nasa gitna ako ng nagngingitngit na panahon ay nakadama
ako ng kapayapaan na para bang nagpapahinga lamang ako sa
bahay. Naniwala akong mararating ko ang Amerika at gagampa-
nan ang aking gawain.”7 Ligtas siyang nakarating sa New York at
pagkaraan ng ilang buwan ay nagsama-sama silang muli, siya at
ang kanyang magulang sa Toronto, kung saan nagpatuloy siya sa
kanyang pananampalatayang Metodista at nagsimulang manga-
ral. Sa panahong ito, nakilala niya si Leonora Cannon, na isa ring
debotong Metodista na kalilipat lamang sa Canada mula sa
Inglatera. Dahil sa magkatulad na paniniwala sa relihiyon at pag-
kagiliw sa pag-aaral, kultura, at sa isa’t isa, nagpakasal sila noong
ika-28 ng Enero 1833 sa Toronto.

Habang nasa Canada, lumahok siya kasama ng mga kaibigan
sa isang seryosong pag-aaral ng Biblia at pagpapalalim ng kan-
yang pagkakaunawa sa katotohanan. Sa panahong ito ng matin-
ding pagsasaliksik nang ipadala si Elder Parley P. Pratt, isang mi-
yembro ng Korum ng Labindalawang Apostol, sa isang misyon sa
Toronto.

Sa kanyang pagdating sa Toronto, humiling si Elder Pratt sa
mga ministro at opisyal ng lungsod ng isang lugar kung saan siya
makapapangaral, ngunit tinanggihan ang kanyang hiling. Kahit
na si John Taylor, na nakarinig na ng ilang kuwento tungkol sa
Simbahan, ay di-interesado kay Elder Pratt noong una. Dahil tila
di siya magtatagumpay, ipinasiya ni Elder Pratt na lisanin ang
Toronto at dumaan siya sa tahanan ng mga Taylor upang mama-
alam. Dahil nakadama ng impresyon na si Elder Pratt ay isang tao
ng Diyos, pinatuloy at pinakain ng isang kapitbahay ni John
Taylor si Elder Pratt, at pinahintulutan itong magdaos ng mga
pagpupulong. Tinanggap ni Elder Pratt ang alok at di naglaon ay
ipinakilala siya sa mga kaibigan ni John Taylor na madalas mag-
tipun-tipon sa pagsasaliksik ng katotohanan.

Nagsimula si John Taylor sa isang masusing pagsusuri ng mga
doktrina ng Simbahan. “Araw-araw kong ginawa ito sa loob ng
tatlong linggo,” wika niya, “at sinundan si Kapatid na Pratt sa
kung saan-saang lugar.” Kanyang itinala at pinag-aralan ang mga
sermon ni Kapatid na Pratt at inihambing ang mga ito sa banal
na kasulatan. Matapos ang ilang panahon, pinatotohanan ng
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Banal na Espiritu ang mensahe ni Elder Pratt, at bininyagan sina
John at Leonora Taylor noong ika-9 ng Mayo 1836. Nang magla-
on ay nagpatotoo siyang “kailanman ay hindi niya pinag-alinla-
nganan ang alinmang alituntunin ng Mormonismo mula noon.”8

Isang Matapat na Bagong Miyembro at Pinuno

Hindi nagtagal makaraang sumapi sa Simbahan, tinawag si
John Taylor upang maglingkod bilang punong tagapangasiwa ng
Simbahan sa Canada, isang tungkuling ginampanan niya nang hi-
git sa isang taon. Dahil sa kanyang mga tungkulin, kinailangan
niya ang madalas na pagbiyahe, ngunit walang kapagurang ipi-
nangaral niya ang ebanghelyo at pinangasiwaan ang maraming
espirituwal at temporal na bagay tungkol sa Simbahan sa ban-
sang iyon. Sa panahong ito, ang isa sa pinakamatinding pagna-
nais niya ay makita ang Propetang Joseph Smith. Noong Marso
1837, naglakbay siya patungong Kirtland, Ohio, kung saan ti-
nanggap siya sa tahanan ng Propeta. Kanyang inilarawan na “pa-
rang nakuryente” siya nang kamayan niya ang Propeta bilang
pagbati sa isa’t isa.9 Sa tahanan ng mga Smith, tinuruan siya ng
Propeta ng marami pang katotohanan tungkol sa gawain sa mga
huling araw. Mabilis na umusbong sa pagitan ng dalawang lalaki
ang pagkakaibigan at pagtitiwalang kailanman ay hindi nasira.

Habang nasa Kirtland, nasaksihan ni John Taylor ang mara-
ming pagbatikos laban kay Propetang Joseph Smith. Ang mga ta-
ong lubusang tumalikod sa Simbahan ay madalas na magdaos ng
mga pagpupulong kung saan ay kanilang binabatikos ang
Propeta. Nang patapos na ang isa sa mga ganitong pagpupulong
sa Templo ng Kirtland, humingi si Elder Taylor ng pahintulot na
makapagsalita at buong katapangang ipinagtanggol niya ang
Propeta. “Si Joseph Smith, sa ilalim ng Pinakamakapangyarihang
Diyos, ang siyang bumuo ng pangunahing mga alituntunin,” sabi
niya, “at sa kanya tayo dapat umasa para sa karagdagang mga ta-
gubilin. Kung ang espiritung kanyang ipinakikita ay hindi maka-
pagdudulot ng mga pagpapala, sa aking palagay ay di rin maka-
pagdudulot ng pagpapala ang espiritung ipinakikita ng mga ya-
ong nagsalita. Ang mga anak ng Israel, noong unang panahon,
matapos na masaksihan ang kapangyarihan ng Diyos na ipinaki-
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ta sa kanilang harapan ay naghimagsik at sumamba sa mga diyus-
diyosan, at may napakalaking panganib na gagawin din natin ang
ganoon.”10 Bagama’t marami sa mga taong lubusang tumalikod
sa katotohanan ang nagpatuloy sa kanilang landas, ang matata-
pat na Banal ay napalakas ng katapatan at pananalig ni Elder
Taylor.

Ang Kanyang Panunungkulan at Paglilingkod 
Bilang Apostol

Noong taglagas ng 1837, tumanggap ng kalatas si Elder Taylor
mula kay Joseph Smith na lumipat sa Far West, Missouri, upang
punan ang bakanteng puwesto sa Korum ng Labindalawang
Apostol (siya ay pormal na inordenan noong Disyembre 1838).
Tungkol sa pagkakataon na makapaglingkod bilang isang
Apostol, sinabi ni John Taylor: “Tila napakalaki ng gawain, at na-
pakahirap at napakabigat ng mga tungkulin. Nadama ko ang sa-
rili kong kahinaan at kawalang-halaga, ngunit determinado ako,
dahil ang Panginoon ang aking katulong, na pagsumikapang
gampanan ito.”11 Ang pagiging mapagpakumbaba sa harapan ng
Diyos at tuwinang paghahangad ng Kanyang pamamatnubay ang
magiging mga tatak ng paglilingkod ni Elder John Taylor.
Matapos siyang maging Pangulo ng Simbahan, kanyang sinabi sa
mga Banal: “Wala akong mga ideya, maliban sa mga ideyang ibi-
nibigay ng Diyos sa akin; dapat ding ganyan kayo. May mga ta-
ong ipinagpipilitang gawin ang sarili nilang mga pamamaraan at
isagawa ang sarili at kakaiba nilang mga nasasaisip. Wala akong
iniisip na ganito, ngunit hinahangad ko, sakali mang may duma-
ting na ganito, na alamin ang kalooban ng Diyos at isagawa
ito.”12

Isang Saksi sa Pagkamartir

Bilang isang Apostol, si Elder John Taylor ay isang matapat at
pinagkakatiwalaang kasamahan ni Propetang Joseph Smith.
Tungkol sa pagkakaibigan nina Elder Taylor at ng Propeta, sina-
bi ni Elder Franklin D. Richards ng Labindalawa, “Iilan lang ang
kalalakihang nagkaroon ng ganoong kainit at kapersonal na re-
lasyon tulad ng natamo at nagawa niya kay Propetang Joseph
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Smith hanggang sa mamatay ito, at ang kuwento ng matalik na
pagkakaibigang iyon ay nagwakas sa mga punglong tumama sa
kanya sa Piitan ng Carthage kasama ng Propeta.”13

Ang isa sa mga pinakamabigat na pangyayaring naganap sa bu-
hay ni Elder Taylor ay ang pagkamartir ni Propetang Joseph
Smith. Kusang-loob na pumunta si Elder Taylor sa Piitan ng
Carthage kung saan ilegal na ibinilanggo ang Propeta at ang kan-
yang kapatid na si Hyrum noong ika-25 ng Hunyo 1844. Hindi
nagtagal at naging malinaw na walang hangad ang mga mandu-
rumog sa Carthage na sila ay palayain at nalagay sila sa panganib.
Noong ika-27 ng Hunyo, ang iba pang miyembro ng Simbahan
na pumunta sa Carthage mula sa Nauvoo ay may iba’t ibang ni-
lakad upang tumulong na makatamo ng katarungan. Nang ha-
pong iyon, tanging sina Elder Taylor at Apostol Willard Richards
na lamang ang natira sa piitan kasama nina Joseph at Hyrum.
Binalak ni Elder Taylor na ipunin ang mga kapatid sa Simbahan
sa Nauvoo upang iligtas mula sa piitan si Propetang Joseph, at
kanyang sinabi, “Kapatid na Joseph, kung papayag ka, at sabihin
mo lamang, mailalabas kita sa piitang ito sa loob ng limang oras,
kahit na kailanganing gibain ang piitang ito mailabas ka la-
mang.”14 Hindi pumayag si Joseph sa balak na ito.

Sa paglipas ng mga oras nang hapong iyon ng ika-27 ng
Hunyo, isang matinding kalungkutan ang bumalot sa apat na ka-
lalakihan. Dahil sa kanyang mahusay na tinig tenor, hiniling nang
dalawang ulit kay Elder Taylor na awitin ang “Isang Taong
Manlalakbay” upang gumaan ang kanilang pakiramdam. Hindi
nagtagal matapos ang ikalawa niyang pag-awit ng himno nang
pwersahang akyatin ng mga mandurumog na may mga mukhang
kinulayan ng itim ang hagdan ng piitan. Kaagad na iniharang
nina Hyrum Smith at Willard Richards ang kanilang mga katawan
sa pinto upang hindi ito mabuksan. Nang tumagos sa pinto ang
mga naunang putok, tinamaan si Hyrum at namatay. Nagpatuloy
sa pagpapaputok ang mga mandurumog at kaagad na iniumang
ang kanilang mga riple sa bahagyang nabuksang pintuan.
Tumayo si Elder Taylor malapit sa pinto at sa pamamagitan ng
isang tungkod ay tinangkang itulak ang dulo ng mga riple upang
mailihis ang pagkakatutok ng mga ito sa silid. “Iyon ay isang tag-
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pong tunay na nakatatakot,” itinala ni Elder Taylor. “May mga
apoy na galing sa mga baril na tila kasinlaki ng aking mga braso
ang dumaan malapit sa akin, at. . . tila ba tiyak na kamatayan na
iyon. Nadama kong para bang oras ko na, ngunit hindi ko alam
kung kailan, wala akong natatandaang anupamang mapanganib
na sitwasyon, na ako ay napakalmado, di naliligalig, masigla, at
kumilos nang maagap at may katiyakan.”15

Sa gitna ng ganitong eksena, si Propetang Joseph, na nag-
tatangka ring ipagtanggol ang sarili laban sa mga mandurumog,
ay nagsabi kay Elder Taylor, “Tama iyan, Kapatid na Taylor, sang-
gain mo sila sa abot nang iyong makakaya.”16 Iyon ang mga sali-
tang pinakahuling narinig niyang binigkas ng Propeta dito sa lu-
pa.17 Nang mapagtantong hindi na magtatagal ang kanilang
katayuan sa likod ng pinto, tumakbo si Elder Taylor palapit sa
bintana. Nang tatalon na siya, isang putok mula sa loob ng piitan
ang tumama sa kanyang kaliwang hita. Sa loob ng ilang sandali,
nakahandusay siyang walang kakilos-kilos sa pasamano ng bin-
tana at mahuhulog na nang isang putok mula sa labas ng piitan
ang tumama sa orasan na nasa bulsa sa kanyang dibdib, at dahil
dito ay nalaglag siyang pabalik sa silid. Sa ganitong kalagayan,
tinangka ni Elder Taylor na gumapang sa ilalim ng higaan sa silid.
Nasa ganoong kalagayan siya nang siya ay paputukan pa ng tat-
long ulit. Isang bala ang tumama mababa nang konti sa kanyang
kaliwang tuhod, at ito kailanman ay hindi na naalis. Ang isa ay
pumasok sa palad ng kaliwa niyang kamay. Ang pangatlong bala
ay tumama sa malamang bahagi ng kanyang kaliwang tagiliran at
pumunit ng ilang pulgada ng laman. Bagama’t malubhang na-
sugatan at dumanas ng matinding sakit, nakaligtas si Elder Taylor
sa paglusob na iyon at kinalaunan ay iniuwi sa Nauvoo ng ilan sa
mga Banal.

Sa loob ng ilang saglit matapos mabaril si Elder Taylor, ti-
nangka rin ng Propeta na tumalon sa bintana ngunit kaagad
itong binaril at nalaglag sa lupa sa labas ng piitan. Itinala ni Elder
Taylor kinalaunan na nang mabatid niya ang naging kapalaran ng
Propeta, siya ay nagkaroon ng “matamlay, malungkot, at masakit
na pakiramdam.”18
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Nilalaman ng Bahagi 135 ng Doktrina at mga Tipan ang salay-
say ng pagkamartir na isinulat ni Elder Taylor. Ang bahaging ito
ay hindi nakikitaan ng maraming detalye sa pangyayaring iyon,
ngunit ito ay nagsisilbing malakas na patotoo kay Propetang
Joseph: “Si Joseph Smith, ang Propeta at Tagakita ng Panginoon,
ay nakagawa nang higit pa, maliban lamang kay Jesus, para sa ka-
ligtasan ng mga tao sa daigdig, kaysa sinumang tao na kailanman
ay nabuhay rito. . . Siya ay nabuhay na dakila, at siya ay namatay
na dakila sa paningin ng Diyos at ng kanyang mga tao; at gaya ng
karamihan sa mga hinirang ng Panginoon noong mga sinaunang
panahon, ay tinatakan ang kanyang misyon at ang kanyang mga
gawain ng kanyang sariling dugo.”19

Tagapagtanggol ng Pananampalataya

Sa pagiging miyembro ng Korum ng Labindalawa, inilaan ni
Elder Taylor ang kanyang panahon at talino sa pagpapahayag at

Itinuro ni Pangulong Taylor na sa kabila ng pagpatay kay Propetang Joseph, 
magpapatuloy sa pag-unlad ang Simbahan. “May binhi ng imortalidad 

sa loob ng Simbahang ito. Ito ay hindi sa tao, ni sa pamamagitan ng tao—ito ay
bunga ng Diyos.”



xxii

A N G  B U H A Y  A T  M I N I S T E R Y O  N I  J O H N  T A Y L O R

pagtatanggol sa ebanghelyo. Ginamit niya ang kanyang galing sa
panulat at naglingkod bilang patnugot ng Times and Seasons,
Wasp, at Nauvoo Neighbor, na pawang mga pahayagan sa
Nauvoo. Kinalaunan, habang nangangasiwa sa Simbahan sa sila-
ngang Estados Unidos, kanyang pinamatnugutan at inilathala
ang The Mormon, isang lingguhang pahayagan sa New York na
naglalahad sa mga doktrina ng Simbahan. Ang kanyang mga pa-
nulat na sing-haba ng mga aklat ay kinabilangan ng dalawang
eksposisyong doktrinal, The Government of God at An
Examination into and an Elucidation of the Great Principle of
Mediation and Atonement of Our Lord and Savior Jesus Christ
(na inilathala noong siya ay Pangulo ng Simbahan). Ang husay ni
Elder Taylor sa panulat at pamamatnugot ay nagbigay sa kanya
ng mga titulong “Tagapagtanggol ng Pananampalataya” at
“Kampiyon ng Katotohanan” mula sa mga miyembro ng
Simbahan. Ang sabi ni Pangulong Brigham Young tungkol kay
Elder Taylor, “Masasabi kong siya ay isa sa pinakamatalinong tao
na makikilala natin; siya ay isang napakagaling na tao, isang ma-
kapangyarihang tao. . . .Isa siya sa mga pinakamahusay na pat-
nugot na nakapagsulat.”20

Bilang karagdagan sa pagpapahayag ng ebanghelyo sa pama-
magitan ng pagsulat, naglingkod si Elder Taylor ng apat na full-
time na misyon: dalawa sa Great Britain, isa sa Pransiya at
Alemanya, at isa sa New York. Sa kabuuan, ang kanyang mga full-
time na misyon ay umabot nang higit sa pitong taon. Bagama’t
kinailangan ang malaking sakripisyo sa matatagal na pagkawalay
na ito sa mga mahal sa buhay, ang paniniwala ni Elder Taylor sa
gawain ng Panginoon ay hindi nanghina kailanman. Sa isa sa
kanyang mga liham sa kanyang pamilya habang nasa isa sa kan-
yang mga misyon, isinulat niya: “Ginagampanan ko ang gawain
ng aking Panginoon; isa akong ministro ni Jehova upang ipaha-
yag ang Kanyang kalooban sa mga bansa. Ipinakikita ko ang lan-
das tungo sa buhay na walang hanggan sa isang dakilang bansa,
upang ipahayag sa milyun-milyong tao ang mga alituntunin ng
buhay, liwanag, at katotohanan, katalinuhan at kaligtasan, upang
kalagan ang kanilang mga gapos, palayain ang mga naaapi, sagi-
pin ang mga naliligaw, iwasto ang kanilang mga pananaw, pala-
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kasin ang kanilang moralidad, iligtas sila sa pagkakalugmok, pag-
kawasak, at kawalang pag-asa, at gabayan sila tungo sa liwanag,
buhay, at kaluwalhatiang selestiyal. Hindi ba’t nadarama rin ng
inyong espiritu ang nadarama ko? Alam kong nadarama ninyo
ang mga ito.”21

Bilang Asawa at Ama

Sa kabila ng malaking panahon na kinakailangan sa kanyang
paglilingkod sa Simbahan, si John Taylor ay isang maasikaso at
mapagmahal na asawa at ama. Labis niyang ikinasiya ang pana-
hong naigugugol niya sa piling ng kanyang pamilya at madalas
gamitin ang mga pagkakataon na magsaya sa piling nila at turu-
an sila. Dahil dito, labis siyang minahal ng kanyang pamilya. Sa
paglipas ng mga taon, sumulat ang kanyang anak na si Moses W.
Taylor, “Mataas ang pagtingin sa kanya ng kanyang mga anak
kaya nga ang mabigyan siya ng kagalakan ang siyang kanilang
pinakamimithi.”22

Sa kanyang pakikisalamuha sa mga bata, si John Taylor ay
isang halimbawa ng pagmamahal, kabaitan, at malinis na pagpa-
patawa. Naalala ng kanyang anak na si Ezra Oakley Taylor ang ga-
nitong karanasan:

“Noong lumalaki pa lamang ako, kaugalian ang magdaos ng
pagpupulong sa Tabernakulo tuwing Linggo nang hapon.
Inaasahan kaming lahat na dumalo roon, at pagkatapos ay mag-
ulat kung sino ang nagbigay ng sermon, kung ano ang paksa
nito, kung sino ang nagbigay ng panalangin, at kung anong mga
himno ang inawit. Noong Linggong iyon, nagpasiya kaming lu-
miban sa pagpupulong kahit minsan lamang at magtanong na
lang sa aming mga kaibigan ng kinakailangang impormasyon.
Dumating ang pagpupulong ng pamilya at kagaya ng inaasahan
ay tinanong ako ni Itay tungkol sa sermon, at kung sino ang nag-
bigay nito. Handang-handa ako, dahil ayon sa aking kaibigan ay
hindi niya ito masyadong naintindihan, kung kaya’t inulit ko
lang ang sinabi niya, ‘A. . . isa siyang matandang taong madaldal
at di ko matandaan ang kanyang pangalan, ang natitiyak ko ay
nakakawalang interes ang mga sinabi niya.’ Naaaliw na sinabi ni
Itay, ‘Ang matandang taong madaldal na iyon ay ang iyong ama’
at ipinagpatuloy niya ang pagpupulong ng pamilya.”23
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Bilang Apostol, at kinalaunan bilang Pangulo ng Simbahan,
palagiang hinikayat ni Pangulong Taylor ang mga Banal na ma-
halin at palakasin ang kanilang mga pamilya. Hinimok niya ang
mga miyembro ng Simbahan na maglaan ng isang gabi bawat
linggo para sa pag-aaral ng ebanghelyo at pag-aaliw bilang isang
pamilya, at pinangakuan niya sila ng isang “kapayapaan at pag-
ibig, isang kadalisayan at kagalakan na gagawing kalugod-lugod
ang kanilang mga tahanan” kung matapat nilang gagawin ang ba-
gay na ito.24

Pangungulo sa Simbahan

Sa loob ng mga taon na si Pangulong Taylor ay namuno sa
Simbahan bilang Pangulo ng Korum ng Labindalawa at pagkata-
pos bilang Pangulo ng Simbahan, nagpatuloy siya sa pagliling-
kod na may kalakasan at katapatan sa kanyang pagpupunyaging
palakasin ang mga Banal.

Kaayusan at Pagkamatwid sa Priesthood

Isa sa mga pinakamahalaga niyang gawain bilang Pangulo ay
kinabilangan ng pagsasaayos sa mga korum ng priesthood at
paghihikayat sa kanila na gampanan ang kanilang mga tungku-
lin. Kanyang tinagubilinan ang mga bishop na magdaos ng ling-
guhang pagpupulong ng priesthood sa kanilang mga ward at pi-
nayuhan ang mga stake president na magdaos ng buwanang pag-
pupulong ng priesthood. Itinala ni Elder B. H. Roberts, “Sino ba
ang hindi makaaalala sa panghihikayat nang may buong kasiga-
sigan at lakas na nakaugalian niyang gawin sa mga Stake
President at bishop sa mga kumperensiya at pagpupulong na isa-
ayos ang priesthood at mga institusyong nasa ilalim ng kanilang
pamamahala?”25

Sa isang paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Pangulong
Taylor noong Oktubre 1882, tinagubilinan ng Panginoon ang
mga Banal, lalung-lalo na ang mga kapatid sa priesthood, na ayu-
sin ang kanilang mga sarili at lumakad nang may kabanalan sa
Kanyang harapan. Ang sumusunod na mga talata ay sinipi mula
sa paghahayag na iyon:
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“Padalisayin ng mga Stake President ang kanilang mga sarili, at
ang priesthood at mga tao sa stake na kanilang pinangungulu-
han, at isaayos ang priesthood sa kani-kanilang mga stake alin-
sunod sa aking batas, sa lahat ng departamento nito, sa mga
Mataas na Konseho, sa mga korum ng mga elder, at sa mga bish-
op at kanilang mga konseho, sa mga korum ng mga priest, teach-
er, at deacon, upang ang bawat korum ay ganap na mabuo alin-
sunod sa kaayusan ng aking Simbahan. . . .

“Magpakumbaba ang aking priesthood sa aking harapan, at
huwag hangarin ang kanilang kalooban kundi ang sa akin; sa-
pagkat kung ang aking priesthood na aking pinili, at tinawag, at
pinagkalooban ng espiritu at mga kaloob ng kanilang iba’t ibang
tungkulin, at ng mga kapangyarihan nito, ay hindi ako kikilala-
nin, hindi ko sila kikilalanin, wika ng Panginoon; sapagkat ako ay
igagalang at susundin ng aking priesthood.

“At, pagkatapos, tinatawagan ko ang aking priesthood, at ang
lahat ng aking mga tao, na magsisi sa lahat ng kanilang mga kasa-
lanan at pagkukulang, ng kanilang pag-iimbot at kapalaluan at
paghahangad sa kanilang kalooban, at sa lahat ng kanilang kasa-
maan kung saan nagkasala sila laban sa akin; at hangarin nang
may buong pagpapakumbaba na tuparin ang aking batas, bilang
aking priesthood, aking mga banal at aking mga tao; at tinata-
wagan ko ang mga puno ng mga pamilya na isaayos ang kanilang
mga tahanan alinsunod sa batas ng Diyos, at gampanan ang iba’t
ibang tungkulin at pananagutan na kaakibat nito, at padalisayin
ang kanilang mga sarili sa aking harapan, at alisin ang kasamaan
mula sa kanilang mga pamamahay. At babasbasan at sasamahan
ko kayo, wika ng Panginoon, at kayo ay magtitipun-tipon sa 
inyong mga banal na lugar kung saan kayo nagtitipon upang 
tumawag sa akin, at hihiling ng mga bagay na matwid, at diding-
gin ko ang inyong mga panalangin, at ang aking Espiritu at ang
kapangyarihan ay mapasasainyo, at ang aking pagpapala ay ma-
nanatili sa inyo, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga tirahan at
mga pamamahay, sa inyong mga kawan at langkay at mga buki-
rin, sa inyong mga taniman ng punong kahoy at mga ubasan, at
sa lahat ng bagay na sa inyo; at kayo ay magiging aking mga tao
at ako ay magiging inyong Diyos.”26



xxvi

A N G  B U H A Y  A T  M I N I S T E R Y O  N I  J O H N  T A Y L O R

Paggawang Ganap sa mga Banal

Upang mapalakas ang pag-unawa at paniniwala ng mga Banal
sa ebanghelyo, nagtakda si Pangulong Taylor ng mga kumperen-
siya ng mga stake tuwing ikatlong buwan sa buong Simbahan.
Hangga’t maaari, dumadalo siya sa mga kumperensiyang ito.
Kapag hindi niya ito magawa, nagpapadala siya ng miyembro ng
Korum ng Labindalawa. Tungkol sa ganitong gawain, itinala ni
Elder B. H. Roberts ng Pitumpu: “Nakatanggap ang mga Banal ng
labis na pagtuturo at tagubilin mula sa mga Apostol kaysa anu-
pamang panahon sa kasaysayan ng Simbahan. Ang naging bunga
nito ay isang malakas na espirituwal na pagkagising ng mga
Banal.”27 Ang isa pa sa mga mahalagang pangyayaring naganap sa
unang bahagi ng kanyang pagkapangulo ay ang pormal na pag-
kakatatag ng Primary noong 1878 upang lalong maging mabisa
ang pagtuturo sa mga bata sa Simbahan. Nagpatuloy rin si
Pangulong Taylor sa pagbibigay-halaga sa gawaing misyonero, at
tumaas ang bilang ng mga elder na ipinadala upang magpahayag
ng ebanghelyo.

Sa marami sa kanyang mga pangangaral, patuloy na hinikayat
ni Pangulong Taylor ang mga Banal na gampanan ang kanilang
mga tungkulin sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, maging sa
pamilya, sa pagiging miyembro ng Simbahan, bilang magkakapit-
bahay, o bilang mga mamamayan. Kanyang itinuro sa mga Banal
na kung sila ay magiging masunurin at magtitiwala sa
Panginoon, wala silang dapat ikatakot. Nagturo siya na “Ang
Diyos ay papanig lamang sa Israel kapag ang Israel ay nasa panig
ng katwiran.”28

Pagtanggol sa Kalayaan

Gaano man kalakas ang mga paniniwala ni Pangulong Taylor,
palagi niyang iginagalang at ipinaglalaban ang karapatan ng mga
tao. Noong kapanahuan ng kanyang pagiging Apostol sa Nauvoo,
tinawag siyang “Kampiyon ng Kalayaan,” at bilang Pangulo ng
Simbahan patuloy siyang naging karapat-dapat sa titulong ito. Sa
panahong ang mga Banal sa mga Huling Araw ang bumuo ng
napakalaking mayorya sa Utah, paulit-ulit na ipinangaral ni
Pangulong Taylor ang kalayaan sa relihiyon at kalayaan sa pani-
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niwala para sa lahat. Kanyang sinabi: “Kung minsan ay nagkaka-
roon tayo ng padalus-dalos na pagtingin laban sa mga taong iba
ang paniniwala kaysa atin. Sila ay may karapatang maniwala ayon
sa nais nila; at ganoon din naman tayo. Samakatwid, kung ang
paniniwala ng isang tao ay hindi kagaya ng paniniwala ko, wala
akong pakialam sa kanya. At kung ang aking paniniwala ay hindi
kagaya ng paniniwala niya, wala siyang pakialam sa akin.
Maipagtatanggol mo ba ang isang taong iba ang paniniwala kay-
sa iyo? Oo, hanggang sa huli. Siya ay dapat na makatanggap ng
patas na katarungan mula sa akin; at dahil dito ay makaaasa
akong ipagtatatanggol din niya ako sa aking mga karapatan.”29

Para kay Pangulong Taylor, ang kahalagahan ng kalayaan ay
umiiral din sa loob ng Simbahan. Sa mga konseho, palagi niyang
hinikayat ang mga miyembro na malayang sabihin ang kanilang
mga nasasaisip. Bagama’t lubos niyang naunawaan ang kahala-
gahan ng pagkakaisa, naniniwala siyang ang tunay na pagkakaisa
ay natatamo sa pamamagitan ng kalayaan.

Mga Panahon ng Pagsubok

Ang kalagayan ng mga Banal sa Estados Unidos ay naging
isang hamon sa pagpapahalagang ito sa kalayaan. Sa ilalim ng
pamamatnubay ng Panginoon, ipinagpatuloy sa Simbahan ng
mga Banal ang pag-aasawa nang higit sa isa na pinasimulan no-
ong kapanahunan ni Joseph Smith sa Nauvoo. Noong mga de-
kada 1860 at 1870, nagpasa ng batas ang pamahalaan ng Estados
Unidos na nagbawal sa pag-aasawa nang higit sa isa at nagkait na
maging estado ang Teritoryo ng Utah at ang mga karapatan ng
mga mamamayan nito. Dahil kumbinsidong ang batas na ito ay
labag sa kalayaan ng relihiyon na binabanggit sa Saligang Batas,
ginamit ng Simbahan ang impluwensiya nito upang madala ang
usaping ito sa Korte Suprema ng Estados Unidos. Noong 1879,
dalawang taon matapos na magsimulang manungkulan si
Pangulong Taylor bilang pinuno ng Simbahan, kinatigan ng
Korte Suprema ang batas ng pamahalaang pederal laban sa poli-
gamya ng 1862. Noong 1882, at muli noong 1887, nagpalabas ng
karagdagang mga batas ang Kongreso ng Estados Unidos na nag-
bigay-kapangyarihan sa pamahalaang pederal na alisin ang legal
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na katayuan ng Simbahan bilang isang korporasyon at kumpis-
kahin ang lahat ng pag-aari ng Simbahan na humigit sa $50,000
(kabilang ang apat na templo na nasa iba’t ibang yugto ng pag-
tatayo, ang Tabernakulo, mga bahay-pulungan, at marami pang
ari-arian). Ipinasa ang batas upang maalis ang pangunahing mga
karapatang sibil ng mga miyembro ng Simbahan, kabilang na ang
karapatang bumoto. Ang mga pangyayaring ito ay lumikha ng
mga kaparaanang legal upang usigin ang mga Banal sa mga
Huling Araw na nag-aasawa nang higit sa isa. Patuloy na gumawa
ng mga apilang legal ang Simbahan, ngunit walang nangyari sa
mga ito.

Sa gitna ng umiinit na hidwaan dahil sa usapin ng poligamya,
ipinagbigay alam kay Pangulong Taylor na binabalak ng mga opis-
yal na arestuhin siya sa lalong madaling panahon. Dahil sinubok
na niya ang lahat ng kaparaanang legal, kailangan niyang magpa-
siya kung susundin niya ang Diyos o ang tao. Sa kanyang pina-
kahuling talumpating pampubliko, kanyang sinabi sa mga Banal,
“Hindi ko magagawa, bilang isang marangal na tao, na suwayin
ang Diyos. . . at yurakan sa ilalim ng aking mga paa itong mga ba-
nal at walang hanggang pananagutan na ibinigay ng Diyos sa akin
upang aking sundin; ang mga ito ay may epekto sa kawalang
hanggan.”30 Mula sa araw nang bigkasin niya ang sermong ito
hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay pagkalipas ng halos
dalawa at kalahating taon, nagtago siya sa iba’t ibang lugar sa bu-
ong Utah. Sa halip na tumalikod sa mga tagubilin ng Panginoon
tungkol sa pag-aasawa nang higit sa isa, pinili ni Pangulong
Taylor na magtago bilang paraan ng pagsunod sa Panginoon at sa
pag-asang huhupa ang pag-uusig laban sa Simbahan. Itinala ni
Elder B. H. Roberts, “Nang mawala si Pangulong Taylor sa pani-
ngin ng publiko noong gabi ng ika-1 ng Pebrero 1885, ito ay hin-
di dahil sa pag-aalala sa sarili niyang kaligtasan, o dahil sa pagha-
hangad ng kaginhawaan at katiwasayan, kundi para sa kabutihan
ng nakararami at sa interes ng kapayapaan.”31

Bagama’t nawala sa paningin ng publiko, nagpatuloy si
Pangulong Taylor sa pamumuno sa Simbahan sa pamamagitan
ng mga liham at berbal na tagubilin sa kanyang mga pinagkaka-
tiwalaang kasamahan. Gayunman, ang kanyang pagtatago, ang
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pagkakahiwalay sa kanyang pamilya at mga kaibigan, at ang bigat
ng kanyang mga pananagutan ay lubos na nakaapekto sa kanya.
Noong unang bahagi ng 1887, nagsimulang humina ang kanyang
kalusugan. Sa loob ng ilang buwan, kanyang nilabanan ang ka-
ramdaman at sinabi sa iba na hindi magtatagal ay makababawi
siya ng lakas, ngunit pagsapit ng Hulyo, naging malinaw na ma-
lubha na ang kanyang kalagayan. Noong gabi ng ika-25 ng Hulyo
1887, mapayapang pumanaw si Pangulong Taylor sa tahanan ni
Thomas Roueché sa Kaysville, Utah.

Mga Papuri kay Pangulong Taylor

Ang ilan sa mga nababagay na paglalarawan sa ministeryo ni
John Taylor ay ibinigay ng mga yaong nanungkulang kasama niya
at naturuan niya. Sa kanyang pagsasalita sa libing ni Pangulong
Taylor, sinabi ni Elder Franklin D. Richards ng Korum ng
Labindalawa: “Si Pangulong Taylor ay isang taong matapang at
walang takot para sa katotohanan. Wala siyang kinatatakutan. . .
Noong kaming dalawa ay magkasama sa aming misyon sa
Europa, naglingkod siya sa Pransiya…. Masigasig siyang nanung-
kulan sa pook na iyon; minsan, ilang mangangaral ang nagsama-
sama upang wasakin ang mga doktrina at paniniwala ng
Mormon. Dahil sa bantog niyang katapangan, pumayag si
Pangulong Taylor na harapin ang buong pulutong.…Nakayanan
niya ang mga ito at nailabas niya ang katotohanan.”32

Si Elder Daniel H. Wells, na nanungkulan bilang tagapayo kay
Brigham Young, ay nagsalita tungkol kay Pangulong Taylor nang
ganito: “Nabuhay siya nang walang kinatakutan, nang marangal
at nang tulad ng Diyos—ang mga nabubuhay ngayon ay narara-
pat na sumunod sa kanyang marangal na halimbawa.…Naging
kampiyon siya ng karapatang pantao, kampiyon ng kalayaan, ka-
totohanan, at kasarinlan. Nabuhay siya nang marangal at kapaki-
pakinabang, punong-puno ng kadakilaan at kapurihan sa kan-
yang sarili at pamilya, na isang kasiyahan para sa mga tao at ka-
luwalhatian sa Diyos. Isang kasiyahan para sa akin na ibahagi ang
patotoong ito tungkol sa katapatan at debosyon ni Pangulong
Taylor, tungkol sa kanyang integridad sa Diyos at sa pagmamahal
sa kanyang mga tao.”33
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Si Angus M. Cannon, pangulo ng Salt Lake Stake, ang huling
tagapagsalita sa libing ni Pangulong Taylor at ibinigay ang su-
musunod na parangal sa taong ito na gumugol ng maraming
taon sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos: “Natapos na ang kan-
yang paghihirap. Nahihimlay na siya sa Diyos; at aking nakikini-
ta ang pagbukas ng pintuan ng langit sa kanyang
pagpasok.…Dala ni Kapatid na Taylor ang patotoong ibinigay sa
kanya ni Joseph, na sinabi ni Jesus kay Joseph, na inutos ng
Diyos kay Joseph na pakinggan ang mga sasabihin ng kanyang
minamahal na Anak—at kanyang ibinahagi ang balitang ito sa
malalayong lupain, at pinatibok ang ating mga puso sa mga sali-
tang kanyang binigkas. Masasabi kong napakalaki ng kasiyahan
at kagalakang nadama ni Pangulong Taylor sa piling ng kanyang
mga kapwa tagapaglingkod, napaliligiran ng mga Apostol ni
Jesucristo, sa kabilang buhay.”34
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Ang Pinagmulan at Kapalaran
ng Sangkatauhan

Mga anak tayo ng Diyos, at minarapat ng Diyos na sa mga
huling araw na ito ay makipagtalastasan tayo sa kanya. 
Sa pamamagitan ng paghahayag sa kanyang sarili at sa

kanyang anak na si Jesucristo, sa pamamagitan ng 
ministeryo ng mga anghel at pagpapanumbalik ng banal na
priesthood na nagmumula sa Diyos, na kung saan siya man

ay napasasailalim, ay inilagay niya tayo sa kalagayang 
matatamo natin ang layunin ng pagkakalikha sa atin.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Sa isang talumpating kanyang binigkas noong siya ay Pangulo
ng Korum ng Labindalawa, naalala ni Pangulong Taylor ang mga
pagnanasang espirituwal na kanyang nadama noong siya ay bata
pa upang maunawaan ang layunin ng buhay at ang kanyang ka-
ugnayan sa Diyos. Wika niya: “Noong ako ay musmos pa, tinata-
nong ko sa aking sarili, Sino ako? Saan ako nanggaling? Ano ang
ginagawa ko rito? At bakit ako narito? Patuloy tayong nahihiwa-
gaan sa mga bagay na ito, o sa karamihan sa mga ito, at hindi na-
tin maiwasang pag-isipan ang mga ito. Nakikita nating isinisilang
ang mga sanggol sa mundong ito, at nakikita natin ang tagsibol,
tag-araw, taglagas at taglamig na regular na dumarating nang
magkakasunod, at tinatanong natin ang sarili, Sa pamamagitan
ng anong kapangyarihan nangyayari ang mga bagay na ito? Bakit
tayo narito at ano ang layunin ng mga bagay na nakikita natin sa
ating paligid?”2

Masasalamin sa mga turo ni Pangulong Taylor ang galak na
kanyang nasumpungan sa mga doktrina ng ebanghelyo na naka-
tulong sa kanyang maunawaan ang kanyang banal na pinagmu-
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“Kapag pinagbulay-bulayan ng banal ng Diyos… ang kanyang tunay na katayuan
sa harapan ng Diyos, mga anghel, at mga tao, kanyang malilimutan ang 

mga bagay sa lupa at makakalagan ang mga gapos na tumatali sa kanya sa mga
makamundong bagay na ito.”
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lan at kapalaran bilang isang anak ng Diyos. Kanyang ipinahayag
na “kapag pinag-iisipan ito ng Banal ng Diyos, kanyang mauuna-
waan ang mga larawan ng kawalang hanggan at ang mga layunin
ng Diyos na di mababago—kapag pinagbulay-bulayan niya ang
kanyang tunay na katayuan sa harapan ng Diyos, mga anghel, at
mga tao, kanyang malilimutan ang mga bagay sa lupa at makaka-
lagan ang mga gapos na tumatali sa kanya sa mga makamundong
bagay na ito. Kanyang mapagmumuni-muni ang Diyos at ang kan-
yang kapalaran sa mga plano ng kalangitan at magagalak sa isang
umuusbong na pag-asa ng walang hanggang kaluwalhatian.”3

Mga Turo ni John Taylor

Mga anak tayo ng Ama sa Langit at may potensiyal 
na maging tulad Niya.

“Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? at ang anak ng tao
upang iyong dalawin siya?” (Mga Awit 8:4.)

Sa isang banda, ang tao ay napakaaba, napakahina, at kulang sa
pag-iisip, at walang halaga; sa kabilang banda, siya ay marunong,
matalino, malakas, kagalang-galang, at dakila. Sa pamamagitan la-
mang ng inyong pagtanaw sa isang tao ay nakabubuo kayo ng in-
yong mga opinyon tungkol sa kanya. Sa isang banda, lumalabas
na siya, masasabi natin, ay tulad ng damo sa parang, na sa araw
na ito ay ganoon, at bukas ay ihahagis sa hurno. Pabago-bago siya
sa kanyang mga opinyon, sa kanyang mga iniisip, mga pananaw,
at mga kilos. Siya ay tamad, palalo, at mapangitain, at di napasa-
sailalim ng anumang tamang alituntunin. Dumarating siya sa bu-
hay na ito, masasabi natin, na gaya ng isang paru-paro, na lilipad-
lipad ng ilang panahon, mamamatay, at wala na.

Sa kabilang banda, nakikita natin siya na nagmula sa Diyos—
isang binhi ng Diyos—isang walang hanggang nilalang na nabu-
hay na bago siya pumarito, at patuloy na mabubuhay, kahit na
ang kanyang katawan ay bumalik na sa alabok, kung saan siya
nagmula at kung saan siya mabubuhay na mag-uli at makikiba-
hagi sa kaligayang nakalaan para sa kanya, o tanggapin ang ka-
bayaran ng kanyang masasamang ginawa, alinsunod sa mga
pangyayari. . . .
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. . .Ano ba ang [tao]? Nabuhay siya sa mga daigdig na walang
hanggan; nabuhay na siya bago siya pumarito. Hindi lamang siya
anak ng tao kundi anak din siya ng Diyos. Isa siyang binhi ng Diyos,
at sumasakanya ang isang dagitab ng walang hanggang apoy ng
Diyos sa daigdig na walang hanggan. At pinaparito ang tao sa lupa
upang makamtan niya ang tunay na katalinuhan, tunay na liwanag,
at tunay na kaalaman—upang makilala niya kung sino siya—upang
makilala niya ang Diyos—upang mabatid niya ang tungkol sa kan-
ya bago siya pumarito—upang mabatid niya ang tungkol sa kasiya-
hang naghihintay sa kanya sa mga daigdig na walang hanggan.4

Kung pag-aaralan natin ang tao, sinasabing nilikha siya sa ima-
hen ng Diyos, sa simpleng kadahilanang anak siya ng Diyos, at
dahil siya ay anak niya, siya ay bungang nagmula sa Diyos, na

Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay hindi “nagmula sa isang kalat-kalat na mga
materyal, gumagalaw man o hindi, kundi pumaritong isang binhi ng Diyos, 

na mayroon ng lahat ng kakayahan at kapangyarihan ng isang Diyos.”
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kung kaninong wangis, sinasabi sa atin, siya ay nilikha. Hindi siya
nagmula sa isang kalat-kalat na mga materyal, gumagalaw man o
hindi, kundi pumaritong isang binhi ng Diyos, na mayroon ng la-
hat ng kakayahan at kapangyarihan ng isang Diyos. At kapag siya
ay naging ganap na, at makatamo na ng sapat na katandaan, siya
ay magiging katulad ng kanyang Ama—isang Diyos, dahil siya ay
tunay Niyang bunga. Kagaya ng kabayo, baka, tupa, at bawat na-
bubuhay na nilalang, kasama na ang tao, na ipinanganganak ang
kanyang sariling uri at pinananatili ang kani-kanyang lahi, gayon
din namang pinananatili ng Diyos ang kanyang lahi.5

Ang [tao] ay nakatayong tuwid sa lupa na kahawig ng kanyang
dakilang Manlilikha; mahusay ang pagkakagawa sa lahat ng kan-
yang mga bahagi, at ang kanyang katawan ay may kakayahang gu-
mawa ng mga kakailanganin upang mapangalagaan ang kanyang
sarili; tumatayo siyang pangunahin sa lahat ng nilalang, hindi la-
mang dahil karapatan niya ito kundi dahil na rin sa kanyang ka-
kayahang maabot ito, at dahil sa kanyang kagandahan, simetriya
at kaluwalhatian. Sumasakanya rin ang kapangyarihan ng isipan
at ang kakayahang isipin ang nakaraan, matanto ang dahilan at
kalalabasan ng mga bagay-bagay, at sa paraan ng pangangatwiran
ng kanyang isipan, sa pamamagitan ng inspirasyon ng
Makapangyarihan, ay maunawaan ang pambihirang mga batas ng
kalikasan na masasalamin sa mga bagay na nilikha. May kakaya-
han din siyang gamitin ang mga elemento at puwersa ng kalika-
san, at iukol ang mga ito sa sarili niyang kapakinabangan. At sa
kanyang kapangyarihan ay magagawa niyang sisirin ang kalali-
man ng karagatan, akyatin ang kalawakan, bagtasin nang mabilis
ang daigdig, at pakinabangan ang mga puwersa ng kalikasang
pumapaligid sa kanya at ipailalim ang mga ito sa kanyang kaloo-
ban. Ganoon din naman, sa pamamagitan ng kanyang karunu-
ngan, mayroon siyang kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa
mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop.6

Kailangan natin si Jesucristo upang matamo ang 
ating potensiyal na mula sa langit.

[Ang tao] ay buong karangalang nakatayo nang matwid sa una-
han ng lahat ng nilalang at ang siyang kumakatawan sa Diyos dito
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sa lupa. Ngunit bagama’t nakatayo siya sa dakilang posisyong ito,
at nasa imahen ng Diyos, siya ay mayroong mga kapangyarihang
patungkol lamang sa tao; at siya ay mapasasailalim sa kahinaan,
karamdaman, sakit at kamatayan. At kapag siya ay pumanaw na,
malibang siya ay napagkalooban ng tulong ukol sa kawalang
hanggan mula sa isang dakilang kapangyarihan, ang kanyang ka-
tawang lupa ay tatahimik na at wala nang magagawa, ang mga ba-
hagi nito, na noong nabubuhay pa ay aktibo, kumikilos, at ma-
sigla, ngayon ay di na kikilos, wala nang sigla, at wala nang lakas.
At paano na ang isip ng tao, na noong buhay pa ay nakapag-iisip
ng tungkol sa walang hanggang nakaraan at tungo sa walang
hanggang hinaharap? At paano na ang mga kapangyarihan nito? O
paano na ang tungkol sa espiritu, na dahil sa lakas nitong tila sa
Diyos, ang kaalaman at kapangyarihan nito ay nakauunawa tung-
kol sa kawalang hanggan? Paano na ito, at nasaan na ito?. . .

Kapag. . .sa isang tao ay may espiritung makararating sa hina-
harap at makauunawa sa walang hanggang pag-unlad, walang
hanggang kasiyahan, walang hanggang kadakilaan; samakatwid
ang mga kadakilaan, kakayahan, at kapangyarihang iyon ay ka-
loob mula sa dakilang nilalang na ang kapangyarihan o awtori-
dad ay higit na dakila kaysa yaong sa tao.…Tungkol sa kaloob na
ito ang sinasabi natin. Isa itong alituntuning nagbuhat sa Diyos.
Nagmula ito sa isang higit na mataas na katalinuhan, na ang kung
kaninong mga plano, kapangyarihan, at kakayahan ay higit na di-
nakila kaysa yaong sa tao, kagaya ng langit na mataas kaysa lupa,
o kagaya ng dakilang mga gawain ng Dakilang Manlilikha sa ka-
buuan ng kawalang hanggan na higit na mataas sa mahihinang
pagpupunyagi ng mga anak ng mortalidad.

Dahil sa pamamagitan at pagbayayad-sala ni Cristo, maaaring
matamo ng tao ang kadakilaan at kalagayang katulad ng sa Diyos;
at ang tao, isang marangal na katauhang nilikha sa imahen ng
Diyos, ay binigyan ng kakayahan hindi lamang maging isang anak
ng tao, kundi maging anak din ng Diyos,. . . at binigyan ng ka-
kayahang maging isang Diyos, na may kapangyarihan, kamahar-
likaan, kadakilaan at kalagayan ng Diyos. Kagaya ng nasusulat,
“Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa
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nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung si-
ya’y mahayag, tayo’y magiging katulad niya: sapagka’t siya’y ating
makikitang gaya ng kanyang sarili.” [1 Juan 3:2.]

Ang isang tao, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang ka-
tawan, ay maaring maabot ang karangalan at kaganapan ng pagi-
ging tao, ngunit hanggang dito na lamang siya; sapagka’t siya ay ipi-
nanganak na tao, nabubuhay na tao at mamamatay na tao. Ngunit
sa pamamagitan ng diwa at kapangyarihan ng Panguluhang Diyos
na sumasakanya, na napasakanya bilang kaloob ng Diyos mula sa
kanyang Ama sa langit, may kakayahan siyang makaalpas mula sa
mga limitasyon ng tao patungo sa karangalan ng isang Diyos, at sa
pamamagitan ng pagbabayad-sala ni Jesucristo. . . may kakayahan
siyang makatamo ng kadakilaang walang hanggan, mga buhay na
walang hanggan, at walang hanggang pagsulong. Ngunit ang pag-
babagong ito mula sa pagiging tao patungo sa pagka-Diyos ay
mangyayari lamang dahil sa isang kapangyarihang higit kaysa tao—
isang walang katapusang kapangyarihan, isang walang hanggang
kapangyarihan, samakatwid baga ay ang kapangyarihan ng pagka-
Diyos: sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamatay,
gayon din namang kay Cristo lamang ang lahat ay bubuhayin [ting-
nan sa I Mga Taga Corinto 15:22].

Sa pamamagitan [ni Cristo] nagawa ng sangkatauhan na ma-
kipagniig at makipagtalastasan sa Diyos. Sa pamamagitan ng
Kanyang pagbabayad-sala, nagkaroon sila ng kakayahang kagaya
Niya na gapiin ang kamatayan. Sa pamamagitan ng pagbabayad-
salang iyon at ng kapangyarihan ng Priesthood na kaakibat nito,
sila ay naging mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang ta-
gapagmana ni Jesucristo, at mga tagapagmana ng mga trono, ka-
pangyarihan, kaharian, pamunuan sa mga mundong walang
hanggan. At sa halip na mapasailalim sa kamatayan, kapag nawa-
sak na ang pinakahuling kaaway, at kapag nilamon na ng tagum-
pay ang kamatayan, sa pamamagitan ng pagbabayad-salang iyon
ay maaari silang maging mga ama at ina ng mga angkang walang
hanggan, at matamo ang walang hanggang pag-unlad.7
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Tinutulungan tayo ng Simbahan ni Jesucristo na matamo
ang ating potensiyal na mula sa langit.

Nag-ordena ang Diyos sa inyo ng mga pangulo, mga apostol,
mga propeta, mga high priest, mga pitumpu, mga bishop at
iba pang awtoridad; sila ay kanyang itinalaga, binigyang ka-
pangyarihan at pinapatnubayan niya, at sa ilalim ng kanyang
impluwensiya, ay nagtuturo ng kanyang batas, nagpapaliwa-
nag sa mga alituntunin ng buhay, at inihanda at malinaw na
inordinahan upang gabayan ang mga tao sa landas ng kadaki-
laan at walang hanggang kaluwalhatian.8

Katulad ng ibang tao, wala rin tayong alam tungkol sa mga
alituntunin ng kaligtasan, at sa kaugnayan natin sa Diyos at sa
isa’t isa, hanggang sa ang mga bagay na ito ay ipabatid sa atin
ni Joseph Smith.9

Mga anak tayo ng Diyos, at minarapat ng Diyos na sa mga hu-
ling araw na ito ay makipagtalastasan tayo sa kanya. Sa pamama-
gitan ng pagpapahayag sa kanyang sarili at sa kanyang anak na si
Jesucristo, sa pamamagitan ng ministeryo ng mga anghel at pag-
papanumbalik ng banal na priesthood na nagmumula sa Diyos,
na kung saan siya man ay napasasailalim nito, ay inilagay niya
tayo sa kalagayang matatamo natin ang layunin ng pagkakalikha
sa atin.10

Nais nating kilalanin at bigyang halaga ang katayuan natin sa
harapan ng Diyos at ang dakilang mga pagpapapala at pribilehi-
yong abot-kamay natin. Nagsisimula pa lamang tayo, masasabi
natin, sa dakilang gawain. . . Hindi natin palaging nauunawaan
ang mga bagay na ito, samakatwid nahihirapan tayo sa paggawa
sa bagay na ito, dahil hindi natin nakikita, at hindi natin nau-
unawaan ang katayuan at kaugnayan na namamagitan sa atin at
sa ating Diyos.

Ang Diyos ang ating Ama; tayo ang kanyang mga anak. Inilagay
niya tayo sa tipan na ito, at pribilehiyo natin na umunlad mula sa
isang karunungan tungo sa isang karunungan, mula sa isang ka-
talinuhan tungo sa isang katalinuhan, mula sa pagkakaunawa ng
isang alituntunin tungo sa pagkakaunawa tungkol sa isa pa, at su-
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mulong at umunlad sa paglikom ng mga katotohanan hanggang
sa maunawaan natin ang Diyos. Dahil mga anak niya tayo, mga
anak na lalaki at babae, siya ang ating ama. Kanyang binuo ang
Simbahang ito upang tayo ay maturuan sa mga alituntunin ng bu-
hay, at upang maunawaan natin ang mga alituntunin na nasa
puso ng Diyos. At gayon din naman, upang ating maturuan ng
tamang mga alituntunin ang ating mga anak, upang marating na-
tin ang kalagayang maging katulad tayo ng ating Ama sa langit.11

Dapat tayong “makipaglabang masikap” upang matamo
ang ating potensiyal na mula sa langit.

Naghayag sa atin ang Panginoon ng maraming pagpapala, at
naiisip ko kung minsan na halos hindi natin pinahahalagahan
ang ilaw ng katotohanang nagliliwanag, ang kaluwalhatiang kaa-
kibat ng ebanghelyong pinanumbalik, ang liwanag ng paghaha-
yag na natanggap, ang katayuan natin sa harap ng Diyos, mga
anghel, at sa ating mga anak at mga ninuno; ang pag-asang ini-
hasik ng ebanghelyo sa dibdib ng bawat matapat na Banal sa mga
Huling Araw, na namumukadkad ng imortalidad at buhay na wa-
lang hanggan. . .

Nalilimutan natin kung minsan ang ating mga panalangin, pa-
nanagutan, tungkulin at tipan, at madalas na nagbibigay-daan
tayo sa mga bagay na maaaring magpadilim sa ating isipan, mag-
palabo sa ating pang-unawa, magpahina sa ating pananampala-
taya at magpawalay sa atin sa Espiritu ng Diyos. Nalilimutan na-
tin ang hukay na kinahukayan sa atin, at ang batong kinaputulan
natin, at kinakailangan na mapagmuni-muni natin ang katayuan
ng ating kaugnayan sa Diyos, sa bawat isa at sa ating mga pamil-
ya upang ang ating mga isipan ay maituong muli sa Diyos na lu-
mikha sa atin – sa ating Ama na nasa kalangitan, na dumidinig sa
ating mga panalangin, at nakahanda sa lahat ng panahon na
ipagkaloob ang mga pangangailangan ng matatapat na Banal. At
kinakailangan din kung minsan na ating pagbulay-bulayin ang
ating katayuan na may kaugnayan sa mundo kung saan tayo na-
nanahanan, sa buhay natin noong bago pa tayo pumarito, at sa
darating pang mga kawalang-hanggan.
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Hindi tayo dapat na maging mabagal at mangmang at walang
pag-iingat at walang pakialam; kagaya ng panghihimok sa mga
Banal noong sinaunang panahon, gayon din naman hinihimok
namin kayo ngayon—makipaglabang masikap para sa pana-
nampalataya na ibinigay na minsan sa mga Banal [tingnan sa
Judas 1:3]. . . .

. . .Tayo, bilang mga walang hanggang nilalang na may kaug-
nayan sa isang walang hanggang Diyos at may relihiyon na gu-
magabay patungo sa Diyos na iyon, ay naghahangad, katulad ng
mga nabuhay noong una, na mabatid ang tungkol sa kanya, na
makipagtalastasan sa kanya, at magampanan ang layunin ng pag-
likha sa atin at ang ating kapalaran dito sa lupa. At matulungan
ang Panginoon na isakatuparan ang mga bagay na kanyang ipi-
nanukala bago pa man likhain ang mga saligan ng daigdig, tung-
kol sa buong mag-anak ng tao.…Hindi kailanman binago ng
Pinakamakapangyarihan ang kanyang layunin, hindi kailanman
pinalitan ang kanyang mga panukala o binawi ang kanyang mga
batas.…Ang kanyang hakbangin ay walang hanggang pag-ikot.
May iisang layunin lamang siya, at ang layuning iyon na tungkol
sa tao at sa daigdig kung saan ang tao nabubuhay ay matutupad.

Ang tanging tanong para sa atin ay kung makikipagtulungan
tayo sa Diyos, o kung kanya-kanya nating isasakatuparan ang sa-
rili nating kaligtasan o hindi; kung kanya-kanya nating tutuparin
ang iba’t ibang pananagutan na iniatang sa atin o hindi; kung ga-
gawin natin ang mga ordenansang ipinatutupad ng Diyos o hin-
di, una, para sa ating sarili, para sa ating mga pamilya, para sa
mga buhay at para sa mga patay. Kung makikipagtulungan tayo
sa pagtatayo ng mga templo at pagganap ng mga ordenansa sa
mga ito; kung makikiisa tayo sa Pinakamakapangyarihan, sa ila-
lim ng pangangasiwa ng banal na priesthood, sa pagsasakatupa-
ran ng mga bagay na sinalita ng banal na propeta mula pa sa si-
mula ng daigdig. At kung tayo ay makikipaglabang masikap para
sa pananampalataya na ibinigay na minsan sa mga Banal. Nasa
ating mga kamay ang mga bagay na ito sa ilang bahagi. . .

. . .Hinahangad niya ang kanyang mga tao na makipaglabang
masikap para sa pananampalatayang ibinigay na minsan sa mga
Banal, at bilang mga imortal na nilalang ay kumilos silang kaisa
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ng Pinakamakapangyarihan, upang makatamo ng inspirasyon
mula sa mga alituntunin ng paghahayag; upang kanilang mau-
nawaan ang tungkol sa kanilang dignidad at pagkatao; tungkol
sa kanilang kaugnayan sa kawalang hanggan, at sa daigdig kung
saan tayo nabubuhay sa kalagayan nito ngayon at sa magiging ka-
lagayan nito, at sa mga daigdig na darating pa. . .

Ang espiritu ng tao, na mayroong katawan, ay padadakilain sa
pamamagitan ng pamamaraan ng walang hanggang ebanghelyo.
At ang taong iyon, kung siya ay magiging matapat, ay makakaug-
nay ng mga Diyos sa mga daigdig na walang hanggan pagdating
ng panahon. At bagama’t tayo ay nagtatanim at naghahasik at gu-
magapas at gumaganap sa iba’t ibang gawain ng buhay, katulad
ng lahat ng tao, ang pangunahin nating layunin ay matamo ang
mga buhay na walang hanggan at mga kadakilaan. Ang ating pa-
ngunahing layunin ay ihanda ang ating mga sarili, ang ating mga
anak at mga ninuno para sa mga trono, mga kaharian, at mga ka-
pangyarihan sa mga daigdig na walang hanggan.

Ito ang hinahangad natin, at hinangad ng mga Banal noong
una. Ito ang hinangad nina Adan, Noe, Enoc, Abraham at mga
propeta, upang kanilang magampanan ang kanilang kapalaran
dito sa lupa. Kagaya ng sinabi ng isang propeta noong una, “[tu-
mayo] sa iyong kapalaran sa wakas ng mga araw,” [tingnan sa
Daniel 12:13], kapag nabuksan na ang mga aklat, kapag nakita
na ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok
doon, na sa kanyang harapan ang langit at lupa ay tumakas. Sa
ganito, tayo at sila ay maaaring makapaghanda, matapos nating
magampanan ang layunin ng paglikha sa atin sa lupa, na maki-
salamuha sa mga karunungan na nandoroon sa mga daigdig na
walang hanggan; at muling matanggap sa kinaroroonan ng ating
Ama, kung saan tayo nagmula, at makilahok sa mga walang
hanggang alituntunin ng katotohanan, na hindi mababatid ng
tao kung walang paghahayag tungkol sa mga ito. Naririto tayo
para sa layuning iyon. . . nagtatayo tayo ng mga templo para sa
layuning iyon; tumatanggap tayo ng mga endowment para sa la-
yuning iyon; pumapasok tayo sa mga tipan para sa layuning
iyon; nangangasiwa tayo ng mga ordenansa para sa mga buhay
at para sa mga patay para sa layuning iyon. Ang lahat ng ating la-
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yunin at lahat ng balak, katulad ng layunin at balak ng inspira-
dong mga tao noong mga unang araw, ay may kinalaman sa mga
alituntuning walang hanggan at gayon din naman sa mga alitun-
tunin ng buhay dito sa lupa. . .

Ito ang hinahangad natin, at atin itong makakamtan, at walang
sinumang makapipigil dito, walang anumang samahan, walang
anumang lakas, walang anumang kapangyarihan, dahil ang
Diyos ang namamatnubay, at ang kanyang kaharian ay patuloy na
susulong, at ito ay magpapatuloy, at lalago at lalaki hanggang sa
ang mga kaharian sa mundong ito ay maging mga kaharian ng
ating Diyos at ng kanyang Cristo.12

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Paano nakatutulong sa inyo na mabatid na kayo ay anak ng
Diyos? Paano nakaiimpluwensiya ang kabatirang ito sa iyong
mga damdamin tungkol sa inyong potensiyal? Sa anu-anong
paraan nakaiimpluwensiya ang kabatirang ito sa inyong mga
panalangin?

• Paano nakaaapekto ang katotohanan na ang lahat ng tao ay
anak ng Diyos sa inyong pagtingin sa ibang tao? Paano ma-
kaaapekto ang kaalamang ito sa mga relasyon natin sa ating
kapamilya?

• Bakit kinakailangang mabuhay tayo sa isang kalagayang mor-
tal? (Tingnan din sa 2 Nephi 2:11–13, 24–27; Moises 5:9–11.)
Ano ang ginagampanang tungkulin ni Jesucristo sa pagtulong
sa atin na matamo ang ating potensiyal na mula sa langit?

• Paano nakatulong ang mga doktrina ng Simbahan na inyong
maunawaan ang inyong pinagmulan at kapalaran? Sa anu-
anong paraan tayo tinutulungan ng Simbahan na matamo ang
ating walang hanggang kapalaran?

• Ano ang ibig sabihin ng “makipaglabang masikap” upang ma-
tamo ang ating potensiyal na mula sa langit? Anu-anong ha-
limbawa ang inyong nakita sa mga tao na gumagawa nang ga-
nito? Paano tayo “makikipagtulungan sa Diyos” upang mata-
mo ang layuning ito?
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• Itinuro ni Pangulong Taylor na “ang ating pangunahing layu-
nin ay ihanda ang ating sarili, ang ating mga anak at mga ni-
nuno para sa mga trono, mga kaharian, at mga kapangyarihan
sa mga daigdig na walang hanggan.” Paano tayo mananatiling
nakatuon sa layuning ito habang nabubuhay tayo dito sa lupa?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Genesis
1:26; Mga Awit 82: 6–7; Mga Taga Roma 8:16–17; D at T
76:22–24, 50–70

Mga Tala



Ang Walang Hanggang
Ebanghelyo

Ang walang hanggang ebanghelyo. . .ay hindi nabatid 
hanggang sa ipahayag ito ng Panginoon mula sa kalangitan

sa pamamagitan ng tinig ng kanyang anghel, at kung 
tatanggapin natin ang mga alituntuning ito at ang mga ito
ay manahan sa atin, samakatwid ay makatatamo tayo ng

mga alituntunin ng buhay na walang hanggan.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Noong 1836 sa Toronto, Canada, si John Taylor at ilan pang ka-
sama ay nagtitipon nang ilang ulit sa isang linggo upang mag-aral
ng Biblia at masumpungan ang pagkakaunawa sa katotohanan.
Matibay silang naniwala sa pagtitipon ng Israel, sa mga kaloob ng
Espiritu, sa paghahari ng Panginoon nang isang milenyo, sa pa-
ngangailangan ng mga apostol at mga propeta, at sa kahalagahan
ng paggawa ng mga ordenansa sa pamamagitan ng wastong ka-
pangyarihan mula sa Diyos. Gayunman, noong mga panahong
iyon ay wala silang alam na anumang simbahan na nagtuturo ng
ganitong mga bagay. Tungkol sa kanilang paghahanap sa katoto-
hanan, sinabi ni John Taylor, “Nanalangin kami sa Panginoon at
nag-ayuno at nanalangin na tuturuan kami ng Diyos ng wastong
mga alituntunin, na Kanyang panunumbalikin ang dalisay at si-
naunang Ebanghelyo, at na kung mayroon mang tunay na simba-
han sa balat ng lupa ay magpadala siya sa amin ng isang tagaha-
tid balita.”

Hindi nagtagal ay tinugon ang kanilang panalangin sa pagda-
ting ni Elder Parley P. Pratt. Bago umalis si Elder Pratt patungo sa
kanyang misyon, nagpropesiya sa kanya si Elder Heber C.
Kimball, “Kalooban ng Diyos na pumunta ka sa Canada, may mga
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Itinuro ni Pangulong Taylor na ang ebanghelyong ipinangaral ni Noe at ng lahat 
ng iba pang sinaunang propeta ay “ganoon din. . .ang ipinangangaral ngayon sa

pagpapatotoo sa buong sanglibutan.”
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tao roon na masigasig na naghahanap ng katotohanan, at mara-
mi sa kanila ang maniniwala sa iyong mga salita at tatanggap sa
Ebanghelyo.”

Nagsimulang mangaral si Elder Pratt sa Toronto, at pagkaraan
ng ilang panahon ay ipinakilala kay John Taylor at sa mga yaong
nag-aaral na kasama niya. Sumulat si Pangulong Taylor kinalau-
nan, “Nakadama kami ng labis na kagalakan sa kanyang panga-
ngaral; ngunit nang magbahagi siya ng patotoo tungkol kay
Joseph Smith at sa Aklat ni Mormon, hindi namin malaman kung
ano ang sasabihin. Itinala ko ang unang walo sa mga sermon na
kanyang ipinangaral at inihambing ang mga ito sa banal na ka-
sulatan. Akin ding sinaliksik ang mga ebidensiya hinggil sa Aklat
ni Mormon at binasa ang Doktrina at mga Tipan. Araw-araw kong
ginawa ito sa loob ng tatlong linggo at sinundan si [Kapatid na]
Parley sa kung saan-saang lugar.”2

Hindi naglaon ay nakumbinsi si John Taylor na ang walang
hanggang ebanghelyo ay ipinanumbalik na. Nabinyagan siya no-
ong ika-9 ng Mayo 1836. Bilang misyonero, Apostol, at sa huli bi-
lang Pangulo ng Simbahan, ikinagalak niyang ituro ang walang
hanggan at di nagbabagong mga katotohanan sa ebanghelyo.

Mga Turo ni John Taylor

Tumutulong ang ebanghelyo sa atin na maunawaan 
ang mga katangian ng Diyos at inihahanda tayo na 

tumanggap ng kadakilaan.

Tayo, bilang mga Banal sa mga Huling Araw ay naniniwala,
una, sa ebanghelyo, at napakalaking bagay na sabihin ito sapag-
kat ang ebanghelyo ay sumasaklaw sa mga alituntuning malala-
lim ang kahulugan, malalawak ang nasasakupan, at malalayo ang
pinatutungkulan, kaysa anupamang bagay na maiisip natin.
Tinuturuan tayo ng ebanghelyo hinggil sa pag-iral at mga kata-
ngian ng Diyos. Tinuturuan din tayo nito ng ating kaugnayan sa
Diyos at ng iba’t iba nating mga pananagutan sa kanya bilang
kanyang mga anak. Tinuturuan tayo nito ng iba’t iba nating tung-
kulin at pananagutan sa ating mga pamilya at mga kaibigan, sa
komunidad, sa mga buhay at mga patay. Ipinahahayag nito sa atin
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ang mga alituntuning tungkol sa hinaharap. Sa katunayan, ayon
sa sinabi ng isa sa mga sinaunang disipulo, ito ang “nagdala sa li-
wanag ng buhay at ng kawalang hanggan,” [tingnan sa II Kay
Timoteo 1:10]. Ito ang nag-uugnay sa atin sa Diyos, at nagha-
handa sa atin para sa kadakilaan sa daigdig na walang hanggan.3

Ang Ebanghelyong ito ay nagbibigay-daan sa tao na makipagta-
lastasan sa Diyos, ang kanyang Ama sa Langit; ang Ebanghelyong
ito ay “nagdadala sa liwanag ng buhay at ng kawalang hanggan;
ang Ebanghelyong ito ay ipinahahayag alang-alang sa kapakanan
ng lahat ng tao sa lahat ng dako ng daigdig. . . .Ito ay isang men-
sahe ng kaligtasan sa mga bansa sa daigdig. . . .Nakadarama ang
Diyos ng interes sa kapakanan ng buong sangkatauhan, at sa da-
hilang ito ay Kanyang itinatag dito sa lupa ang mga alituntuning
itinatag na noon sa kalangitan—isang Ebanghelyong ipinatupad
na sa mga Diyos doon sa mga daigdig na walang hanggan, na nag-
lalaman ng mga alituntuning pinanukala upang maitaas, mapa-
dakila, at mapaangat ang sangkatuhan.4

Ang Ebanghelyo ay walang hanggan at di nababago.

Ang dakilang mga alituntunin ng ebanghelyo ay iba’t iba at na-
pakalawak. . . .Umiral na ang mga ito noon, umiiral sa ngayon, at
aabot hanggang sa hinaharap. Ang lahat ng katotohanan ay na-
papaloob sa ebanghelyo ni Jesucristo kung ang pag-uusapan ay
ang kaligtasan ng sangkatauhan, kung kaya’t binabanggit ito sa
banal na kasulatan bilang walang hanggang ebanghelyo. . . .

. . .Ang Diyos, kagaya ng kanyang anak na si Jesucristo, ay “siya
rin ang kahapon, ngayon, at magpakailanman.” [1 Nephi 10:18.]
Ganoon pa rin ang kanyang katalinuhan, ganoon pa rin ang kan-
yang kadalisayan, ganoon pa rin ang kanyang mga gawain, pla-
no, at layunin; sa madaling salita, siya ay hindi nagbabago. At na-
niniwala ako na kung ang mga Banal na may pakikipagtalastasan
sa kanya noong sinaunang panahon ay magpapakita sa daigdig
na ito sa ngayon, masusumpungan nila ang ganoon pa ring pa-
raan ng pakikipagtalastasan, ang ganoon pa ring paraan ng pag-
babahagi ng katalinuhan, at ang ganoon pa ring di nagbabagong
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nilalang na naroon na noong 1,800, 4,000, o 6,000 taon na ang
nakalilipas.

Totoong ang sangkatauhan, hindi sa lahat ng pagkakataon, ay
nagawang tanggapin at pahalagahan ang gayon ding antas ng li-
wanag, katotohanan, at katalinuhan na nagawa nila sa ibang
pagkakataon. Ginawa ng Diyos sa ilang pagkakataon na ang kan-
yang liwanag—ang kanyang Banal na Espiritu—ang liwanag at
katalinuhan na nagmumula sa Kanya—ay bawiin sa ilang antas
nito mula sa sangkatauhan; ngunit ganoon pa rin ang kanyang
mga batas at siya pa rin ang walang hanggan at di nagbabagong
nilalang.

Hindi nagbabago ang katotohanan. Kung ano ang totoo 1,800,
4,000, o 6,000 taon na ang nakalipas ay totoo pa rin ngayon, at
kung ano man ang mali sa anumang panahon ay mali pa rin nga-
yon. Ang katotohanan, kagaya ng dakilang Elohim, ay walang
hanggan at di nagbabago, at tungkulin natin na alamin ang mga
alituntunin nito, alamin kung paano bibigyan ito ng halaga, at
mamuhay alinsunod dito.

Dahil ang ebanghelyo ay isang alituntunin na nagbuhat sa
Diyos, ito, kagaya ng may-akda nito, ay “siya rin ang kahapon,
ngayon, at magpakailanman,”—walang hanggan at di nagbaba-
go. Inordenan na ito ng Diyos bago pa man “magsiawit na mag-
kakasama ang mga bituing pang-umaga” o bago pa man nabuo
ang mundong ito, para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sinasaisip
na ito ng Diyos, at habang lalo itong sinasaliksik ay higit na na-
papatunayang ito ay isang planong walang hanggan, di nagba-
bago, at di lumilihis para iligtas, pagpalain, dakilain at igalang
ang tao.5

Ang ganito ring Ebaghelyo ang ipinangaral kay Set, at sa lahat
ng Patriyarka bago dumating ang delubyo [o bago mangyari ang
Malaking Baha], at nangasiwa sila sa ilalim ng kapangyarihan
nito. Sa pamamagitan ng kapangyarihan nito, kagaya ng ipinaki-
ta na natin, ay binago ang kalagayan ni Enoc at ng kanyang mga
tao. Tungkol kay Noe ay isinulat ang ganito: “At inordenan ng
Panginoon si Noe alinsunod sa kanyang sariling orden, at inutu-
san siyang humayo at ipahayag ang kanyang Ebanghelyo sa mga
anak ng tao, maging gaya ng pagkakabigay kay Enoc.” [Moises
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8:19.] At dagdag pa rito, ating sipiin ang patotoo ni Noe bago
ang baha: “At ito ay nangyari na si Noe ay nagpatuloy sa kanyang
pangangaral sa mga tao, nagsasabing, Makinig at bigyang-pansin
ang aking mga salita; maniwala at magsisi ng inyong mga kasala-
nan at magpabinyag sa pangalan ni Jesucristo, ang Anak ng
Diyos, maging gaya ng ating mga ama, at kayo ay makatatanggap
ng Espiritu Santo, upang magawang ipaalam sa inyo ang lahat ng
bagay; at kung hindi ninyo gagawin ito, ang mga baha ay tatabon
sa inyo.” [Tingnan sa Moises 8:23–24.]

Mula rito ay natutuhan natin na ang mga alituntunin ng
Ebanghelyo sa mga unang yugto ng mundo ay katulad ng mga
yaong itinuturo sa ating panahon.

Nagpatuloy ang Banal na Priesthood mula kay Noe tungo kay
Abraham. “Tinanggap ni Abraham ang pagkasaserdote mula kay
Melquisedec, na tinanggap ito sa pamamagitan ng angkan ng
kanyang mga ama, maging hanggang kay Noe.” [D at T
84:14.]. . .Ang kaalaman tungkol sa Ebanghelyo at pagtupad dito
ay nagpatuloy kina Isaac, Jacob, Jose at iba pang Patriyarka,
hanggang sa panahon ni Moises. . . .

Ang ganito ring Ebanghelyo ang ipinag-utos ng Manunubos na
ipinako sa krus, na ipangaral ng Kanyang mga disipulo nang “sina-
bi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong
ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalata-
ya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi suma-
sampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa mga
magsisisampalataya: mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa
aking pangalan; mangagsasalita sila ng mga bagong wika; mangag-
sisihawak sila ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na na-
kamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila; ipa-
patong nila ang kanilang mga kamay sa mga may-sakit, at sila’y
magsisigaling.” [Marcos 16:15–18.]. . .

Kung kaya’t mababasa natin na si Pedro, ang pangunahin sa
mga Apostol, sa pagmamakaawa ng mga tao sa araw ng
Pentecostes ng, “Mga kapatid, anong gagawin namin?” ay tumu-
gon sa pamamagitan ng mga salitang sinipi na natin: “Mangagsisi
kayo, at mangabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni
Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at ta-
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tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagka’t sa inyo
ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa ma-
layo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa
kaniya.” [Tingnan sa Mga Gawa 2:37–39.]

Muli, ang ganito ring walang hanggan, di napapalitan, di nag-
babagong Ebanghelyo na ang pagpapanumbalik sa lupa ay sina-
lita ni Juan, ang Apostol, nang ganito:

“At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit
na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga
nananahan sa lupa, at sa bawa’t bansa at angkan at wika at ba-
yan; At sinasabi niya nang malakas na tinig, Matakot kayo sa
Diyos at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka’t dumating
ang panahon ng kaniyang paghatol; at magsisamba kayo sa gu-
mawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig.”
[Apocalipsis 14:6–7.]

Mula sa Biblia, bumaling tayo sa Aklat ni Mormon, at masu-
sumpungan natin sa mga pahina nito ang ganito ring Ebanghelyo
na ipinag-utos ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo na ipanga-
ral sa buong sanglibutan, ipinangaral ito sa kontinenteng ito,
mula pa sa mga pinakaunang panahon. Nakilala ito ng mga
Jaredita sa pamamagitan ng mga patotoong ibinigay sa kapatid ni
Jared. Sa isa sa mga patotoong ito, sinabi sa kanya ni Jesus:

“Masdan, ako ang siyang inihanda mula pa sa pagkakatatag ng
daigdig upang tubusin ang aking mga tao. Masdan, ako si
Jesucristo. Ako ang Ama at ang Anak. Sa akin ang buong sangka-
tauhan ay magkakaroon ng buhay, at yaong walang hanggan, ma-
ging sila na maniniwala sa aking pangalan; at sila ay magiging
aking mga anak na lalaki’t babae.” [Eter 3:14.]. . .

Nang magpakita si Jesus mismo sa mga Nephita, Siya ay nanga-
ral ng mga alituntuning tulad ng nauna na Niyang ipinangaral sa
mga Judio, at paminsan-minsan ay sinasamahan pa ng karagda-
gang mga katotohanan dahil higit na malakas ang pananampalata-
ya ng mga Nephita. “At kanyang ipinaliwanag ang lahat ng bagay
maging mula sa simula hanggang sa panahon na siya ay paparito
sa kanyang kaluwalhatian.” [Tingnan sa 3 Nephi 26:3.] Kabilang sa
iba pang bagay, Kanyang sinabi: “At sinuman ang makikinig sa
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aking mga salita at magsisisi at mabibinyagan, siya rin ang malilig-
tas. Saliksikin ang mga propeta, sapagkat marami roon ang nag-
papatotoo sa mga bagay na ito.” [3 Nephi 23:5.]

At ang ganoon ding Ebanghelyo, na may kaakibat na ganoon
ding lakas at diwa, na binasbasan ng ganoon ding inspirasyon, at
dinadala ng ganoon ding Priesthood, ang siya ring ipinanganga-
ral ngayon bilang pagpapatotoo sa sanglibutan.6

Ginagabayan tayo ng ebanghelyo sa isang landas ng
kaligayahan, pag-unlad, at kalayaan.

Sa hindi nananampalataya, ang mga alituntunin ng ebanghelyo
ay walang kuwenta at walang bisa. Ngunit sa atin, na naniniwala
sa mga ito, sumasaklaw ang mga ito sa lahat ng bagay patungkol
sa kapakanan ng tao sa ngayon at sa kawalang hanggan. Para sa
atin, ang ebanghelyo ang alpha at ang omega, ang simula at ang
katapusan. Dito nakasalalay ang lahat ng ating interes, kaligaya-
han, at kasiyahan, maging sa buhay na ito sa lupa o sa kabilang
buhay.

Isinasaalang-alang natin na kapag sumapi tayo sa simbahang
ito at tinanggap ang isang bago at walang hanggang ebanghelyo,
ito ay isang panghabang-buhay na paglilingkod at may epekto sa
lahat ng usapin sa ngayon at sa kawalang hanggan. At habang
umuunlad tayo, ang mga ideyang ito, na sa simula ay tila malabo
at di maunawaan, ay higit na nagiging malinaw, tunay, buhay na
buhay, mapanghahawakan at maliwanag sa ating pagkakaunawa.
At napagtatanto natin na tayo ay naririto sa lupa bilang mga anak
na lalaki at babae ng Diyos, bilang mga kinatawan ng kalangitan.
Nadarama nating inihayag sa atin ng Diyos ang isang walang
hanggang ebanghelyo, at kaakibat nito ang mga tipan at ugna-
yang walang hanggan.

Ang ebanghelyo, sa panimulang yugto nito, ay nagsimula,
ayon sa sinabi ng isang propeta na “papagbaliking-loob ang puso
ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang
mga magulang.” [Tingnan sa Malakias 4:6.] Hindi na natin kaila-
ngang magtanong, gaya noong una ng, “Sino ako?” “Saan ako
nanggaling?” “Ano ang ginagawa ko dito?” o “Ano ang layunin ng
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aking buhay?” sapagkat may katiyakan na tayo hinggil sa mga ba-
gay na ito. Ginawa itong maliwanag sa atin ng mga bunga ng
ebanghelyo. . . .Ang kabatiran ng mga bagay na ito at marami
pang katulad nito ang gumagabay sa ating tahakin ang daang ni-
lalakaran natin. Ito ang pumipigil sa atin na paniwalaan ang mga
pag-aakala, kapritso, ideya, at kalokohan ng mga tao.

Matapos na mabigyang liwanag ng espiritu ng walang hang-
gang katotohanan, matapos na makibahagi sa Espiritu Santo, at
matapos na makapasok ang ating pag-asa sa tabing kung saan pu-
masok si Cristo, na siya nating pangunahin, at sa pagkakabatid
na mga anak tayo ng Diyos at ang lahat ng ikinikilos natin ay may
kaugnayan sa kawalang hanggan, patuloy nating tinatahak ang
ating landas maging ito man ay sang-ayunan ng mga tao o hindi.7

Ibinigay sa atin ng Diyos ang ebanghelyo at ang mataas na
priesthood na hindi nilayon, gaya ng akala ng iba, upang alipinin
ang tao o diktahan ang mga konsensiya ng tao, kundi gawing ma-
laya ang lahat ng tao gaya rin ng Diyos na malaya; upang sila ay
makainom mula sa mga agos “na nagpapasaya sa bayan ng Dios;”
[Mga Awit 46:4] nang sila ay maiangat at hindi pababain; upang
sila ay dalisayin at hindi pasamain; upang kanilang matutuhan
ang mga batas ng buhay at sumunod sa mga ito, at hindi tuma-
hak sa mga daan ng kasamaan at mangamatay.8

Sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Jesucristo, nalalagay tayo sa
isang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kagaya ng sinabi ng isang si-
naunang apostol: “Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng
Diyos, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman
natin na kung siya’y mahayag, tayo’y magiging katulad niya; sa-
pagka’t siya’y ating makikita gaya ng kaniyang sarili.” [Tingnan sa
1 Ni Juan 3:2.] Ang Diyos ang ating Ama, at isang paraan ng pa-
kikipagtalastasan ang nabuksan sa pagitan natin at ng Diyos; at
yayamang ating ipinamumuhay ang ating relihiyon, makapagha-
handa tayo sa lahat ng panahon na tumanggap ng mga pagpapa-
la mula sa Kanya, at matutong makaunawa ng mga wastong ali-
tuntunin tungkol sa ating kaligtasan bilang mga indibidwal, at sa
kaligtasan ng sangkatauhan.9

Ating natanggap ang walang hanggang ebanghelyo, na siya
ring ebanghelyo noong mga araw ni Jesus; at ito ang siyang nag-
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bigay-liwanag sa ating mga isipan, nagpalawak sa ating mga ka-
kayahan, at nagbigay sa atin ng kaalaman tungkol sa nakaraan at
sa hinaharap. At inihayag nito sa atin ang mga layunin ng Diyos,
at sa pamamagitan ng orden at organisasyon ng priesthood, tayo
ay pinagpala, nailigtas, nabigyang proteksiyon, at naipagtanggol
sa ating kalagayan sa araw na ito.10

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Paano isinalarawan ni Pangulong Taylor ang ebanghelyo? Sa
anu-anong paraan magiging iba ang inyong buhay kung
wala kayong kaalaman sa ebanghelyo? Anu-anong bagay ang
naranasan ninyo na nagpapakita kung paano ginagawa ng
mga alituntunin ng ebanghelyo na “maitaas, mapadakila, at
mapaangat ang sangkatuhan”?

• Paano nakatutulong sa atin ang ebanghelyo na maunawaan
ang mga katangian ng Diyos at ang ating kaugnayan sa Kanya?
Bakit kinakailangan ang kaalamang ito para sa ating kaligta-
san? (Tingnan din sa Juan 17:3.)

• Paano makatutulong sa inyo ang kaalamang ang ebanghelyo
ay walang hanggan at di nagbabago? Paano nakaimpluwensiya
ang kaalamang ito sa inyong mga paniniwala at mga pasiyang
inyong ginagawa?

• Itinuro ni Pangulong Taylor na ang ebanghelyo ay nilayon
upang “gawing malaya ang lahat ng tao.” Mula sa anong bagay
ginagawa tayong malaya ng ebanghelyo? Ginagawa tayong ma-
laya nito upang makagawa ng ano? Paano natin matutulungan
ang iba na maunawaan na ang ebanghelyo ay nagdudulot ng
kalayaan sa halip na mga pagbabawal?

• Anu-ano na ang inyong nagawa upang makatanggap ng pa-
totoo tungkol sa ebanghelyo? Anu-anong karanasan ang
nagpalakas sa inyong patotoo? Anu-ano ang magagawa natin
upang matiyak na ang mga alituntunin ng ebanghelyo ay
magpapatuloy na “manahan sa atin”?

• Paano tayo inilalagay ng ebanghelyo “sa isang pakikipag-ugna-
yan sa Diyos”?
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“Iibigin Ninyo ang Inyong
Kapwa na Gaya ng sa Inyong

Sarili”

Dapat na mabuhay tayong laging iniisip ang kawalang
hanggan, na puno ng buong kabaitan, kabutihan, 

pagkakawanggawa at mahabang pagtitiis para sa lahat.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Madalas na ituro ni Pangulong John Taylor sa mga Banal ang ka-
halagahan hindi lamang ng paniniwala, kundi ng pamumuhay sa
hiling ng Panginoon na ibigin ang ating kapwa. “Mag-ibigan sa ba-
wat isa,” panghihikayat niya, “at gawin ang mga gawain ng katuwi-
ran, at pangalagaan ang kapakanan ng lahat, at hangarin ang kali-
gayahan ng lahat. Ganito ang ginagawa ng Diyos.”2 Matibay siyang
naniwala sa tungkulin ng Espiritu sa pagpapalakas ng ating pag-ibig
sa kapwa. “Kapag sumainyo ang Espiritu ng Diyos,” itinuro niya,
“madarama ninyong puno kayo ng kabaitan, pagkakawanggawa,
mahabang pagtitiis, at nakahanda kayo sa buong maghapon na
ipagkaloob sa bawat tao ang yaong nais ninyo para sa inyong sari-
li. Madarama ninyo sa buong maghapon na hangad ninyong gawin
sa lahat ng tao ang nais ninyong gawin nila sa inyo.”3

Mula sa pagkakabinyag sa kanya noong 1836 hanggang sa kan-
yang pagkamatay noong 1887, nasaksihan ni John Taylor ang na-
pakaraming pag-uusig at di makatarungang pagtrato sa mga
Banal. Nakita niyang pinalayas ng mga mandurumog ang mga mi-
yembro ng Simbahan mula sa kanilang mga tahanan; saksi siya sa
pagkamartir nina Joseph at Hyrum Smith (at siya mismo ay ma-
lubhang nasugatan sa paglusob); at kasama siya ng mga Banal sa
Utah nang patuloy silang usigin. Gayunpaman, hindi siya nagba-
go sa panghihikayat sa mga miyembro ng Simbahan na ibigin ang
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Sa pamamagitan ng Kanyang mga turo at mga gawa, ibinigay sa atin ng
Tagapagligtas ang isang ganap na halimbawa kung paano ibigin ang bawat isa.
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lahat ng tao. Sa isang talumpating kanyang binigkas sa Utah ha-
bang siya ay Pangulo ng Korum ng Labindalawa, kanyang sinabi:

“Nanalangin si David na mabilis na ipadadala ng Diyos ang kan-
yang mga kaaway sa impiyerno [tingnan sa Mga Awit 55:15]. Si
Jesus, habang siya ay nakapako sa krus, at nagdurusa sa sakit ng
isang malupit na kamatayan ay nagsabi, ‘Ama, patawarin mo sila;
sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.’[Lucas
23:34.] Mas gusto ko ang panalanging ito kaysa doon sa
una. . . .Dapat na magkaroon tayo ng ganitong damdamin. Dapat
na mayroon tayo nito para sa isa’t isa at tratuhin ang bawat isa
nang may kabaitan at hindi ang lumikha ng masasamang kaloo-
ban. . . .Naririnig kong sinasabi ng tao kung minsan, ‘Galit ako sa
taong ito.’ Bakit? Wala akong galit sa kaninumang kilala kong tao
sa mundo. Ang utos ay mag-ibigan ang isa’t isa.”4

Mga Turo ni John Taylor

Dapat na magpakita tayo ng pag-ibig sa isa’t isa bilang
magkakapatid.

Ang Diyos ang ating Ama, tayo ang Kanyang mga anak, at nara-
rapat sa ating lahat na maging magkakapatid; nararapat na tayo ay
makadama at kumilos bilang magkakapatid, at habang nagsisikap
tayo na paglingkuran ang Panginoon nating Diyos nang buo na-
ting puso, isip, kaluluwa at lakas, nararapat na kasabay nito ang
hangarin nating ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Dapat
na makadama tayo ng interes sa kanyang kapakanan, kaligayahan
at kaunlaran, at sa anuman at sa lahat ng bagay na magsusulong
sa kanyang kabutihan dito sa lupa at sa kawalang hanggan.5

Kung dadayain natin ang ating kapwa, paano natin maaasa-
hang pagpapalain tayo ng Diyos sa bagay na ito, dahil ang ating
kapwa ay anak din ng ating Ama sa Langit, gaya din natin. Dahil
siya ay kanyang anak, may interes siya sa kanyang kapakanan, at
kung magsasamantala tayo sa anak ng Panginoon, sa inyo bang
palagay ay matutuwa siya sa atin?. . .Nais nating maging makata-
rungan at mapagbigay sa isa’t isa. “At iibigin mo ang Panginoon
mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng
buong pagiisip mo, at ng buong lakas mo.” Ito ang itinuro sa
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ating unang kautusan. At ang pangalawa ay gaya nito, na, “Iibigin
mo ang inyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.” [Marcos
12:30–31.] Ginagawa ba natin ito? Kung oo, magiging kalugud-
lugod tayo sa harapan ng Panginoon. . . .

. . .Dapat tayong mamuhay sa paraang mapag-iibayo pa natin
ang ating pagmamahal sa isa’t isa sa paglipas ng panahon, at hin-
di nababawasan ito, at magkaroon ng pagkakawanggawa sa ating
mga puso upang mapasan natin ang kahinaan ng isa’t isa, na na-
daramang mga anak tayo ng Diyos na naghahangad na magawa
ang kanyang salita at batas. Samakatwid ay tratuhing tama ang
bawat isa.6

Dapat na maging puspos tayo ng pag-ibig sa kapwa, ng kabaitang
tulad ng sa kapatid at pagsuyo at pag-ibig sa bawat isa at sa lahat ng
tao. Dapat nating madama ang nadarama ng ating Ama sa Langit.7

Hangarin ang kapakanan ng bawat isa, gaya ng sinasabi ng ba-
nal na kasulatan: “Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan
kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa’t isa ang iba.” [Tingnan
sa Mga Taga Roma 12:10.] Sasabihin ninyong tila mahirap ito; ga-
yunman, dapat ninyong gawin ito. Sinabi sa ating ibigin ang kap-
wa gaya ng ating sarili. Kung magagawa natin ito, at uunahin ang
ating kapwa kaysa ating sarili, at kung may anumang kalamangan
ay ililipat ito sa kanilang panig, hindi lamang natin tinutupad ang
batas at ang mga propeta kundi ang ebanghelyo. Ating palakasin
ang diwa ng pag-ibig at kabaitan, at kalimutan ang bawat malili-
it na bagay na di kanais-nais.8

Tinutulungan tayo ng ebanghelyo na palakasin ang 
pag-ibig at pagkakaisa.

Ang relihiyon na ating tinanggap, sa espirituwal na pagpapaka-
hulugan nito, ay naglalagay sa atin sa isang pakikipagtalastasan sa
isa’t isa at tumutulong sa atin na ibigin ang bawat isa. At umaasam
ako na may higit na ganitong disposisyon sa atin, at iibigin natin
nang higit ang bawat isa, at pag-uukulan nang higit na pansin ang
kapakanan ng isa’t isa. Umaasam akong higit nating dadamayan
ang ating mga kapatid, at mapuno ng mapagmahal na kabaitan at
pagiging mapagbigay sa isa’t isa. Umaasam akong ating madarama



29

K A B A N A T A  3

na nagpapatuloy ang kapatiran, at ito ay lumalaganap at lumala-
kas, at umaagos mula sa bukal ng buhay—mula sa Diyos, mula sa
puso tungo sa puso gaya ng langis na ibinubuhos mula sa sisidlan
tungo sa sisidlan, at na ang pagkakasundo, pagdadamayan, kabai-
tan at pag-ibig ay maging laganap sa ating lahat. Ito ang magagawa
ng ebanghelyo sa atin kung susundin lamang natin ito.9

Sa isang pagtitipon [sa Simbahan] mga ilang panahon na ang
nakalilipas, may kanya-kanyang kinatawan ang dalawampu’t li-
mang bansa. May pagkakaiba-iba ba ng sentimyento sa magkaka-
ibang taong ito? Wala.

Kamakailan, sa pakikipag-usap sa isang ginoo hinggil sa di
pagkakaunawaan ng mga taong Ingles at Irlandes, nasabi ko sa
kanya na nakalulungkot na nangyayari ang ganito. Buweno, sabi
niya, sila ay magkaiba ng lahi at hindi sila magkakasundo, dahil
ang isa ay liping Celtic at ang isa ay liping Anglo-Saxon, at ang ka-
nilang mga damdamin at katapatan ay magkakaiba. Magkakaiba
ang kanilang mga ideya at damdamin; magkakaiba ang kanilang
edukasyon at katutubong gawi. Tunay na totoo ang ganito.
Ngunit paano tayo? Nagkakatipon tayo sa ilalim ng inspirasyon
ng Banal na Espiritu, at ito tulad ng nasabi ko na noon, ay lumi-
likha ng pagkakaisa ng damdamin at diwa, isang pagkakasundo
at katapatan na hindi umiiral sa mundo, at sinabi ni Jesus na, “Sa
ganito’y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga
alagad, kung kayo’y may pagibig sa isa’t isa.” (Juan 13:35.). . .

At bakit ganito, mga kapatid? Tayo ba ay mga Eskandinabo;
tayo ba ay mga Ingles; tayo ba ay mga Eskoses, Suwiso o
Olandes, o kung ano pa man tayo? Hindi; ang Espiritu ng Diyos,
na ating natamo sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa mga
kinakailangan ng ebanghelyo, matapos na maipanganak ng tubig
at ng Espiritu, ay ginawa tayong may iisang puso, iisang pana-
nampalataya, iisang bautismo. Wala tayo ng ganoong uri ng pag-
kakahati-hati dahil sa lahi o sa klase.10

Hindi tayo magkakatulad. Magkakaiba ang ating mukha, magka-
kaiba ang ating pag-uugali, bagama’t tayo ay nilikha sa iisang sang-
kap at mayroong iisang balangkas ng pangangatawan. Lubhang
magkakaiba tayo kung kaya’t napakahirap na makatagpo ng dala-
wang taong magkatulad. Ayokong tularan ng bawat isa ang aking
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pag-iisip, ngunit nakahanda akong bigyan ng malaking kaluwagan
ang mga tao sa mga bagay na ito. Gayunman nais kong makita ang
bawat isa na mangunyapit sa Diyos. At tungkol sa iba pang maliliit
na bagay, wala akong masyadong pakialam sa mga ito.11

Ipinakikita natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng
aktibong pagkalinga sa iba.

Kung ang mabubuting tao ay naghahanap ng pang-araw-araw
na pangangailangan sa buhay, sinabi ng banal na kasulatan,
“Datapuwa’t ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibu-
tang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan,
at doo’y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang
pagibig ng Dios sa kaniya?” [Tingnan sa I Ni Juan 3:17.] At tung-
kol sa mga bagay na ito, dapat nating tingnan ang pangangaila-
ngan ng bawat isa. . . .Huwag nating hahayaang maging dahop
sila, kundi tratuhin natin silang mga kapatid na lalaki at babae,
bilang mabubuti at kagalang-galang na lalaki at babae. Tiyakin
nating napangangalagaan natin sila.

May nakikita akong mga tao na lumuluhod at buong pusong na-
nanalangin sa Diyos na pakainin ang mahihirap at damitan ang
mga hubad. Ngayon, hindi ako kailanman hihiling sa Panginoon
ng isa mang bagay na hindi ko gagawin. Kung mayroong mga ga-
nito sa atin, kumilos tayo at tugunin ang kanilang mga panganga-
ilangan. . . .At kung may mga taong makararanas ng anumang ka-
sawiang-palad, pangalagaan sila at ipagkaloob sa kanila ang anu-
mang mga bagay na kinakailangan para sa kanilang kapakanan at
kaligayahan. At pagpapalain tayo ng Diyos sa paggawa ng ganito.

Higit na nanaisin ko na magdala, halimbawa, ng isang sakong
harina, karne,. . .asukal, mantikilya at keso, at mga damit, at
panggatong, at iba pang kaginhawaan at kaluwagan sa buhay, at
paligayahin ang mga tao, kaysa mananalangin ka lamang
Panginoon tungkol dito; at kanya ring higit na nanaisin ang ga-
nito. Ito ang wastong paraan ng paggawa ng mga bagay. Sa pag-
tanggap natin ng mga biyaya, sikaping maipamahagi ang mga
ito, at pagpapalain at gagabayan tayo ng Diyos sa mga landas ng
kapayapaan.12
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Minsan may isang lumapit kay Jesus at tinanong siya, alin ang
dakilang kautusan. Sinagot siya ng Tagapagligtas, “Iibigin mo ang
Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa
mo, at ng buong pagiisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos.
At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa
na gaya ng iyong sarili.” [Mateo 22:37-39.] Magagawa ba natin ito?
Mahirap gawin ito kung minsan, hindi ba? Madalas nating mada-
ma na mas nanaisin nating magsilid ng dalawang dolyar sa ating
bulsa kaysa maglagay ng isa sa bulsa ng ating kapwa? Higit na na-
naisin nating magkaroon ng dalawa o tatlong baka kaysa ibigay
ang isang sa ating kapwa na wala kahit isa?. . .

Tratuhin nang wasto ang bawat isa, at gumawa nang mabuti sa
bawat isa, at palakasin ang diwa ng kabaitan sa lahat ng tao. At
kung makikita ninyo ang mga baka ng isang tao na nangiginain
sa taniman ng trigo ng isa pa, magkaroon nang sapat na interes
na itaboy ang mga ito para sa kanyang kapakanan. At sikaping
maisulong ang kapakanan ng inyong kapwa at bigyan sila ng ka-
ginhawaan kung magagawa mo, at pagpapalain tayo ng Diyos, at
pagpapalain natin ang isa’t isa.13

Ipinakikita natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng
pagpapatawad sa iba at sa paghingi ng kanilang

kapatawaran.

Tratuhin nang tama ang isa’t isa. Kayo ba ay nagkasala laban
sa iba? Samakatwid ay humayo at saulian siya. Nandaya ba kayo
laban sa isa? Humayo at itama ito. Nakapagsalita ba kayo nang
hindi maganda sa inyong kapatid na lalaki o babae? Samakatwid
ay humayo at tanggapin ang inyong pagkakamali at humingi ng
kapatawaran, na nagangakong gagawa kayo ng higit na mabuti
sa hinaharap. At maaaring sabihin niya, sa kabilang dako, na
“Oo, at sinabi ko ganito ganyan noong isang araw, maaari bang
patawarin mo ako?” Kay inam at kay angkop sa tungkulin ng
isang banal ng Diyos ang ganitong hakbang kaysa panatilihin
ang mga hinanakit sa puso.14

Tratuhin natin ang isa’t isa nang may kabaitan at ang pangalan
ng kapwa nang may paggalang, at magmalasakit sa kapakanan ng
bawat isa, na tinatrato ang lahat gaya ng pagtrato sa atin ng
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Diyos. At pagkatapos, kapag humarap na tayo sa Panginoon, ma-
aari nating sabihin, “Ama, ipatawad mo sa amin ang aming mga
utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa
amin,” [tingnan sa Mateo 6:12, 14] dahil kung hindi natin pata-
tawarin ang ating kapatid, paano natin maaasahan sa ating Ama
sa Langit na patawarin tayo. Kung may anumang suliranin tayo sa
ating kapwa, pagsumikapan nating maayos ito. Sabihing,
“Kapatid na ganito ganyan, binabagabag ako ng aking konsensi-
ya tungkol sa isang bagay na nasabi ko tungkol sa iyo, o nagawa
ko sa iyo, o sa isang transaksiyong nadaya kita, at narito ako para
iwasto iyon, sapagkat napagpasiyahan kong gumawa ng tama,
anupaman ang gawin ng ibang tao.”15

Kung ang mga tao, sa paggawa ng maling pasiya, ay kumilos
nang walang pag-iingat at hangaring mapinsala tayo, hahangarin
ba nating pinsalain sila? Hindi, sisikapin nating makagawa ng la-
hat ng mabuti sa kanila. “Ngunit hindi likas ang ganito.”
Gayunman nararapat nating baguhin ang mga katangian ng likas
na tao tungo sa mas banal na katangian. Sinabi ni Jesus, “Narinig
ninyong sinabi, Iibigin mo ang iyong kapuwa, at kapopootan mo
ang iyong kaaway: Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, Iibigin ninyo
ang inyong mga kaaway, pagpalain ang sa inyo’y sumusumpa,
gawan ninyo ng mabuti ang sa inyo’y napopot, at idalangin nin-
yo ang sa inyo’y may masamang hangarin sa paggamit sa inyo, at
nagsisiusig sa inyo,” atbp. [Mateo 5:43–44.] Kung nagawa ninyo
ang lahat ng ito at natugon ang lahat ng kinakailangan ng batas,
ano pa ang maaaring hilingin sa inyo? Wala na. . . .

. . .Kung mayroon mang hindi pagkakasundo sa pagitan ko at
ninuman, makikipagkasundo ako, oo, sasalubungin ko sila sa
ikatlo ng apat na bahagi ng daan o sa pinakadulo nito.
Magpapakumbaba ako. Sasabihin ko, ayokong makipag-away,
nais kong maging Banal. Nagsusumikap ako para sa kadalisayan,
kalinisan, pakikipagkapatiran, at para sa pagsunod sa mga batas
ng Diyos sa lupa, at para sa mga luklukan at mga pamunuan at
mga nasasakupan sa mga daigdig na walang hanggan. At hindi ko
hahayaan ang walang kuwentang mga bagay na makasagabal sa
mga pagkakataon ko na maabot ang mga layuning iyon.
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Naghahangad ako ng buhay, mga buhay na walang hanggan at
mga kadakilaang walang hanggan sa kaharian ng Diyos.16

“Ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman na-
min na nagpatawad sa mga may utang sa amin.” Palagi ba ninyong
iniisip ito? Lumuluhod tayo at marami sa atin ang nag-aakalang
tayo ay mga disenteng tao. Ngunit nandiriyan si Kapatid na ganito
ganyan, at hindi tama ang kanyang mga ginagawa, at hindi ko siya
masyadong nagugustuhan, at nagkukuwento ako ng tungkol sa
kanya nang kaunti, dahil may pinsala siyang ginawa sa akin, at nais
ko ng ganap na kabayaran, ngunit, O, Diyos, mapatatawad mo ba
ako sa aking mga kasalanan? Gagawin ko, wika ng Panginoon, sa
pasubaling patatawarin mo ang inyong kapatid, at sa pasubaling
ito lamang. “Kaya’t kung ihahandog mo ang inyong hain sa dam-
bana, at doo’y maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong
anomang laban sa iyo; iwan mo roon sa harap ng dambana ang
hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna
sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog
mo ang iyong hain.” [Mateo 5:23–24.] Kapag nasunod ang batas
na ito, samakatwid ay masasabi natin, ipatawad mo sa amin ang
aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may
utang sa amin.

Sa ating kasalukuyang kalagayan, kung tutugunin ng
Panginoon ang ating mga panalangin, marami sa atin ang hindi
mapatatawad. Kung nais nating maging mabubuting banal ang
lahat ng tao, maging mabubuting banal din tayo mismo. Siya na
nagsasabi sa isa, “Hindi ka dapat magnakaw” ay huwag din si-
yang magnanakaw mismo. Kayo na nagtuturo sa inyong kapatid
na huwag magsasalita ng masama tungkol sa kanyang kapwa,
kayo ba ay umiiwas ding gawin ang bagay na iyon?. . .

Dapat na kumilos tayo para sa interes ng bawat isa, na may
mga damdaming madamayin para sa isa’t isa. Tayo ay dapat na
magturingang magkakapatid sa simbahan at sa kaharian ng
Diyos, na binibigkis ng di mapatid na mga tali ng walang hang-
gang ebanghelyo, hindi lamang para sa panahong ito, kundi para
sa kawalang hanggan. Samakatwid, ang lahat ng ating pagkilos ay
dapat na nakatuon sa layuning ito, na nakasalig sa mga alituntu-
nin ng pagkamatwid at pagkakaibigan.17
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Dapat natin sundin ang ganap na halimbawa ng pag-ibig
ng Tagapagligtas.

Ang ating mga damdamin tungo sa mundo ng sangkatauhan, sa
pangkalahatan, ay dapat na maging tulad ng ipakita ni Jesus sa ka-
nila. Kanyang hinangad na maisulong ang kanilang kapakanan, at
ang ating kasabihan ay dapat na tulad ng sa Kanya—“At sa lupa’y
kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.” [Tingnan sa Lucas
2:14.] Maging sinuman o anuman sila ay dapat na hangarin na-
ting maisulong ang kaligayahan at kapakanan ng lahi ni Adan.18

Kapag nakagagawa tayo ng maliliit na kasalanan, ang
Tagapagligtas ay hindi kumikilos tulad ng isang hangal, o mapag-
higanting tao, upang ibagsak ang kapwa. Siya ay puspos ng kabai-
tan, mahabang pagtitiis, at pagpapahinuhod, at tinatrato ang lahat
nang may kabaitan at paggalang. Sa ganitong mga damdamin nais
nating magpakasiya at magpasakop. Ang mga ganitong alituntu-
nin, at ang ganitong diwa ang dapat na magpakilos sa bawat elder
ng Israel, at dapat na sumakop sa kanyang buhay at mga gawi.19

Kung si Jesus, noong nasa lupa pa, ay napagtiisan ang mga
panlalait, pangungutya, at paninira ng mga tao na walang patu-
manggang ipinukol sa kanya, tayo man, kapag sumasaatin ang
mga alituntunin na sinalita Niya, ay magagawa ring ipakita ang
ganoong mararangal at mapagbigay na damdaming nananahan
sa Kanyang dibdib. . . .

Pumarito si Jesus alinsunod sa plano at panukala na noon pa
inordenan ng Diyos tungkol sa sangkatauhan bilang Bugtong na
Anak ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Pumarito Siya
upang ihandog ang Kanyang sarili na isang hain para sa mga mat-
wid at sa mga di matwid; upang matugon ang mga hinihingi ng
isang nilabag na batas, na hindi magawang tugunin ng sangkata-
uhan, upang iligtas sila mula sa pagkawasak sanhi ng pagkahu-
log, upang iligtas sila mula sa kapangyarihan ng kamatayan kung
saan napasasailalim ang lahat ng tao bunsod ng paglabag sa ba-
tas, Siya mismo. . .ang naghandog ng Kanyang sarili, ang Anak ng
Diyos, bilang isang nararapat na pagbabayad-salang sakripisyo
para sa mga kasalanan ng sanglibutan. At nang siya ay salungatin,
tanggihan, palayasin, duraan at siraan, at muli, nang Siya ay ipa-
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ko sa krus,. . .Kanyang [sinabi], “Ama, patawarin mo sila; sapag-
ka’t hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.” [Lucas 23:34.]

Kanyang itinuro na nakasulat sa batas noong sinaunang pana-
hon na dapat na magkaroon ng “mata sa mata, at ngipin sa ngipin:”
ngunit, sinabi Niya, “Sinasabi ko sa inyo. . .Iibigin ninyo ang inyong
mga kaaway, pagpalain ang sa inyo’y sumusumpa, gawan ninyo ng
mabuti ang sa inyo’y napopoot, at idalangin ninyo ang sa inyo’y
may masamang hangarin sa paggamit sa inyo, at nagsisiusig sa inyo:
upang kayo’y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit: sa-
pagka’t pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa ma-
bubuti.” [Tingnan sa Mateo 5:38–39, 44–45.] Ang mga ito ay mga
alituntuning karapat-dapat sa isang Diyos; ito ay mga damdaming
kapag pinagyaman ng sangkatauhan, ay mag-aangat sa kanila mula
sa yaong mababa at walang halagang kalagayan kung saan sila gu-
magawa, maglalagay sa kanila sa isang higit na maatas na katayuan,
maghahatid sa kanila sa pakikipagkaisa sa Ama sa Langit at magha-
handa sa kanila sa isang pakikihalubilo sa mga Diyos sa mga daig-
dig na walang hanggan.20

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Bakit mahalaga na sa ating mga pakikitungo sa iba ay maalaala
na ang lahat ng tao ay anak ng ating Ama sa Langit? Ano ang
ating magagawa upang matulungan ang ating sarili na “mada-
ma ang nadarama ng ating Ama sa Langit” tungo sa iba? Anu-
ano ang ilan sa paraang nakita ninyong ginagawa ng mga tao
upang “hangarin ang kapakanan ng bawat isa”?

• Paano tayo dapat mamuhay upang “mapag-iibayo pa natin ang
ating pagmamahal sa isa’t isa sa paglipas ng panahon at hindi
nababawasan ito”? Anu-ano ang ating magagawa upang maisa-
katuparan ito sa ating mga pamilya?

• Sa anu-anong paraan nakatulong sa inyo ang ebanghelyo na
mapag-ibayo ang inyong pag-ibig sa kapwa?

• Anu-anong pagkakataon mayroon kayo upang makatulong sa
mga yaong “naghahanap ng pang-araw-araw na pangangaila-
ngan sa buhay”? Paano natin mababatid ang pinakamainam na
paraan upang makatugon sa mga ganitong sitwasyon?
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• Paano natin aayusin ang mga hindi pagkakasundo sa iba?
Paano natin higit na mapag-iibayo ang ating pag-ibig sa mga
yaong hindi sumasang-ayon sa atin?

• Bakit mahalagang patawarin ang kapwa? Paano nakaiimplu-
wensiya ang ating pagpapatawad sa iba sa ating kakayahang
madama ang Espiritu? Paano nakaaapekto sa atin ang pag-
tangging patawarin ang iba?

• Paano tayo makaiiwas na makasakit ng damdamin ng iba o
masaktan mismo ang damdamin natin? Paano natin mapana-
nagumpayan ang ating kapalaluan sa paghingi ng pagpapata-
wad mula sa iba?

• Anu-anong halimbawa ang ipinakita ng Tagapagligtas tungkol
sa pag-ibig at pagpapatawad? Paano nakatulong sa inyo ang
Kanyang halimbawa upang ibigin o patawarin ang iba?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Mateo
22:35–40; Juan 13:34–35; Mosias 23:15; Moroni 7:45–48; 
D at T 12:8; 64:8–10

Mga Tala



Pagkamasunurin, Isang
Sagradong Tungkulin

Hangga’t tumutupad tayo sa mga kautusan ng Diyos, 
hindi tayo dapat matakot; sapagkat sumasaatin ang

Panginoon ngayon at sa kawalang hanggan.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Ipinamalas ni John Taylor ang kahandaang maging masunurin sa
Diyos sa buong buhay niya. Ito ay lumitaw lalung-lalo na nang tu-
manggap siya ng tawag na iwan ang kanyang mga mahal sa buhay
at maglingkod sa Panginoon bilang isang misyonero sa Inglatera.

Ang tawag ay dumating noong Hulyo 1838 sa isang paghahayag
na nakatala sa Doktrina at mga Tipan bahagi 118. Sa paghahayag
na ito, inutusan ang mga Apostol na humayo upang magmisyon
mula sa pook na pagtatayuan ng templo sa Far West, Missouri, no-
ong ika-26 ng Abril 1839. Ang pagsunod sa kautusang ito ay lub-
hang mahirap dahil sa pag-uusig at pagpapalayas sa mga Banal
mula sa Missouri noong taglamig ng 1838–39. Gayunman, sa ka-
bila ng panganib na kanilang kahaharapin sa pagbabalik sa
Missouri, si Elder Taylor at ang kanyang kapwa mga Apostol ay na-
nalig sa Panginoon at nanatiling masunurin. Agad paglampas ng
hating-gabi noong ika-26 ng Abril 1839, bumalik sila sa Far West at
nagtipon sa pook na pagtatayuan ng templo, kung saan kanilang
inilatag ang batong panulok para sa templo at umalis patungong
Nauvoo upang tapusin ang mga paghahanda para sa kanilang mis-
yon sa Inglatera.2

Umalis si Elder Taylor para sa kanyang misyon mula sa
Montrose, Iowa, kung saan nakatira ang kanyang pamilya sa isang
lumang gusaling dating kuwartel ng mga sundalo, sa kabila ng
ilog mula sa Nauvoo. Bagama’t siya at ang kanyang pamilya ay
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maysakit na malarya, naging masunurin siya sa tawag na magmis-
yon sa Inglatera. Sa pagsasalita tungkol sa hirap ng pag-iwan sa
kanyang pamilya, ganito ang kanyang sinabi: “Ang pag-iisip sa
mga kahirapan na dinanas pa lamang nila, sa walang katiyakang
makapagpapatuloy pa silang manahan sa bahay na kanilang tini-
tirhan—at ito ay iisang silid lamang—sa kumakalat na sakit, sa ka-
dahupan ng mga kapatid, sa kanilang kawalang proteksiyon laban
sa mga mandurumog, kasama na ang kawalang katiyakan kung
ano ang mangyayari sa aking pagkawala, ay nagdulot ng napaka-
bigat na damdamin. Ang ganitong damdamin ng pag-aalala, bi-
lang isang ama at bilang isang asawa, ay pinatindi rin ng haba ng
panahon at distansiya na maghihiwalay sa amin. Ngunit ang pag-
iisip na humayo sa pag-uutos ng Diyos ng Israel upang balikan

“Natutuhan natin na ang pinakamataas na antas ng kaligayahan ng tao 
ay ang matakot sa Diyos at tumupad sa kanyang mga batas at sumusunod 

sa kanyang mga kautusan.”
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ang aking bansang sinilangan, upang ipangaral ang mga alituntu-
nin ng walang hanggang katotohanan at ibalita ang mga bagay na
ipinahayag ng Diyos alang-alang sa kaligtasan ng sanglibutan, ay
nangibabaw sa damdaming ito.”3

Kumuha si Pangulong Taylor ng kanyang lakas mula sa kan-
yang matibay na patotoo sa ebanghelyo: “Nang una kong marinig
ang ebanghelyo, napilitan akong tanggapin na makatarungan ito.
Halos umasam akong hindi ito totoo. ‘Kung totoo ito,’ sabi ko,
‘bilang isang matapat na tao ay obligado akong sundin ito, kung
hindi ay hindi ako magkakaroon ng tiwala sa aking sarili.’ ”4

Mga Turo ni John Taylor

Pinipili ng mga tunay na disipulo ni Cristo ang 
sumunod sa Kanyang kalooban.

Isasakatuparan ng Panginoon ang kanyang pambihirang mga
layunin, at matutupad ang bagay na kanyang pinanukala.
Pananagutan natin ang ipamuhay ang ating relihiyon, ang ganap
na bigyang halaga ang ebanghelyong pinanghahawakan natin, at
ang ganap na sundin ang mga hinihingi nito, magpasailalim sa
mga batas nito, at magbigay-daan sa mga sinasabi nito. At sundin
ang tagubilin ng banal na priesthood, na siyang may hawak sa
mga susi ng mga hiwaga ng mga paghahayag ng Diyos, gampanan
ang ating mga tungkulin, at igalang ang ating Diyos, upang ma-
kapaghanda tayong tuparin ang ating kapalaran sa lupa. At upang
magkaroon ng kakayahang maging pagpapala sa mga nakapaligid
sa atin, at ibuhos ang mga pagpapala sa ating mga inapo, at pala-
ganapin ang dakilang mga alituntunin ng kawalang hanggan, na
nilayon upang pagpalain, bigyang kakayahan, bigyang karanga-
lan, at dakilain ang lahat ng susunod sa mga alituntuning ito.5

Sinabi ni Jesus, “Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral
kayo sa akin; sapagka’t ako ay maamo at mapagpakumbabang puso:
at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kalulu-
wa.” [Tingnan sa Mateo 11:29.] Ano ang pamatok na ipinapapasan sa
mga tagasunod ni Jesus? Katulad na katulad din ng ipinapapasan sa
inyo. . . .Ang sabi ay: Humayo kayo sa aking pangalan at sa aking pag-
aatas, at ang aking Espiritu ay sasainyo. At nangyari ito, at ang mga
tao ay nagkaisa sa pananampalataya, doktrina, at panuntunan, tulad
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ng binabanggit ng Banal na Kasulatan. “Pasanin ninyo ang aking pa-
matok.” Ano ito? Wika Niya, “Mapapalad ang maaamo; sapagka’t ma-
manahin nila ang lupa. . . .Mapapalad ang mga may malinis na puso:
sapagka’t makikita nila ang Diyos. . . .Mapapalad ang nangangagu-
tom at nangangauhaw sa katuwiran: sapagka’t sila’y bubusugin.”
[Tingnan sa Mateo 5:5–6, 8.] Ito ang uri ng pamatok na ipinapasan
sa kanila ni Jesus, at ang ganito ring uri ang ipinapapasan sa inyo—
ang ibigin ang katwiran, tuparin ang mga utos ng Diyos, ipamuhay
ang inyong relihiyon at sundin ang mga alituntunin ng katotohanan.
Mabigat ba ang ganitong pamatok? Ito ang kinakailangan mula sa
mga Banal sa mga Huling Araw. “Pasanin ninyo ang aking pamatok
at mag-aral kayo sa akin!” At paano niya ito ginawa? Sinunod niya ang
kalooban ng kanyang Ama, at pagkatapos ay umasang susundin ng
kanyang mga disipulo ang kanyang kalooban.6

Ang hindi pagsunod sa mga batas ng Diyos ay 
maghahatid ng kapinsalaan.

Alinsunod sa walang hanggang batas ng Diyos at sa walang
hanggang pagkakasundo ng mga bagay sa pananatili ng mga ito
kasama niya sa mga daigdig na walang hanggan at sa pananatili
ng mga ito sa lupa, tayong lahat, gaya ng mga ito, ay o dapat na
napasasailalim sa paggabay at pamamanutbay ng Diyos, at gaya
ng mga ito, ay may obligasyong pakinggan ang kanyang batas at
mapasailalim sa pamamahala ng kanyang mga pangaral at
payo—at sa aking palagay ay dapat na higit pa—kaysa magagawa
pa natin upang paramihin ang isang butil ng trigo o paramihin
ang sampung libo o isang milyong butil, sapagkat hindi natin
magagawa ito nang hindi nagpapasailalim sa mga kinakailangang
batas upang makamtan ang pagdami ng mga butil.

Dagdag pa rito, tayo ay mga anak ng Diyos, hindi ba? Sa aking
palagay ay sinasabi ng Banal na Kasulatan na, “Sapagka’t tayo na-
ma’y sa kaniyang lahi; na Siya ang Diyos at Ama ng mga espiritu
ng lahat ng laman;” [tingnan sa Mga Gawa 17:28; Sa Mga Hebreo
12:9] at bilang Diyos at Ama ng mga espiritu ng lahat ng laman,
at makaraang lumikha ng isang mundo para panahanan ng lahat
ng laman, at makaraang magkaloob ng panustos para sa ikabu-
buhay ng lamang iyon, para sa kanilang kakainin, idadamit, ika-



41

K A B A N A T A  4

giginhawa, ikaluluwag at ikaliligaya, at makaraang bigyan sila ng
katalinuhan at sabihin sa kanila na humayo at pamahalaan ang
kasaganahan ng kalikasan para sa kanilang kapakinabangan,
wala ba siyang karapatan na akayin at gabayan tayo, na hingin sa
atin ang pagsunod sa kanyang batas? Hindi ba ito lehitimong ka-
rapatan, kung pag-iisipan natin ito?

Sasabihin ng mundo, Hindi, wala siyang karapatan. Ako ang
panginoon ng aking sarili. Isa akong malayang tao. Tatahakin ko
ang sarili kong landas, atbp. Ang ilan sa mga Banal sa mga Huling
Araw ay halos magsabi rin ng ganito; hindi naman ganuong-ga-
noon, subalit nais nilang sabihin ang katulad niyon. “Ako ay
isang malayang tao; Sumpain ako kung di ko gagawin ang aking
kagustuhan, atbp.” Buweno, ikukuwento ko sa inyo ang isa pang
bahagi ng kuwentong ito. Talagang isusumpa kayo kung inyong
gagawin ang inyong kagustuhan, malibang ang inyong kagustu-
han ay ang gawin at tuparin ang mga batas ng Diyos. Hindi natin
maaaring labagin ang kanyang mga batas nang walang kaparusa-
han o yurakan sa ilalim ng mga paa ang mga walang hanggang
alituntuning ito na nananatili sa lahat ng bagay. Kung ang lahat
ng bagay ay kinakailangang mapasailalim sa batas ng Diyos, at
kung hindi ay mawawalan, bakit hindi ang tao?7

Hindi natin maaaring gawin ang sarili natin kagustuhan at tu-
manggap ng mga pagpapala ng Diyos. Ang bawat isa na magta-
tangka ng ganito ay matutuklasang nagkamali siya. Babawiin ng
Diyos ang kanyang Espiritu mula sa mga taong ito, at maiiwan si-
lang mag-isa upang mangapa sa dilim, at mapunta sa kapahama-
kan. Inaasahan sa atin na tayo ay lalakad sa higit na mataas na
landas ng pamantayan, na ating madama na tayo ay mga anak ng
Diyos, na ang Diyos ay ating Ama, at siya ay hindi mabibigyang
kahihiyan ng suwail na mga anak, o ng mga yaong lumalaban sa
kanyang mga batas at priesthood. Inaasahan Niya tayong ipamu-
hay ang ating relihiyon, sundin ang Kanyang mga batas at tupa-
rin ang Kanyang mga kautusan.8

Kung tayo ang mga Banal ng Diyos, kinakailangang magsimu-
la na tayong matutong gawin ang kalooban ng Diyos sa lupa, ma-
ging sa langit: sapagkat hindi ang bawat isa na nagsasabing,
Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi
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ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit [tingnan sa
Mateo 7:21]. Inaakala natin kung minsan na magagawa natin ang
ating kagustuhan. Maaari nating gawin ang ating kagustuhan, at
gayon din, gagawin ng Diyos ang Kanyang kagustuhan; sapagkat
ang bawat salita at ang bawat lihim na iniisip ay ipagsusulit sa
araw ng paghuhukom, sinabi sa atin. . . .

Hindi tayo naririto upang gawin ang ating kalooban, kundi
ang kalooban ng Ama sa Langit. Ang ilang tao na nag-aakalang
ayos lang ang kanilang ginagawa, at ginagawa iyon ayon nga sa
“anumang gustuhin nila” ay matutuklasan isang araw na hindi
pala nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. Maaaring akalain nila
na mayroon silang asawa at mga anak, ngunit magigising silang
wala na ang mga ito, at pinagkaitan na sila ng maraming dakilang
pagpapala na inaasam nilang makamit. Dahil sa lubos nating
pagkamahabagin, kabutihan at pagkamaawain sa ating mga ka-
patid na lalaki at babae, hindi natin magagawang labagin ang ba-
tas ng Diyos, o suwayin ang mga alituntuning Kanyang inilatag,
nang hindi tayo mananagot sa paglabag na ito. Inaasahan Niyang
gagawin natin ang mga bagay na katanggap-tanggap sa Kanya, at
kung hindi natin ito gagawin, dapat nating harapin ang kaparu-
sahan ng ating paglihis mula sa wastong alituntunin.9

Kung magkakaroon ang Panginoon ng mga tao na tutupad sa
kanyang mga batas, may pagkakataong maitatatag ang kanyang
kaharian sa lupa. Kung hindi, ang tanging paraan upang kanyang
maitatag ang kanyang kaharian ay alisin sila mula sa lupa, o ipag-
paliban na muna ang kanyang kaharian hanggang sa iba pang pa-
nahon, sapagkat hindi maaaring maitatag ang kanyang kaharian
kung hindi magkakaroon ng mga taong masunurin sa kanya. . . .

. . . .Kung saan walang diwa ng pagkamasunurin, ang Espiritu
ng Diyos ay babawiin. Hindi ito maaaring mapanatili ng mga tao
habang naghihimagsik sila laban sa mga awtoridad at sa mga
payo ng simbahan at ng kaharian ng Diyos.10

Ang pagkamasunurin ay nagdudulot ng mga pagpapala sa
buhay na ito at sa kawalang hanggan.

Ano ang tungkulin ng tao dito? Ito ay ang maging masunurin
sa mga tagapagsalita ng Diyos na nasa kalipunan natin, at hang-
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ga’t tumutupad tayo sa mga kautusan ng Diyos, hindi tayo dapat
matakot; sapagkat sumasaatin ang Panginoon ngayon at sa ka-
walang hanggan.11

Sinabi ni Jesucristo, “ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa
inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko
sa inyo.” (Juan 14:27.) Kung saan umiiral ang kapayapaang ito,
nag-iiwan ito ng impluwensiya na nakapagbibigay ginhawa at na-
kapapanariwa sa mga kaluluwa ng mga nakikibahagi rito. Ito ay
tulad ng hamog sa umaga para sa isang uhaw na halaman. Ang
kapayapaang ito ay kaloob na nanggagaling sa Diyos lamang, at
ito ay matatanggap lamang mula sa kanya sa pamamagitan ng
pagsunod sa kanyang mga batas. Kung may sinumang naghaha-
ngad na makapagdala ng kapayapaan sa kanyang pamilya o sa
kanyang mga kaibigan, hayaang payabungin niya ito sa kanyang
puso, sapagkat ang dalisay na kapayapaan ay matatamo lamang
alinsunod sa lehitimong pamamahala at kapangyarihan ng la-
ngit, at sa pagsunod sa mga batas nito.12

Natutuhan natin ito, na ang Diyos ay buhay. Natutuhan natin
na kung tayo ay tatawag sa kanya ay pakikinggan niya ang ating
mga panalangin. Natutuhan natin na ang pinakamataas na antas
ng kaligayahan ng tao ay ang matakot sa Diyos at tumupad sa
kanyang mga batas at kautusan. Natutuhan natin na isang tung-
kuling iniatang sa atin ang sikapin at gawing maligaya at matali-
no ang lahat ng tao, na kung aling kaligayahan at katalinuhan ay
makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas
ng Diyos.13

Bilang mga Banal sa mga Huling Araw ay naniniwala tayong
ipinanumbalik ang ebanghelyong ito, at higit pa, nababatid natin
na pinanghahawakan natin ito. Isa ako sa mga naniniwala rito, at
gayon din naman kayo. At sa pamamagitan ng pagsunod sa mga
panuntunan nito at ng pagtanggap sa Banal na Espiritu, kayong
mga Banal sa mga Huling araw ay nakababatid na ito ay gawain
ng Diyos. At kung hindi ninyo ito nababatid, ito ay dahil hindi
ninyo ipinamumuhay ang inyong relihiyon at tinutupad ang mga
kautusan ng Diyos. “Kung sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng
kaniyang kalooban,” wika ni Cristo, “ay makikilala niya ang turo,
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kung ito’y sa Diyos, o kung ako’y nagsasalita na mula sa aking sa-
rili.” [Juan 7:17.]14

Pananagutan nating gampanang mabuti ang ating mga tung-
kulin, at maliban na tayong lahat ay mapasailalim sa paggabay at
pamamatnubany ng Pinakamakapangyarihan, hindi natin ito ma-
gagawa—ibig sabihin, ang mga hindi nagpapasailalim sa batas ng
Diyos, ay hindi magagawa ang bagay na ito. Ngunit ang mga nag-
papasailalim sa batas ng Diyos ay magagawa ito, at magagawa
itong madali, sapagkat sinabi ni Jesus: “Pasanin ninyo ang aking
pamatok, at mag-aral kayo sa akin; sapagka’t ako’y maamo at ma-
pagpakumbabang puso: at masusumpungan ninyo ang kapahi-
ngahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagka’t malambot ang aking
pamatok, at magaan ang aking pasan.” [Mateo 11:29–30.]
Ngayon, kung pipiliin nating sumunod sa Diyos at sa espiritu
niya na nananahan sa atin, samakatwid ang ating liwanag ay ma-
giging tulad ng sa matwid na lumiliwanag nang lumiliwanag
hanggang sa ganap na araw. Ngunit kung hindi tayo magiging
masunurin sa batas at salita at orden ng Simbahan at Kaharian ng
Diyos sa lupa, ang liwanag na sumasaatin ay magiging kadiliman,
at samakatwid, gaya ng sinasabi, gaano kalaki ang kadiliman!
[Tingnan sa Mateo 6:23.]15

Kapag ang mga tao ay mapagpakumbaba, dalisay at walang du-
ngis, at naghahanap sa Diyos para sa Kanyang paggabay, para sa
liwanag ng Kanyang Espiriu Santo upang akayin sila sa mga lan-
das ng buhay, upang maunawaan nila ang Kanyang batas, ang
Kanyang salita at ang Kanyang kalooban—at susundin ito ayon sa
pagkakahayag nito sa kanila—ang mga taong ito, ang mga yaong
kapatid na lalaki at babae na sumusunod sa planong ito ay ma-
lamang isang libong ulit na makauunawa sa mga bagay ng Diyos
kaysa sa mga yaong walang pag-iingat, walang pakialam, hangal,
at naliligaw, at mga nagpapabaya sa mga pagpapala at mga pag-
kakataong iniaalok sa kanila. Ang liwanag na nasa mga taong
yaon ay nagiging kadiliman, samantalang ang landas ng iba ay
gaya ng liwanag ng matwid na nagliliwanag nang nagliliwanag
hanggang sa ganap na araw. [Tingnan sa D at T 50:24.]16

Ang ating kaligtasan at kaligayan at ang ating kayamanan ay na-
kasalalay sa ating pagsunod sa Diyos at sa Kanyang mga batas, at
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ang ating kadakilaan ngayon at sa kawalang hanggan ay nakaba-
tay rin dito. Kung may ipinagkakaloob na pagkakataon sa ating
mga kamay, hilingin natin sa ating Ama na bigyan tayo ng kaka-
yahang gumawa ng tama sa pamamagitan nito, at, gaya ng nasa-
bi ko, ay hihiling tayo sa Kanya ng ating makakain sa araw-araw
at pasalamatan Siya para rito, tulad ng ginawa ng mga anak ng
Israel. Dinalhan sila na manna ng mga anghel sa pana-panahon.
Hindi ko alam kung anong uring gilingan ng harina mayroon sila
at kung sino ang kanilang panadero, basta’t dinadala nila ang
manna. “Ang namulot nang marami ay walang higit, at ang na-
mulot nang kaunti ay hindi nagkulang.” [Exodo 16:18.] Sa aking
palagay ay ganito ang nangyayari sa ilan sa atin kung minsan.
Hindi naman tayo sadyang dinadalhan ng mga anghel ng manna,
ngunit inaalagaan tayo ng Diyos, at nadarama ko tuwina na pag-
palain ang pangalan ng Diyos ng Israel. Kung matatakot tayo sa
Diyos at gagawa nang matwid. . . .tayo, ang mga tao ng Sion, ang
magiging pinakamayaman sa lahat ng tao.17

Naaalala ko nang unang ipangaral sa akin ang Ebanghelyo—
bago ako binyagan. May narinig akong pagtuturo na ganito:
“Ngayon, wala kaming anumang tiyak na bagay na maipapangako
sa inyo, maliban sa pagkalugod ng Diyos kung kayo ay mamu-
muhay nang matwid at tutupad sa Kanyang mga kautusan. Maaari
kayong usigin, pahirapan, o ipiit o patayin dahil sa patotoo na in-
yong ibabahagi para sa relihiyong iniutos na inyong sundin.
Ngunit maipangangako namin sa inyo na kapag ganito ang nang-
yari, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan.”18

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Sa inyong palagay, bakit nais ng Panginoon na maging masu-
nurin tayo? Anu-ano ang ilan sa mga pagpapalang Kanyang ipi-
nangako kung magiging masunurin tayo?

• Anu-anong karanasan ang nangyari sa inyo na nagdulot sa
inyo ng mga pagpapalang bunga ng pagkamasunurin? Sa in-
yong palagay, bakit nagiging mabuti ang inyong pakiramdam
kapag kayo ay sumusunod?



46

K A B A N A T A  4

• Bakit mahalagang bahagi ng pagsunod ang kalayaang pumili? Sa
anu-anong paraan ginagawa tayong malaya ng pagkamasunurin?

• Sa anu-anong paraan nakatutulong sa atin ang pagkamasunu-
rin na mapalakas ang ating mga patotoo? Anu-anong epekto
ang naidudulot ng hindi pagiging masunurin sa patotoo ng
isang tao? Sa inyong palagay, ano ang ibig ipakahulugan ni
Pangulong Taylor nang sabihin niyang, “Hindi natin maaaring
gawin ang sarili natin kagustuhan at tumanggap ng mga pag-
papala ng Diyos”?

• Sa pagkakabatid na ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa ating
pagkamasunurin, anu-ano ang ating magagawa upang matu-
ruan ang ating mga anak ng ganitong alituntunin?

• Bakit ang mga masunurin ay nakararanas pa rin ng mga pag-
subok? (Tingnan din sa D at T 58:2–5.) Bakit mahalagang ma-
natiling masunurin kahit nasa gitna ng matitinding pagsubok?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Mateo
11:29–30; Juan 7:17; 14:15; 1 Nephi 3:7; Alma 3:26–27; D at T
58:26–29; 130:20–21
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Ang Walang Hanggang
Pagbabayad-sala ni Jesucristo

Ang tao, sa pamamagitan ng anumang bagay na kanyang
magagawa o maisasakatuparan, ay maaari lamang 

padakilain ang kanyang sarili alinsunod sa karangalan 
at kakayahan ng tao, at samakatwid ay nangangailangan

ito ng pagbabayad-sala ng Diyos, bago ganap na 
mapadakila ang tao. . .1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Isang Linggo, sa isang pagpupulong ng mga miyembro ng
Simbahan, nagsalita si Elder John Taylor tungkol sa galak na
kanyang nasumpungan sa pagbubulay-bulay sa Pagbabayad-
sala ni Cristo: “Natutuwa akong makasama ang mga Banal.
Nais kong kumain ng tinapay kasama nila bilang pag-alaala sa
pinagputol-putol na katawan ng ating Panginoon at
Tagapagligtas na si Jesucristo, ay gayon din ang makibahagi sa
saro sa pag-alaala sa dugong kanyang ibinuhos. At pagkatapos
ay pagmuni-munihan ang mga bagay na may kinalaman dito.
Ang ating kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating
Panginoong Jesucristo; ang ating kaugnayan sa isa’t isa bilang
mga miyembro ng katawan ni Cristo, at ang ating mga pag-asa
para sa hinaharap; ang pangalawang pagpapakita ng ating
Panginoong Jesucristo, kung kailan, ayon sa ipinauunawa sa
atin, siya ay magbibigkis sa sarili at maghihintay sa atin, at tayo
ay kakain ng tinapay at iinom ng alak kasama niya sa kaharian
ng kanyang Ama. Nais kong pagmuni-munihan ang lahat ng ito
at ang isang libo pang mga bagay na may kinalaman sa kalig-
tasan, kaligayahan at kadakilaan ng mga Banal ng Diyos sa da-
igdig na ito, at sa daigdig na darating.”2
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Ang ating Tagapagligtas na si Jesucristo ay “inako ang bigat, ang pananagutan, 
at ang pasanin ng mga kasalanan ng lahat ng tao, na para sa atin, 

ay hindi maaarok.”
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Mga Turo ni John Taylor

Nakipagtipan si Jesus na isakatuparan ang plano 
ng Ama sa pamamagitan ng pagbabayad-sala para sa mga

kasalanan ng sanglibutan.

Sa Konseho sa kalangitan, ang plano na isasagawa para sa
mga anak ng Diyos na noon ay mga espiritu pa, at hindi pa nag-
kakaroon ng mga katawan, ay masusing pinag-aralan. Sa dahi-
lan ng pagkakalikha ng mundo at paglalagay ng mga tao rito,
kung saan maaari silang makatamo ng mga katawan, at sa pa-
mamagitan ng mga katawang ito ay masunod ang mga batas ng
buhay at sa ganoon ding katawan ay muling dakilain sa piling
ng mga Diyos, sinabi sa atin na sa pagkakataong iyon, “nagsia-
wit na magkakasama ang mga bituing pang-umaga, at ang lahat
ng mga anak ng Dios ay naghihiyawan sa kagalakan.” [Job
38:7.] Ang tanong ngayon ay, batay sa anong alituntunin nara-
rapat na isakatuparan ang kaligtasan, kadakilaan at walang
hanggang kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos?

Maliwanag na sa Konsehong iyon, may ilang mga tiyak na pla-
no ang isinulong at tinalakay, at makaraan ang buong talakayan
ng mga alituntuning ito, at ang pagpapahayag ng Ama hinggil sa
Kanyang layunin, lumapit si Lucifer sa Ama na may sariling pa-
nukala, at nagsabing, “Masdan [naririto ako], isugo ninyo ako,
ako ang inyong magiging Anak, at aking tutubusin ang buong
sangkatauhan, upang wala ni isa mang katao ang mawala, at ti-
yak na akin itong magagawa; kaya nga, ibigay ninyo sa akin ang
inyong karangalan.” [Moises 4:1.] Ngunit si Jesus, nang marinig
ang ganitong pahayag ni Lucifer, ay nagsabi, “Ama, masusunod
ang inyong kalooban, at ang kaluwalhatian ay mapasainyo mag-
pasawalang hanggan.” [Moises 4:2.]

Mula sa pahayag na ito na sinabi ng pinakamamahal na Anak,
maaaring tayong maghinuha na sa pagtalakay sa usaping ito, ipi-
naalam ng Ama ang Kanyang Kalooban at binuo ang Kanyang pla-
no at layunin hinggil sa mga bagay na ito, at ang tanging nais ng
Kanyang pinakamamahal na anak ay isakatuparan ang kalooban
ng Kanyang Ama, ayon sa pagkakalahad ng Ama sa mga ito. Kanya



50

K A B A N A T A  5

rin ninais na ang kaluwalhatian ay mapasa-Kanyang Ama, na, 
bilang Diyos at Ama, at bilang nagpasimula at lumikha ng plano,
ay may karapatan sa lahat ng karangalan at kaluwalhatian.

Ngunit ninais ni Lucifer. . .na salungatin ang kalooban ng kan-
yang Ama, at mapangahas na naghangad na ipagkait sa tao ang
kalayaang pumili nito, at sa gayon ay gawin siyang alipin, at ila-
gay siya sa isang katayuan kung saan imposible para sa kanya na
matamo ang kadakilaan na pinlano ng Diyos na mapasatao, sa
pamamagitan ng pagsunod sa mga batas na Kanyang iminung-
kahi. . . .Kung ang tao ay hindi nagkaroon ng kalayaang pumili
o pinagkaitan ng kanyang kalayaang pumili, hindi sana siya ma-
aaring tuksuhin ng diyablo, o anupamang kapangyarihan.
Sapagkat kung namayani ang kalooban ng Diyos, at naisakatu-
paran nang wala ang pagkilos o kalayaang pumili ng tao, naging
imposible sana para sa kanya na makagawa ng anumang bagay
na mali, sapagkat napagkaitan siya ng kapangyarihan na gawin
ang maling iyon. Ganito ang kalagayang ninais mangyari ni
Satanas, hindi lamang ng mga espiritu sa kalangitan, kundi ng
sangkatauhan din sa lupa. At sinabi ni Satanas, “Tiyak na maili-
ligtas ko ang bawat isa sa kanila, samakatwid ay ibigay ninyo sa
akin ang inyong karangalan.”3

Ang plano ni [Satanas]. . .ay tinanggihan dahil salungat sa
payo ng Diyos, ang kanyang Ama. Pagkaraan ay nagsalita ang pi-
nakamamahal na Anak sa Ama, at sa halip na ipanukala na mag-
sakatuparan ng sarili niyang plano, dahil batid Niya kung ano
ang kalooban ng Kanyang Ama, ay nagsabing, “Masusunod ang
inyong kalooban; Isasakutaparan ko ang inyong plano at ang in-
yong mga layunin, at, sa pagkahulog ng tao, aking ihahandog
ang aking sarili bilang pagbabayad-sala alinsunod sa inyong ka-
looban, O Diyos. Hindi ko hinahangad ang karangalan, ngunit
mapasainyo ang kaluwalhatian;” [tingnan sa Moises 4:2] at isang
tipan ang pinasok ng Anak at ng Kanyang Ama, kung saan ay su-
mang-ayon Siyang magbayad-sala para sa mga kasalanan ng
sanglibutan, at Siya sa gayon, tulad ng nasabi na, ay naging
Kordero na pinatay mula sa pagkakatatag ng daigdig [tingnan sa
Moises 7:47].4
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Kinakailangan natin ang Pagbabayad-sala upang
mapanagumpayan ang mga epekto ng Pagkahulog.

Sa pangyayaring ang tao ay may kalayaan at napasailalim sa ka-
pangyarihan ng tukso, sa kahinaan ng laman, sa mga pang-aakit
ng sanglibutan, at sa mga kapangyarihan ng kadiliman, nabatid
na siya ay tiyak na mahuhulog. At sa pagkahulog, magiging im-
posible para sa kanya na tubusin ang kanyang sarili. At alinsunod
sa walang hanggang batas ng katarungan, mangangailangan ng
walang hanggang pagbabayad para sa mga kasalanan upang ma-
tubos ang tao, upang mailigtas siya sa mga epekto at pagkawasak
bunsod ng Pagkahulog, at mailagay siya sa isang katayuan kung
saan siya ay maibabalik sa kaluguran ng Diyos, alinsunod sa wa-
lang hanggang batas ng katarungan at habag, at mahanap na
muli ang kanyang daan pabalik sa kinaroroonan ng Ama. . . .

At samakatwid ay sinabi mismo ni Jesus, “Ganyan ang pagka-
sulat, na kinakailangang maghirap ang Cristo, at magbangong
muli sa mga patay sa ikatlong araw: at ipangaral sa kaniyang pa-
ngalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat
ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem.” [Lucas 24:46–47.]5

Sa pamamahala ng Diyos at sa plano na isinulong ng
Pinakamakapangyarihan, nakasaad na ang tao ay mapasasailalim
sa isang simpleng batas, ngunit ang pagsubok ng batas na yaon
ay may kaakibat na napakatinding mga kalalabasan. Ang pagtali-
ma sa batas na iyon ay magbibigay katiyakan sa buhay na walang
hanggan, at ang parusa sa paglabag sa batas na yaon ay kamata-
yan. . . .Kung hindi nilabag ang batas na yaon [sa pamamagitan
ng Pagkahulog], patuloy sanang nabuhay ang tao; ngunit doon
ba sa pagkabuhay na iyon ng tao ay magkakaroon siya ng kaka-
yahan na mapadami ang kanyang lahi, at sa gayon ay maisakatu-
paran ang layunin ng Diyos na maghanda ng mga katawan para
sa mga espiritu na nilikha sa mundo ng mga espiritu? At dagdag
pa rito, mangangailangan ba sila ng isang tagapamagitan na ki-
kilos bilang pambayad [o pagbabayad-salang sakripisyo] para sa
paglabag ng batas na ito, na lumilitaw sa mga pangyayari ay nai-
tadhanang labagin. O maipagpapatuloy ba ang walang hanggang
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pagdami at kalikasan ng tao, at naisakatuparan ba ang kanyang
mataas na kadakilaan tungo sa pagka-Diyos, kung wala ang pag-
babayad-sala at sakripisyo ng Anak ng Diyos?6

Kung hindi dahil sa pagbabayad-sala ni Jesucristo, ang sakri-
pisyo na kanyang ginawa, ang buong sangkatauhan ay maililibing
sa hukay sa buong kawalang hanggan nang walang anumang pag-
asa. Ngunit dahil ipinagkaloob ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-
babayad-sala ng Panginoong Jesucristo, ang pamamaraan kung
paano tayo mapanunumbalik sa sinapupunan at sa kinaroroonan
ng Ama, at lumahok kasama niya sa piling ng mga Diyos sa mga
mundong walang hanggan—makaraan niyang ipagkaloob ito, ay
kanya ring ipinagkaloob ang pagkabuhay na mag-uli. Kanyang
ipinahayag ang sarili bilang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay.
Kanyang sinabi, “Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuha-
yan: ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya’y namatay, ga-
yon ma’y mabubuhay siya.” (Juan 11:25.) Hindi maglalaon, ang
mga libingan ay mabubuksan at maririnig ng mga patay ang tinig
ng Anak ng Diyos, at babangon sila na gumawa ng mabuti sa pag-
kabuhay na mag-uli ng mabubuti, at sila na gumawa ng masama
sa pagkabuhay na mag-uli ng masasama.7

Upang maisakatuparan ang Pagbabayad-sala, inako ni
Jesucristo sa Kanyang sarili ang ating mga kasalanan at

namatay sa laman.

Sinabi sa atin na “maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay wa-
lang kapatawaran” ng mga kasalanan [Sa Mga Hebreo 9:22]. Ito
ay lagpas sa ating pagkakaunawa. Kailangang alisin ni Jesus sa
pamamagitan ng pagsasakripisyo ng Kanyang sarili, ang mga ka-
salanan ng mga matwid at di matwid. . .Dahil siya sa Kanyang
pagkatao ay inako ang mga kasalanan ng lahat, at nagbayad-sala
para sa kanila sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng Kanyang
sarili, kung kaya’t napasakanya ang bigat at panggigipuspos ng
mga panahon at mga salinlahi. Ito ang hindi maisalarawang
panggigipuspos na kasunod ng dakilang pagbabayad-salang pag-
sasakripisyo na ito kung saan Kanyang inako ang mga kasalanan
ng sanglibutan, at tiniis sa Kanyang sariling pagkatao ang mga
bunga ng paglabag ng tao sa isang walang hanggang batas ng
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Diyos. Samakatwid ang Kanyang napakatinding pamimighati,
ang Kanyang hindi maisalarawang panggigipuspos, ang Kanyang
mapanggaping paghihirap, na dinanas lahat sa pagpapasailalim
sa. . .mga kinakailangan ng isang hindi mababaling batas.

Ang paghihirap ng Anak ng Diyos ay hindi lamang paghihirap
sa personal na kamatayan, sapagkat sa pagtanggap sa katungku-
lan na Kanyang ginawa sa pagbabayad-sala para sa mga kasalanan
ng sanglibutan, Kanyang inako ang bigat, ang pananagutan, at
ang pasanin ng mga kasalanan ng lahat ng tao, na para sa atin, ay
hindi maaarok. Gaya ng nakasaad, “ang Panginoon na inyong
Manunubos ay nakaranas ng kamatayan sa laman; dahil dito kan-
yang tiniis ang mga pasakit ng lahat ng tao;” [tingnan sa D at T
18:11] at sinabi ni Isaias: “Tunay na kaniyang dinala ang ating
mga karamdaman, at dinala ang ating mga kapanglawan,” gayon
din, “Ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating la-
hat,” at muli, “Kaniyang idinulot ang kaniyang kaluluwa sa kama-
tayan, at ibinilang na kasama ng mga mananalangsang: gayon ma-
’y dinala niya ang kasalanan ng marami;” [tingnan sa Isaias 53:4,
6, 12]. O kagaya ng nasusulat sa Ikalawang Aklat ni Nephi:
“Masdan, kanyang titiisin ang sakit ng lahat ng tao, oo, ang sakit
ng bawat nilalang kapwa lalaki, babae, at mga bata, na kabilang sa
mag-anak ni Adan;” [2 Nephi 9:21] samantalang sa Mosias ay ipi-
nahayag: “Siya ay magdaranas ng mga tukso, at sakit ng katawan,
gutom, uhaw, at pagod, nang higit sa matitiis ng tao, maliban na
yaon ay sa kamatayan; sapagka’t masdan ang dugo ay lumalabas
sa bawat butas ng kanyang balat, napakasidhi ng kanyang magi-
ging pagdurusa dahil sa kasamaan at karumal-dumal na gawain
ng kanyang mga tao.” [tingnan sa Mosias 3:7.]. . .

. . .Bilang Diyos, Siya ay nagpakababa-baba sa lahat ng bagay,
at ipinasakop ang kanyang sarili sa kondisyong likha ng pagka-
hulog ng tao; bilang isang tao, Kanyang kinaharap ang lahat ng
pangyayari na kaakibat ng Kanyang mga pagtitiis sa sanglibutan.
Pinahirang ganap ng langis ng kasayahang higit sa Kanyang mga
kasamahan, nakibaka Siya at napanagumpayan ang kapangyari-
han ng mga tao at mga diyablo, at ng pinagsamang lupa at impi-
yerno. At sa tulong ng nakatataas na kapangyarihan ng
Panguluhang Diyos, Kanyang napanagumpayan ang kamatayan,
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impiyerno at libingan, at tumayong matagumpay bilang Anak ng
Diyos, na siya ring Amang walang hanggan, ang Mesiyas, ang
Prinsipe ng kapayapaan, ang Manunubos, ang Tagapagligtas ng
sanglibutan; matapos na magampanan ang gawain tungkol sa
pagbabayad-sala, na ipinagawa sa Kanya ng Kanyang Ama bilang
Anak ng Diyos at Anak ng tao. Bilang Anak ng Tao, Kanyang tini-
is ang lahat ng maaaring matiis ng laman at dugo; bilang Anak ng
Diyos, napanagumpayan Niya ang lahat, at umakyat sa may ka-
nang kamay ng Diyos magpakailanman.8

Ang Tagapagligtas, samakatwid, ang naging panginoon ng sit-
wasyon—nabayaran ang pagkakautang, nagawa ang pagtubos,
natupad ang tipan, naibigay ang kinakailangan ng katarungan, at
ang lahat ng kapangyarihan ay naibigay lahat ngayon sa mga ka-
may ng Anak ng Diyos—ang kapangyarihan ng pagkabuhay na
mag-uli, ang kapangyarihan ng pagtubos, ang kapangyarihan ng
kaligtasan, ang kapangyarihang magpairal ng mga batas para sa
pagsasakatuparan at kaganapan ng layuning ito. Samakatwid,
ang buhay at buhay na walang hanggan ay nadala sa liwanag, ang
Ebanghelyo ay naipakilala, at Siya ang naging may-akda ng buhay
na walang hanggan at kadakilaan. Siya ang Manunubos, ang
Nagbibigay ng pagkabuhay na mag-uli, ang Tagapagligtas ng tao
at ng sanglibutan. . . .

Ang plano, ang pagkakaayos, ang kasunduan, ang tipan ay gi-
nawa, pinasok at tinanggap bago sa pagkakatatag ng mundo, at
ito ay ibinadya ng mga sakripisyo na kahalintulad ng sakripisyo
ni Cristo na naisakatuparan at naging ganap sa krus.

Samakatwid, bilang tagapamagitan ng Diyos at ng tao, Siya ay
nagkaroon ng karapatan na maging tagadikta at tagapangasiwa
sa lupa at sa langit para sa mga buhay at para sa mga patay, sa ka-
salukuyan at sa hinaharap, tungkol sa tao sa kanyang kaugnayan
sa lupa o sa kalangitan, sa ngayon at sa kawalang hanggan, ang
sakdal ng ating kaligtasan, at Apostol at Dakilang Saserdote na
ating kinikilala, ang Panginoong Tagabigay ng buhay.

Nalapastangan ba ang katarungan? Hindi. Naibigay ang kina-
kailangan nito, nabayaran ang pagkakautang. Naisangtabi ba ang
katuwiran? Hindi, ito ay isang gawang makatwiran. Ang lahat ng
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kinakailangan ay natupad. Nalabag ba ang kahatulan? Hindi, ang
mga kinakailangan nito ay natupad? Matagumpay ba ang habag?
Hindi, inangkin lamang nito ang kanya. Ang katarungan, kaha-
tulan, habag at katotohanan ay nagkakasama bilang mga kata-
ngian ng Diyos. “Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong;
Katuwiran at kapayapaan ay naghalikan.” [Tingnan sa Mga Awit
85:10.] Nanagumpay ang katarungan at kahatulan, gayon din na-
man ang habag at kapayapaan. Ang lahat ng katangian ng Diyos
ay nagsama-sama sa dakila, napakalaki, makasaysayan, makataru-
ngan, may karampatan, may kahabagan at karapat-dapat na ga-
wang ito.9

Si Jesucristo lamang ang maaaring magsakatuparan ng
Pagbabayad-sala.

Maaring maitanong, Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Anak
ng Diyos, bilang Anak ng Diyos, ang Manunubos, at sa mga ya-
ong naniniwala sa Kanya at nakikibahagi sa mga pagpapala ng
Ebanghelyo?

Isang bagay, ayon sa ating mababasa, ang Ama ay nagbigay sa
Kanya ng kapangyarihan na magkaroon ng buhay sa Kanyang sa-
rili: “Sapagka’t kung paanong ang ama ay may buhay sa kaniyang
sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang Anak na
magkaroon ng buhay sa kaniyang sarili;” [Juan 5:26] at higit pa,
Siya ay may kapangyarihan, kapag ang buong sanglibutan ay ma-
walan ng kanilang buhay, na ipanumbalik ang buhay sa kanila.
Kung kaya’t Siya ang Pagkabuhay na mag-uli at ang Buhay, at wa-
lang sinumang tao ang may ganitong kapangyarihan.

Ang isa pang kaibahan ay, dahil Siya ay may buhay na ganito sa
Kanyang sarili, Siya ay may kapangyarihan, tulad ng sinabi Niya,
na mag-alay ng Kanyang buhay at bawiin itong muli, na kung
aling kapangyarihan ay ipinagkaloob sa Kanya ng Ama. Ito ay
isang kapangyarihan na walang sinumang tao na naririto sa lupa
ang mayroon nito.

Muli, Siya ang sinag ng kaluwalhatian ng Kanyang Ama at tu-
nay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Gayundin, Kanyang gi-
nagawa ang Kanyang makitang gawin ng Ama, samantalang atin
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lamang nagagawa ang mga bagay na Kanyang pinahihintulutan
at binibigyang karapatan.

Siya ang Hinirang, ang Pinili, at isa sa Panguluhan sa kalangi-
tan, at sa Kanya ay nananahan ang kabuuan ng katawan ng
Panguluhang Diyos, na hindi maaaring sabihin sa atin ang alin-
man sa mga bagay na ito.

At isa pa, ang lahat ng kapangyarihan ay ipinagkaloob sa Kanya
sa langit at sa lupa, at walang sinumang tao sa lupa ang maka-
pagsasabi ng ganito.

Sinasabi rin na si Lucifer ay una pa kay Adan; ganoon din na-
man si Jesus. At si Adan, at ang lahat ng naniniwala, ay inutusan
na gawin ang lahat ng kanyang ginawa sa pangalan ng Anak, at
manawagan sa Diyos sa Kanyang pangalan magpakailanman.
Ang ganitong karangalan ay hindi angkop sa sinumang makalu-
pang hari.

Siya, bunsod ng malapit Niyang kaugnayan sa Ama, ay tila na-
kalagay sa isang posisyon na walang sinumang tao ang nakaha-
wak. Binabanggit Siya bilang pinakamamahal na Anak, bilang
Bugtong ng Ama—hindi ba ito nangangahulugang bugtong ayon
sa laman? Kung siya ang panganay at masunurin sa mga batas ng
Kanyang Ama, hindi ba Niya minana bilang karapatan ang ma-
ging kinatawan ng Diyos, ang Tagapagligtas at Manunubos ng
sanglibutan? At hindi ba Kanyang kakaibang karapatan at pribile-
hiyo bilang panganay, ang lehitimong tagapagmana ng Diyos,
ang Amang Walang Hanggan, na lumantad, gawin at isakatupa-
ran ang mga layunin ng Kanyang Ama sa Langit tungkol sa pag-
tubos, kaligtasan at kadakilaan ng tao? At dahil Siya mismo ay wa-
lang kasalanan (na walang sinumang taong mortal ang nakatu-
lad), Kanyang tinanggap ang tungkulin na Tagapagligtas at
Manunubos, na ayon sa karapatan ay para sa Kanya bilang pa-
nganay. At hindi ba nararapat na sa pagkakaroon ng katawang
inihanda nang natatangi, at dahil anak ng Diyos, sa katawan at sa
espiritu, tumayo siyang nakatataas sa katungkulan ng Anak ng
Diyos, o sa kalagayan ng Diyos, at isang Diyos, at samakatwid ay
siyang angkop at tanging nilalang na may kakayahang gumawa
ng walang katapusang pagbabayad-sala?. . . .
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. . .Bagama’t ang iba ay maaaring mga anak ng Diyos sa pama-
magitan Niya, gayunman ay kinakailangan ang Kanyang katawan,
ang Kanyang pagtupad sa batas, ang sakripisyo o paghahandog
sa katawang iyon sa pagbabayad-sala, bago ang lahat ng iba pa,
na mga anak din ng Diyos sa pagkakasilang sa mundo ng mga es-
piritu, ay makatamo ng katayuan bilang mga anak ng Diyos tulad
Niya, at sa paraan lamang ng kanyang pamamagitan at pagbaba-
yad-sala. Samakatwid ay sa Kanya, tungkol sa Kanya, at sa pama-
magitan Niya, sa paraan ng prinsipyo ng pag-aampon, matatamo
lamang natin ang yaong katayuan na binanggit ni Juan: “Mga mi-
namahal, ngayon ay anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag
kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya’y maha-
yag, tayo’y magiging kaulad niya: sapagka’t siya’y ating makiki-
tang gaya ng kaniyang sarili.” Samakatwid, ang Kanyang pagba-
bayad-sala ay nagbigay ng pagkakataon para sa atin na makatamo
ng kadakilaan, na hindi natin makakamtan kung wala ito.10

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Nang ating mabatid ang plano ng Ama sa Langit—na si
Jesucristo ang ating Tagapagligtas—“nagsiawit na magkakasa-
ma ang mga bituing pang-umaga, at ang lahat ng mga anak ng
Dios ay naghihiyawan sa kagalakan” [Job 38:7.], sa inyong pa-
lagay, bakit nakadama tayo ng labis na kagalakan?

• Pinanukala ni Satanas na alisin sa sangkatauhan ang kalayaang
pumili, ngunit tinanggihan ng Ama sa Langit ang panukalang
ito. Bakit kailangan natin ang kalayaang pumili upang maka-
tamo ng kadakilaan? (Tingnan din sa D at T 29:39–44.)

• Ano ang ating matututuhan mula sa tugon ng Tagapagligtas sa
kalooban ng Ama sa Langit doon sa Dakilang Konseho sa
Langit?

• Dahil sa Pagkahulog nina Adan at Eva, ang lahat ng tao ay na-
pasailalim sa kamatayang pisikal at kamatayang espirituwal, o
pagkawalay mula sa Diyos. Ano ang ginawa ng Tagapagligtas
upang mapanagumpayan ang mga epekto ng Pagkahulog?

• Ano sana ang naging kapalaran ng buong sangkatauhan kung
wala ang Pagbabayad-sala? (Tingnan din sa 2 Nephi 9:6–10.)
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• Bakit si Jesucristo lamang ang maaring magsakatuparan ng
Pagbabayad-sala?

• Ano ang inyong nadarama kapag inyong pinagmununi-muni-
han ang pagbabayad-salang sakripisyo ng Tagapagligtas?
Paanong ang kaalaman sa Pagbabayad-sala ay nakapagbibigay
ng pag-asa at katiyakan sa pamumuhay natin sa araw-araw?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Juan 5:26; Sa
Mga Hebreo 1:1–3; 2 Nephi 2:6–8, 25–29; 3 Nephi 11:10–11; D
at T 19:15–19; Abraham 3:24–28

Mga Tala

1. The Mediation and Atonement
(1882), 133.

2. Deseret News (Lingguhan), ika-15 ng
Ene. 1873, 760.

3. The Mediation and Atonement, 93–94;
binago ang pagkakaayos ng mga talata.

4. The Mediation and Atonement, 97.
5. The Mediation and Atonement, 96–97.
6. The Mediation and Atonement,

128–29; binago ang pagkakaayos ng
mga talata.

7. The Gospel Kingdom, mga seleksiyon,
G. Homer Durham (1943), 118.

8. The Mediation and Atonement,
149–51.

9. The Mediation and Atonement,
171–72.

10. The Mediation and Atonement,
135–38.



Ang Kapangyarihan ng
Pagbabayad-sala sa Ating Sarili

Sa pamamagitan ng dakilang pagbabayad-sala, ang 
pagbabayad-salang sakripisyo ng Anak ng Diyos, 
nagkaroon ng pagkakataon ang tao na matubos, 

mapanumbalik, mabuhay na mag-uli at dakilain sa mataas
na kalagayan na nilayon para sa kanya sa paglikha.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Madalas na magturo si Pangulong John Taylor tungkol sa mga
epekto ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo sa buong sangkatauhan.
Nagsalita rin siya tungkol sa kagalakan na personal niyang nadama
habang kanyang pinagmumuni-munihan ang mga awa ng
Pagbabayad-sala. “Nagagalak ako na mayroon tayong Tagapagligtas
na may sapat na pag-ibig upang pumarito at tubusin tayo,” wika
niya, “at ako ay nagagalak na mayroon tayong Tagapagligtas na
umaasam pa sa pagtubos sa sanglibutan.”2

Ilang panahon bago siya pumanaw, isinulat ni Pangulong
Taylor ang sumusunod sa mga miyembro ng kanyang pamilya, na
nagpapahayag ng pag-asang mayroon siya sa pamamagitan ng
Pagbabayad-sala:

“Nananalangin ako sa Diyos ang Amang Walang Hanggan na ka-
pag natapos na natin ang pagsubok dito sa lupa, ay maihaharap
tayo sa Panginoon nang walang kapintasan o dungis, bilang dali-
say at marangal na mga kinatawan ng Simbahan at kaharian ng
Diyos sa lupa, at pagkatapos ay magmana ng isang kaluwalhatiang
selestiyal sa kaharian ng ating Diyos, at magtamasa ng isang wa-
lang hanggang kaligayahan kasama ng mga dalisay at matwid sa
mundong may walang hanggang liwanag, sa pamamagitan ng ka-
butihan at pagbabayad-sala ng Panginoong Jesucristo, ang ating
Tagapagligtas at Manunubos, sa mga daigdig na walang hanggan.”3
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“Gaya ni Cristo na nanagumpay, ginawa Niyang maaaring makamtan, at inilagay
ito sa kapangyarihan ng mga maniniwala sa Kanya, ang managumpay rin.”
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Mga Turo ni John Taylor

Sa pamamagitan ng pagbabayad-sala ni Jesucristo, 
ang buong sangkatauhan ay mabubuhay na mag-uli.

Naging tungkulin natin ngayon ang alamin. . .kung ano ang
naisakatuparan ng pagbabayad-sala.

Una, ang Pagkabuhay na mag-uli. Ang parusa ng nilabag na ba-
tas noong panahon ni Adan ay kamatayan, at ang kamatayan ay
nadala sa ating lahat. Ang salita ng Panginoon ay, “Sapagka’t sa
araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay
ka.”[Genesis 2:17; tingnan din sa Moises 3:17.] Ang pagbabayad-
sala na ginawa ni Jesucristo ay nagdala ng pagkabuhay na mag-
uli mula sa patay at nagpanumbalik sa buhay. Kung kaya’t sinabi
ni Jesus: “Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang
sumasampalataya sa akin, bagama’t siya’y namatay, gayon ma’y
mabubuhay siya;” [Juan 11:25] at si Jesus mismo ang naging
unang bunga ng mga yaong natulog.

Ang susunod na itinanong ay, gaano kalawak ang saklaw ng
alituntuning ito at kanino ito sumasaklaw? Ito ay sumasaklaw sa
lahat sa sangkatauhan, sa lahat ng tao sa bawat bansa.4

Ang lahat ay dapat na bumangon mula sa libingan, sa magka-
kaibang panahon, sa ganoon ding mga katawan na mayroon sila
habang nabubuhay dito sa lupa. Ito ay magiging gaya ng pagsa-
salarawan ni Ezekiel—buto ay nangagkalapit sa buto, at ang la-
man at litid ay tumakip sa ibabaw, at sa pag-uutos ng Panginoon
ang hininga ay sasanib sa katawan, at lalabas na tayo, ang kara-
mihan sa atin, ay kagilagilalas sa ating mga sarili [tingnan sa
Ezekiel 37:1–14].

Narinig kong sinabi ni Joseph Smith, noong naghuhukay siya
ng isang libingan sa Nauvoo, na kanyang inaasahan, kapag du-
mating na ang panahon na magsisibangon ang mga patay mula sa
libingan, na babangon siya at yayakapin ang kanyang ama at ina,
at makikipagkamay sa kanyang mga kaibigan. Kanyang isinulat
ang kanyang kahilingan na kapag namatay na siya, ay tiyakin ng
ilang mababait na kaibigan na ilibing siya malapit sa libingan ng
mga taong pinakamamahal niya, upang kapag bumangon na siya
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sa umaga ng unang pagkabuhay na mag-uli, mayayakap niya sila
na nagsasabing, “Aking ama! Aking ina!”

Anong kaaliwan ang idinudulot nito sa mga yaong nagdalamha-
ti bunsod ng pagkamatay ng mga mahal na kaibigan, ang mabatid
na tayo ay muling makikisalamuha sa kanila! Gaano ito nagpapa-
lakas ng loob sa lahat ng yaong nabubuhay alinsunod sa mga nai-
hayag na alituntunin ng katotohanan, lalung-lalo na marahil sa
mga yaong ang buhay ay magwawakas na, na nagtiis nang matagal
hanggang sa katapusan, na malaman na hindi magtatagal ay kaka-
wala tayo sa mga hadlang ng libingan, at babangon bilang mga ka-
luluwang buhay at imortal, upang magsaya sa piling ng ating su-
bok at tapat na mga kaibigan, at hindi na makadaranas ng kama-
tayan, at upang matapos ang gawaing pinagagawa sa atin ng Ama.5

Ang pagbabayad-sala ay nagbibigay ng kakayahan 
sa matatapat na mapanagumpayan ang kamatayang 

espirituwal at makamtan ang kadakilaan.

Ang plano ng Diyos tungkol sa tao ay ang mahulog siya, at ma-
karaang mahulog at makatamo ng kaalaman ng mabuti at masama,
(na kung aling kaalaman ay hindi niya sana natamo kung hindi
siya inilagay sa ganoong katayuan), samakatwid ay kinakailangang
mabatid niya ang tungkol sa pagbabayad-sala at pagtubos na ma-
gaganap sa pamamagitan ni Jesucristo.6

Paano, at sa anu-anong paraan nakikinabang ang mga tao sa
pamamagitan ng pagbabayad-sala at pagkabuhay na mag-uli? Sa
ganitong mga paraan: dahil pinanumbalik ang tao ng pagbaba-
yad-sala sa dati niyang katayuan sa harapan ng Panginoon, inila-
gay siya nito sa katayuan na maaari niyang makamtan ang kadaki-
laan at kaluwalhatian na imposible sana niyang makamtan kung
wala ito; ang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pag-am-
pon; at dahil isang anak samakatwid ay tagapagmana ng Diyos, at
tagapagmanang kasama ni Jesucristo [tingnan sa Mga Taga Roma
8:16–17.] At sa ganito, dahil si Cristo ay nagtagumpay, ginawa
Niyang maaaring makamtan, at inilagay ito sa kapangyarihan ng
mga maniniwala sa Kanya, ang managumpay rin. At gaya niya na
binigyang karapatan na magmana sa kaluwalhatian ng Kanyang
Ama na suma-Kanya bago pa ang mundo, sa pamamagitan ng
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Kanyang katawang nabuhay na mag-uli, gayon din naman sa pa-
mamagitan ng pag-ampon ay managumpay nawa tayo at umu-
pong kasama Niya sa Kanyang luklukan, tulad ng Kanyang pana-
nagumpay at pag-upo sa luklukan ng Kanyang Ama. . . .

. . .Sa pamamagitan ng Kanyang pagbabayad-sala, ang mga na-
niniwala kay Cristo, at ang mga yaong sumusunod sa Kanyang ba-
tas, nakikibahagi sa Kanyang kaluwalhatian at kadakilaan, ang si-
yang mga tagapagmana ng Panguluhang Diyos. Samantalang ang
mga yaong hindi sumusunod sa Kanyang mga batas, bagama’t na-
buhay na mag-uli ay hindi makamamana ng kadakilaang ito; mag-
babangon sila mula sa mga patay, ngunit hindi makamamana ng
isang kaluwalhatiang selestiyal kung hindi naging masunurin sa
batas na selestiyal. . . .Sinabi ni Jesus, “Ganyan ang pagkasulat, na
kinakailangang maghirap ang Cristo, at magbangong muli sa mga
patay sa ikatlong araw; At ipangaral sa kaniyang pangalan ang
pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga ban-
sa, magbuhat sa Jerusalem.” [Lucas 24:46–47.]7

Ang Pagbabayad-sala ay tumutubos sa mga bata at sa yaong
mga tao na namatay nang walang kaalaman sa ebanghelyo.

Ang Manunubos mismo, noong nananahan sa laman, ay nag-
sabi sa Kanyang mga disipulo. . .,“Pabayaan ninyong magsilapit
sa akin ang maliliit na bata, at huwag ninyo silang pagbawalan:
sapagka’t sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Dios.
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Sinomang hindi tumanggap
ng kaharian ng Dios na gaya ng isang maliit na bata, ay hindi siya
papasok doon sa anumang paraan.” [Lucas 18:16–17.] At pagka-
raan ng Kanyang pagkapako sa krus at pagkabuhay na mag-uli,
Kanyang inulit ang ganitong paalaala sa Kanyang mga disipulong
Nephita: “At muli sinasabi ko sa inyo, kailangan na kayo ay mag-
sisi, at magpabinyag sa aking pangalan, at maging katulad ng
isang maliit na bata, o hindi kayo magmamana ng kaharian ng
Diyos sa anumang paraan.” [3 Nephi 11:38.]

Kung wala ang paglabag ni Adan, ang mga batang yaon ay hin-
di sana nabuhay; sa pamamagitan ng pagbabayad-sala, inilagay
sila sa isang kalagayan ng kaligtasan nang wala silang anumang
gagawin. Ito ay kabibilangan, ayon sa opinyon ng mga nag-aaral
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ng estadistika, ng higit sa kalahati ng sangkatauhan, na mailalagay
lamang ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan at pagbabayad-
sala ng Tagapagligtas. Samakatwid, gaya ng nasabi na sa ibang
pagkakataon, sa mapaghimala at hindi maunawaang paraan, ina-
ko ni Jesus ang isang pananagutan na likas sanang nakaatang kay
Adan; ngunit maaari lamang maisakatuparan sa pamamagitan ng
Kanyang sarili, at sa pag-ako sa Kanyang sarili ng kanilang mga
pagdadalamhati, sa pagsagot sa kanilang mga pananagutan, at
pagpasan sa kanilang mga paglabag o kasalanan.

Sa isang paraan na para sa atin ay hindi maunawaan o hindi
maipaliwanag, kanyang pinasan ang bigat ng mga kasalanan ng
buong sanglibutan, hindi lamang ang kay Adan, kundi ang mga
kasalanan din ng mga inapo niya. At sa paggawa nito, Kanyang bi-
nuksan ang kaharian ng langit hindi lamang sa lahat ng nanini-
wala at sa lahat ng sumusunod sa batas ng Diyos, ngunit sa higit
sa kalahati sa sangkatauhan na nangamatay bago sila umabot sa
sapat na gulang, at gayon din naman sa mga pagano, na dahil na-
ngamatay nang walang batas, ay, sa pamamagitan Niya, ay mabu-
buhay na mag-uli nang walang batas, at hahatulan nang walang
batas, at samakatwid ay makababahagi, alinsunod sa kanilang ka-
kayahan, gawa at pagiging karapat-dapat, sa mga biyaya ng
Kanyang pagbabayad-sala.8

Dahil ang Tagapagligtas ay “nahabag sa mga damdamin 
ng ating kahinaan,” ganap Niyang nauunawaan ang ating

mga pagsubok.

Kinakailangan noong narito ang Tagapagligtas sa lupa na siya ay
tuksuhin sa lahat ng bagay, tulad din natin, at “mahabag sa mga
damdamin ng ating kahinaan,” [Sa Mga Hebreo 4:15] upang mau-
nawaan ang mga kahinaan at kalakasan, ang mga kaganapan at hin-
di kaganapan ng kahabag-habag at nahulog na kalikasan ng tao. At
makaraang maisakatuparan ang bagay na ipinunta niya dito sa
lupa, makaraang makaranas ng pakikipagbuno sa pagkukunwari,
katiwalian, kahinaan at kalokohan ng tao, makaraang makaranas ng
tukso at pagsubok sa lahat ng uri at managumpay, siya ay naging
isang “dakilang saserdote” [Sa Mga Hebreo 2:17] upang mamagi-
tan para sa atin sa walang katapusang kaharian ng kanyang Ama.
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Alam niya kung paanong tuusin at pahalagahan ang kalikasan
ng tao, dahil siya, matapos mailagay sa katayuang tulad ng sa
atin, ay nakaalam kung paanong tiisin ang ating mga kahinaan at
karupukan, at ganap na nakauunawa sa lalim, kapangyarihan at
lakas ng mga paghihirap at pagsubok na kahaharapin ng mga tao
sa sanglibutang ito. At dahil sa kanyang pagkakaunawa at kara-
nasan, matitiis niya ang mga ito.9

Ang mga unang alituntunin at ordenansa ng ebanghelyo
ay kinakailangan upang ating matanggap ang buong 

pagpapala ng Pagbabayad-sala.

Matapos makita ang dakilang mga pagpapala, pribilehiyo, ka-
pangyarihan at kadakilaan na inilagay upang maabot ng tao, sa
pamamagitan ng pagbabayad-sala ni Cristo, susunod naman na-
ting tungkulin ang alamin kung ano ang kinakailangan sa tao
upang mapasakanya ang mga ito. . . .

Ang mga pasubaling kinakailangan sa sangkatauhan upang ma-
pasakanila ang mataas na kadakilaan na dahil sa pagbabayad-sala
ay maaari nilang matanggap, ay: Una, Pananampalataya sa Diyos
bilang ating Ama at Kataas-taasang Mananakop ng sansinukob na
nasa kanyang mga kamay ang kapalaran ng sangkatauhan, at sa
kaniya tayo’y nangagbubuhay, at nagsisikilos, at mayroon tayong
pagkatao. At sa Kanyang Anak na si Jesucristo, bilang Kordero na
pinatay bago pa sa pagsisimula ng mundo, ay siyang dakilang
Tagapamagitan at dakilang pagbabayad-salang sakripisyo na ipi-
nagkaloob ng Ama bago pa ang paglalang, at naging ganap sa pag-
hahandog ng Kanyang sarili sa krus. Sapagkat “Gayon na lamang
ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kani-
yang bugtong na Anak upang ang sinomang sa kaniya’y sumam-
palataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na
walang hanggan.” [Juan 3:16.] O, kung gagamitin ang mga salita
ni Haring Benjamin:

“Maniwala sa Diyos; maniwala na siya nga, at na siya ang lu-
mikha ng lahat ng bagay, kapwa sa langit at sa lupa; maniwala na
taglay niya ang lahat ng karunungan, at lahat ng kapangyarihan,
kapwa sa langit at sa lupa; maniwalang hindi nauunawaan ng tao
ang lahat ng bagay na nauunawaan ng Panginoon.” [Mosias 4:9.]
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O gaya ng pagkakasulat ni Pablo, “Sapagka’t ang lumalapit sa
Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbi-
gay ganti sa mga sa kaniya’y nagsisihanap.” [Sa Mga Hebreo 11:6.]

Ang ikalawang alituntunin ng Ebanghelyo ng kaligtasan ay
pagsisisi. Ito ay isang taos puso at mala-Diyos na pamimighati
para sa kasalanan at pagwaksi nito, na kasama ang buong layu-
nin ng puso na sundin ang mga kautusan ng Diyos. Katulad ng
isinulat ni Propeta Isaias, “Lisanin ng masama ang kaniyang la-
kad, at ng liko ang kaniyang mga pagiisip; at manumbalik siya sa
Panginoon, at kaaawaan niya siya; at sa aming Dios sapagka’t si-
ya’y magpapatawad ng sagana.” [Isaias 55:7.] At kung sisispi
mula sa Aklat ni Mormon:

“At muli, maniwala na kayo ay kinakailangang magsisi ng in-
yong mga kasalanan at talikdan ang mga ito, at magpakumbaba
ng inyong sarili sa harapan ng Diyos; at humingi nang taos sa
puso nang kayo ay kanyang patawarin; at ngayon, kung kayo ay
naniniwala sa lahat ng bagay na ito, tiyaking ito ay inyong ga-
gawin.” [Mosias 4:10.]

Ikatlo, Pagbibinyag para sa kapatawaran ng mga kasalanan, ng
ating mga pansariling paglabag, na sa pamamagitan ng paraang
ito, na ipinagkaloob dahil sa habag ng Diyos, ay mapapawi dahil
sa pagbabayad-sala. Kung gagamitin ang mga salita ni Pablo:
“Tayo nga’y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bau-
tismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na
maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama,
ay gayon din namang tayo’y makalalakad sa panibagong buhay.
Sapagka’t kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawa-
ngisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman
tayo dahil sa kawangisan ng kaniyang pagkabuhay na mag-uli.”
[Mga Taga Roma 6:4–5.]

Ang kasunod ay ang pagtanggap ng Espiritu Santo sa pama-
magitan ng pagpapatong ng kamay ng mga yaong nakatanggap
ng Banal na Priesthood, at binigyang karapatan, inordenan, at bi-
nigyang kapangyarihan na ipagkaloob ang basbas na ito. Ganito
ang ipinangaral ni Pedro sa araw ng Pentecostes:

“Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa
pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasa-
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lanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sapagka’t sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa la-
hat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng ating
Panginoong Dios sa kaniya.” [Ang Mga Gawa 2:38–39.]

Ito ang pambungad o unang mga alituntunin ng walang kata-
pusan at hindi nagbabagong Ebanghelyo ng ating Panginoon at
Tagapagligtas na si Jesucristo, na ito at ganito rin ang para sa la-
hat ng tao sa lahat ng bansa, sa lahat ng panahon, kung kailan at
kung saan itinuro ito sa pamamagitan ng karapatang mula sa la-
ngit. Kung kaya’t mababasa nating: Ito ay “ipinangaral mula sa si-
mula, na ipinahayag ng mga banal na anghel na isinugo mula sa
kinaroroonan ng Diyos, at sa pamamagitan ng kanyang sariling
tinig, at sa pamamagitan ng kaloob na Espiritu Santo. At sa gayon
pinagtibay kay Adan ang lahat ng bagay, sa pamamagitan ng isang
banal na ordenansa, at ang Ebanghelyo ay ipinangaral, at isang
utos ang ipinadala, na ito ay nararapat na manatili sa daigdig,
hanggang sa wakas niyon.” [Tingnan sa Moises 5:58–59.]10

Tumatanggap tayo ng sakramento bilang pag-alaala sa
Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas.

Ang mga handog, na inihain mula pa noong mga araw ni
Adan. . .ay kumakatawan sa dakilang pagbabayad-salang sakri-
pisyo na Kanyang gagawin sa pamagitan ng pagsasakripisyo sa
Kanyang sarili. Napakaraming uri, anino, at anyo na Siya ang pi-
nakahalimbawa—ang sustansiya, ang katoohanan na ibinadya at
sinagisag ng mga sakripisyo na inihain mula pa sa simula. . . .

Ngunit bago ang paghahain sa Kanyang sarili, bilang dakilang
pagbabayad-salang sakripisyo, matapos matupad ang mga batas
na nagbigay-dangal dito, at matapos maipakilala ang Ebanghelyo,
Siya ay nakipagpulong sa Kanyang disipulo. . .upang kumain sa
Paskua. Pagkakain ay sinabi Niya sa kanila, “Pinakahahangad
kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago
ako maghirap.” [Lucas 22:15.] Upang kumain ng ano na kasalo
ninyo? Ng Paskua. Upang kumain ng ano na kasalo kayo? Ng
Sakramento ng Hapunan ng Panginoon. . . .Ang dalawang sere-
monya ay nakatuon sa Kanya, siya ang kumakatawan sa dalawa.
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Siya ang Nilalang na ipinagkaloob mula sa pagsisimula ng sang-
libutan, at ipinopropesiya ng mga tao ng Diyos sa lahat ng pana-
hong nakalipas; at gayundin ang ulat ng paghahain ng lahat ng
tagapaglingkod ng Panginoon, mula sa pagkahulog ni Adan
hanggang sa panahong iyon. At ang lahat ng mga sakripisyo na
inihain hanggang sa panahong iyon ay nakaturo sa Kanya, na da-
hil sa Kanya ay ginawa at sa Kanya ang mga ito ay nakatuon. Sa
kabilang dako, Siya yaong nagpakilala ng higit na ganap na batas,
at sa paghahandog sa Kanyang sarili nang minsan para sa lahat sa
isang walang hanggang pagbabayad-sala, Siya, sa pamamagitan
ng sakripisyong ito, ay naisakatuparan ang yaong nilayon ng
Makapangyarihan bago pa ang pagkakatatag ng mundo, at na
kung alin ang dugo ng mga toro, ng mga kambing at ng mga kor-
dero ay mga simbolo lamang.

Dahil sa mga pangyayari na magaganap kaagad, Kanyang pina-
simulan ang sakramento ng Hapunan ng Panginoon bilang pag-
alaala sa dakila at pinakahuling gawaing ito ng pagtubos. Noong
nasa dulang, “Siya ay dumampot ng tinapay, at nang siya’y maka-
pagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila
na sinasabi, Ito’y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo: gawin
ninyo ito sa pagalaala sa akin;” [Lucas 22:19]. Pagkatapos,
“Dumampot siya ng isang saro, at nagpasalamat, at ibinigay sa ka-
nila na nagsasabi, Magsiinom kayong lahat diyan; Sapagka’t ito
ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos para sa marami, sa ika-
pagpapatawad ng mga kasalanan.” [Mateo 26:27–28.]. . .

Mula sa pagsisimula ng mundo hanggang sa panahong pinasi-
mulan ang Paskua, ang mga sakripisyo ay inihandog bilang alaala
o sagisag ng sakripisyo ng Anak ng Diyos; kaya’t mula sa panahon
ng Paskua hanggang sa panahong Siya ay pumarito upang ihandog
ang Kanyang sarili, ang mga sakripisyo at mga sagisag at mga ani-
no ay maingat na sinunod ng mga Propeta at Patriyarka, alinsunod
sa utos na ibinigay kay Moises at sa iba pang mga tagasunod ng
Panginoon. At Kanya rin mismong tinupad ang pangangailangang
ito at ipinagdiwang ang Paskua gaya rin ng iba. At ngayon tayo, ma-
tapos ihandog ang dakilang sakripisyong iyon, ay tumatanggap ng
Sakramento ng Hapunan ng Panginoon bilang pag-alaala dito.
Samakatwid, ang gawaing ito ay dakilang buklod sa pagitan ng na-
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karaan at ng hinaharap. Samakatwid ay Kanyang sinunod ang ba-
tas, naibigay ang mga kinakailangan ng katarungan, at sinunod
ang mga kinakailangan ng Kanyang Ama sa Langit.11

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Ano ang naisakatuparan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo?

• Sa anu-anong paraan nagbibigay sa inyo ng kaaliwan ang dok-
trina ng pagkabuhay na mag-uli?

• Paanong nakaapekto sa inyo nang personal ang Pagbabayad-
sala? Paano makatutulong sa inyo ang malaman na ang
Tagapagligtas ay “ganap na nakauunawa sa lalim, kapangya-
rihan at lakas ng [inyong] mga paghihirap at pagsubok”?
Anu-anong karanasan mayroon kayo na nakapagpalakas sa
inyong patotoo sa Pagbabayad-sala?

• Ano ang ibig ipakahulugan ng pagiging anak na babae o lalaki
ni Cristo sa pamamagitan ng “pag-ampon”? (Tingnan din sa
Mosias 5:1–9, 15; D at T 25:1.)

• Ano ang kinakailangan sa atin upang ating matanggap 
ang “mga dakilang pagpapala, pribilehiyo, kapangyarihan at
kadakilaan” na maaari nating makamtan sa pamamagitan 
ng Pagbabayad-sala? (Tingnan din sa Mga Saligan ng
Pananampalataya 1:3–4.)

• Ano ang kaugnayan ng sakramento at ng Pagbabayad-sala?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Mateo
26:26–28; Mosias 15:22–25; Alma 34:13–15; 3 Nephi 18:1–12;
Moroni 10:32–33; Moises 5:4–8

Mga Tala

1. The Mediation and Atonement
(1882), 170.

2. Deseret News (Lingguhan), ika-4 ng
Mar. 1863, 282.

3. B. H. Roberts, The Life of John Taylor
(1963), 398.

4. The Mediation and Atonement,
177–78.

5. The Gospel Kingdom, mga seleksiyon,
G. Homer Durham (1943), 23–24.

6. The Mediation and Atonement, 187.

7. The Mediation and Atonement,
179–80.

8. The Mediation and Atonement,
148–49; binago ang pagkakaayos ng
mga talata.

9. The Gospel Kingdom, 120.
10. The Mediation and Atonement,

180–83.
11. The Mediation and Atonement,

124–27.



Integridad

Tayo ay maging dalisay, tayo ay maging malinis, tayo 
ay maging kagalang-galang, ating panatilihin ang ating
integridad, tayo ay gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, 
at sabihing palagi ang katotohanan, at tratuhing tama

ang bawat isa.1

Mula Buhay ni John Taylor

Nabuhay si John Taylor nang may integridad at isa siyang ha-
limbawa sa lahat ng nakakikilala sa kanya at nanungkulang kasama
niya sa Simbahan. Nang sumunod na araw matapos siyang mama-
tay noong Hulyo 1887, ang kanyang mga tagapayo, sina George Q.
Cannon at Joseph F. Smith, ay nagpadala ng isang liham sa Deseret
News upang ipabatid sa publiko ang kanyang pagpanaw. Ang isang
bahagi ng kalatas na iyon ay kinabilangan ng parangal kay
Pangulong Taylor. Ang sumusunod ay bahagi ng parangal na iyon
na naglalarawan sa pambihirang karakter at integridad ng mina-
mahal na propetang ito:

“Iilang kalalakihan lamang ang nabuhay na nagpakita ng gano-
ong integridad at ganoong walang-tinag na katapangang pisikal at
moral gaya ng ating minamahal na Pangulo na yumao na. Hindi
siya kailanman nakadama ng pagkatakot na may kinalaman sa ga-
wain ng Diyos. Ngunit sa harap ng galit na mga mandurumog, at
sa iba pang pagkakataon kung saan siya ay nasa malubhang pa-
nganib sa karahasang pisikal mula sa mga yaong nagtatangka sa
kanyang buhay, at sa mga okasyong ang mga tao ay kumaharap sa
panganib, siya kailan man ay hindi [natinag]—ang kanyang mga
tuhod kailanman ay hindi nangatog at ang kanyang mga kamay
kailanman ay hindi nanginig. Batid ng bawat Banal sa mga Huling
Araw bago pa man ang lahat, sa mga pagkakataong kinakailangan
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ang katatagan at katapangan, kung saan matatagpuan si
Pangulong Taylor at kung ano ang magiging pasiya niya. Hinarap
niya ang bawat usapin nang tahasan at may katapangan at sa pa-
raang nakatawag-pansin sa paghanga ng mga yaong nakakita at
nakakilala sa kanya. Ang walang takot na katapangan, walang ti-
nag na katatagan ay kabilang sa kanyang kilalang mga katangi-
an. . . .Isa siyang lalaking mapagkakatiwalaan ng lahat.”2

Mga Turo ni John Taylor

Ang integridad ay nangangahulugan ng matapat na pamu-
muhay sa mga alituntunin ng katotohanan at pagkamatwid.

Tayo ay maging mga tao ng katotohanan, dangal at integridad—
mga taong may isang salita at tinutupad ito—mga taong ang mga
pangako ay nakabuklod magpakailanman. . . .Nagsisikap tayong
magkaroon ng mga taong magiging mga tao ng Diyos, mga tao ng
katotohanan, mga tao ng integridad, mga tao ng kalinisan, mga ta-

Si Pangulong John Taylor, noong mga 1883. Sa pananalita ng kanyang mga taga-
payo, “iilang kalalakihan lamang ang nabuhay na nagpakita ng ganoong integri-

dad at ganoong walang-tinag na katapangang pisikal at moral.”
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ong karapat-dapat na makaugnay ng Diyos sa mga daigdig na wa-
lang hanggan.3

Inaasahan ng Diyos na magkaroon ng mga tao na magiging
mga kalalakihang may malilinis na kamay at dalisay na mga puso,
na hindi tumanggap ng mga suhol,. . . .na magiging mga kalala-
kihan ng katotohanan at integridad, ng karangalan at kalinisan, at
tatahak sa isang landas na sasang-ayunan ng Diyos sa mga daig-
dig na walang hanggan, at gayundin ng lahat ng kagalang-galang
at matwid na tao na nabuhay noon o nabubuhay ngayon. At da-
hil tinanggap natin na tayo ay mga Banal, inaasahan niya tayong
maging mga Banal, hindi sa pagkakatawag lamang, hindi sa teor-
ya lamang, kundi sa lahat ng ating iniisip, sinasabi at ginagawa.4

Ang malaking suliranin na nasa atin ay labis tayong mahilig na
umangkop sa mga pamantayan ng mundo, at ang labis na im-
pluwensiya ng mundo ay pumasok na sa ating mga puso. Ang
diwa ng pag-iimbot at kasakiman—at ano pa ang sasabihin ko?—
ang kawalang katapatan ay kumalat na na parang isang salot sa
lahat ng hangganan at lugar sa buong mundo, at tayo, humigit-
kumulang, ay nakibahagi na sa diwa nito. Gaya ng isang salot ay
lumaganap na ito sa lahat ng antas ng lipunan, at sa halip na
magpasakop tayo sa mga mataas, marangal, at kagalang-galang
na alituntuning nananahan sa sinapupunan ng Diyos, tayo ay
naghahangad ng maruming salapi na sinasabing siyang ugat ng
lahat ng kasamaan [tingnan sa I Kay Timoteo 6:10]. At sa halip na
ituon ang ating puso sa Diyos, itinutuon natin ang ating puso sa
sanglibutan, at sa mga kalokohan at kapalaluan nito. . . .Ipakita
at patunayan sa sanglibutan, sa mga anghel at sa Diyos na kayo
ay nasa panig ng katotohanan at katwiran, ng katapatan, kadali-
sayan at integridad, at na kayo ay para sa Diyos at sa Kanyang
Kaharian.5

Hayaan na ang mundo at kung anuman ang sasabihin at ga-
gawin nito, sapagkat ang kanilang magagawa ay hanggang doon
lamang sa kung ano ang ipapahintulot ng Panginoon. . . .
Ipangangaral natin sa kanila ang ebaghelyo, at patuloy na isusu-
long ang mga alituntunin ng katotohanan, at isasaayos ang ating
mga sarili alinsunod sa orden ng Diyos, at maghangad na maging
isa—at kung hindi kayo isa ay hindi kayo sa Panginoon at hindi
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magkakaroon ng mga daigdig na walang hanggan. Pakinggan ito,
mga Banal sa mga Huling Araw! Huwag pagtuunan ng pansin
ang inyong sarili para sa inyong kapurihan; ngunit sabihin sa in-
yong puso na, “Ano ang aking magagawa upang makatulong sa
pagtatayo ng Sion. Narito ako at ang lahat na mayroon ako ay
nasa dambana, at nakahanda akong gawin ang kalooban ng
Diyos maging anupaman ito, o saan man ako papupuntahin nito,
maging sa mga dulo man ng sanglibutan o hindi.” Ngunit hindi
pa natin nagagawa ang ganito; labis pa tayong nakatuon sa sarili
nating mga gawain at nakikibahagi sa diwa ng sanglibutan, at
nagbibigay-daan at umaangkop sa mga impluwensiya nito.
Ngayon, bagama’t naghahangad tayo ng mabuti para sa sangli-
butan at nagnanais na masiulong ang kaligayahan nito, hindi ma-
aaring magpasakop tayo sa kanilang mga gawain o magpasaila-
lim sa kanilang mga impluwensiya. Ang Diyos ang Panginoon na-
ting Diyos; siya ang ating hari at mambabatas, at siya ang dapat
na mamahala sa atin.6

Ang integridad ay nangangahulugan ng pagiging matapat
sa Diyos, sa ating sarili, at sa isa’t isa.

Mayroong isang dakilang alituntunin na sa aking palagay ay
dapat na siyang maghikayat sa atin sa ating pagsamba, higit sa
anupamang bagay na may kaugnayan sa atin sa buhay, at ito ay
ang katapatan ng hangarin. Sinasabi ng Banal na kasulatan—
“Kung palayain kayo ng katotohanan, kayo’y magiging tunay na
laya, ang mga walang salang anak ng Dios, sa gitna ng isang
lahing liko at masama.” [Tingnan sa Juan 8:32, 36; Mga Taga
Filipos 2:15.] Sinasabi sa ating muli na ang Diyos ay nagnanasa
ng katotohanan sa loob na mga sangkap [tingnan sa Mga Awit
51:6]. Nararapat na maging matapat ang mga tao sa kanilang sa-
rili, na maging matapat sila sa isa’t isa sa lahat ng kanilang salita,
pakikitungo [talakayan], pakikipagtalastasan, pakikipag-negosyo
at sa lahat ng anumang bagay. Nararapat silang magpasakop sa
katotohanan, katapatan at integridad, at tunay ngang hangal ang
isang taong hindi magiging tapat sa kanyang sarili, hindi tapat sa
kanyang mga paniniwala at damdamin hinggil sa mga bagay na
pangrelihiyon.
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Maari nating malinlang ang bawat isa. . .gaya ng isang huwad
na barya na nakalulusot sa yaong itinuturing na tunay at maha-
laga sa mga tao. Ngunit inaarok ng Diyos ang puso at nagtatang-
kang hawakan ang renda ng mga anak ng tao [tingnan sa
Jeremias 17:10]. Batid niya ang ating mga iniisip at nauunawaan
ang ating mga hangarin at damdamin. Batid niya ang ating mga
kilos at ang mga motibong nagbubunsod sa atin na gawin ang
mga ito. Alam niya ang lahat ng gawain at kalakaran ng sangka-
tauhan, at ang lahat ng lihim na iniisip at gawain ng mga anak ng
tao ay lantad sa harapan niya, at dahil sa mga ito ay hahatulan
niya sila.7

Dapat na maging ganap ang ating katapatan sa isa’t isa, at sa
lahat ng tao. Tupdin natin ang ating mga binitiwang pangako
gaya ng anupamang legal na kasulatan. Iwasan ang lahat ng pag-
papakita ng kapalaluan at kayabangan; at maging maamo, maba-
bang-loob at mapagpakumbaba; maging puno ng integridad at
dangal; at pakitunguhan nang pantay at matwid ang lahat ng tao.8

Kung ang isang tao ay manghihiram ng limang dolyar, kinaka-
ilangan niyang magsangla ng anumang bagay, dahil natatakot
ang nagpapahiram na hindi siya mababayaran. Walang tiwala ang
mga tao sa salita ng bawat isa. Hindi ko ituturing na may halaga
ang isang tao kung hindi ko mapagkakatiwalaan ang kanyang sa-
lita. Ang taong iyon ay walang anumang halaga, hindi mapang-
hahawakan, hindi mapagkakatiwalaan. Gayunman, ang ganitong
uri ng mga tao ang sinabi ng propeta na siyang mabubuhay sa
mga huling araw. Sila ay nakikipagtipan at hindi kailan man ini-
sip na tuparin ang mga ito. Ang kanilang mga salita ay walang ha-
laga, walang integridad sa kanila.

Sinasabi ko ang mga bagay na ito para sa inyong kabatiran, sa-
pagkat ito ang kalagayan ng sanglibutan. At tayo ba ay malaya
mula sa mga ito? Malayong-malayo pa tayo—inaasam kong sana
ay gayon na nga. Inaasam ko na mayroong higit na katapatan, ka-
linisan, integridad at katotohanan, at higit pa sa bawat alituntu-
ning nasa atin na nilayon para padakilain at gawing marangal
ang sanglibutan. Sinasabi ko ang mga bagay na ito bilang isang
kahihiyan sa sangkatauhan. At kung ang mga ito ay umiiral sa
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mga Banal, ito ay isang napakatinding kahihiyan, at dapat na tayo
ay masuklam; sapagkat kung may tao man sa mundo na narara-
pat na maging mga tao ng integridad, katotohanan at katapatan,
tayo dapat iyon, sa lahat ng dako at sa lahat ng pagkakataon. At
kung may anuman tayong sasabihin, ito ay dapat pagkatiwalaan
na tila ba sinumpaan ito at tila nakagapos tayo ng sampung li-
bong tali upang tupdin ito.9

Ano ang pinaniniwalaan natin? Naniniwala tayo sa kadalisa-
yan, sa kalinisan, sa katapatan, sa integridad, sa katotohanan, at
sa hindi pagbibigay-daan sa kabulaanan. Naniniwala tayo sa pag-
tatrato sa lahat ng tao nang makatarungan, matwid at marangal;
naniniwala tayo sa pagkatakot sa Diyos, at sa pagtalima sa
Kanyang mga batas at pagtupad sa Kanyang mga kautusan.
Ginagawa ba natin ang lahat ng ito? Hindi, hindi pa lubusan.
Inaasam kong sana ay ginagawa na natin. Ngunit malaking baha-
gi ng mga Banal sa mga Huling Araw ang gumagawa na nito; at
kung mayroon mang hindi pa, pag-aralan nila ang ang kanilang
kalagayan. . . .At dahil narito tayo para sa layuning itayo ang Sion,
Kanyang inaasahan na magiging matwid at marangal tayo sa la-
hat ng ating pakikitungo sa isa’t isa at sa lahat ng tao.10

Dapat na mayroon tayong integridad upang
mapanagumpayan ang kasamaan at maitayo ang kaharian

ang Diyos.

Nabubuhay tayo sa isang kritikal at mahalagang panahon.
Nanggigilalas ang mga tao kung minsan kapag nakikita nila ang
katiwalian, kasalanan at kasamaan, ang paglihis sa katapatan at
integridad, at ang masasamang gawi na makikita sa lahat ng
dako. Ngunit bakit sila nanggigilalas?. . .Hindi ba ipinangaral na
sa atin na ang mga bansa sa daigdig ay napapalooban mismo sa
kanilang sarili ng mga elemento ng pagkawasak at ang mga ito ay
tiyak na babagsak? At kapag nakikita natin ang karangalan na ni-
yuyurakan sa ilalim ng mga paa, at ang integridad at katotohanan
ay tumatayo sa malayo, samatalang ang masasama, tiwali at su-
wail ang siyang nagpapatakbo at nangangasiwa sa mga gawain,
maaasahan natin na ang palakol ay nakalagay sa ugat ng pu-
nongkahoy at ang punongkahoy ay nabubulok na at hindi mag-
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tatagal ay mabubuwal [tingnan sa D at T 97:7]. At ganito ang na-
gaganap sa mga bansa ngayon. Hindi tayo dapat bumulong-bu-
long o mag-isip na may anumang bagay na kakaiba o pambihira
tungkol dito. Inaasahan na nating magaganap ang mga bagay na
ito, at sila ay higit pang malala kaysa ngayon. Gayunman tayo ay
gumagawa upang ituro ang wastong mga alituntunin.11

Nabubuhay tayo sa dispensasyon ng kaganapan ng mga pana-
hon, kung saan tinitipon ng Diyos ang lahat ng bagay upang ma-
ging isa, at tinipon niya tayo mula sa iba’t ibang bansa, bayan,
klima, at lipi. Para sa ano? Upang gawin tayong mga hangal? Ang
atin bang layunin ay mabuhay gaya ng masasama—ang maging
“maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtu-
ngayaw, masuwayin sa mga magulang, mga matitigas ang ulo,
mga palalo, hindi mga maibigin sa mabuti, na may anyo ng ka-
banalan datapuwa’t tinanggihan ang kapangyarihan nito?”
[Tingnan sa II Kay Timoteo 3:2–5.] Hindi, pumunta tayo dito
upang ating matutuhan ang mga batas ng Makapangyarihan, at
ihanda ang ating mga sarili at ang ating mga inapo para sa mga
luklukan, mga pamunuan, mga kapangyarihan, at mga nasasaku-
pan sa kahariang selestiyal ng Diyos.

Pinag-uusapan natin kung minsan ang tungkol sa Sion, na da-
pat maitayo sa Jackson County; gayundin ang tungkol sa isang
Bagong Jerusalem na dapat maitayo upang sumalubong sa isang
Jerusalem na mananaog buhat sa langit. Paano maitutulad ang
ating mga buhay at kilos sa mga bagay na ito? Ang atin bang
puso, damdamin, at pagsuyo ay nakatuon sa mga bagay na ito, o
nakakalimot tayo at ang ating mga isip ay nagiging abala ngayon
sa mga bagay na makalupa?

Atin bang inihahanda ang ating mga anak para sa panahong
ito, at nagpapalaganap ng impluwensiya sa ating paligid saan
man tayo pumunta upang akayin ang mga tao sa mga landas ng
buhay at itaas sila sa Diyos? O tayo ba ay palusong lang nang pa-
lusong—na nabubuhay sa araw-araw nang hindi inaalala ang hi-
naharap at hinahayaan na lang na mangyari ito? Sa aking palagay
ay dapat na tayong magising at maging aktibo at magsikap na tu-
mahak ng isang landasin na magbibigay-katiyakang makakamtan
ang pagsang-ayon ng Makapangyarihan. . . .
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Dapat na ihanda natin ang ating kabataan na sumunod sa
ating mga yapak, kung tumpak ang mga yapak na ito, upang sila
ay maging mararangal na miyembro ng lipunan, upang kapag li-
lisanin na natin ang sanglibutang ito at tumungo sa kabilang da-
igdig, makapag-iiwan tayo ng isang angkang puno ng integridad,
at tumutupad sa mga kautusan ng Diyos. Dapat na turuan natin
ang ating mga anak ng kaamuan at kababaang-loob, integridad,
kalinisan at ng pagkatakot sa Diyos, upang maituro rin nila ang
mga alituntuning ito sa kanilang mga anak. . . .Maghangad na
maitanim sa puso ng inyong mga kabataan ang mga alituntuning
maglalayon na sila ay maging marangal, may paninindigan, ma-
talino, malinis, mayumi, dalisay na mga lalaki at babae, na puno
ng integridad at katotohanan. . . .na sila, kasama ninyo, ay mag-
karoon ng mamanahin sa kaharian ng Diyos.12

Nalilimutan natin kung minsan, na tayo ay gumagawa, kasama
ng marami pang iba, sa pagpapalaganap ng katwiran at pagtata-
yo ng kaharian ng Diyos sa lupa. At minsan hinahayaan natin ang
sariling magpakababa at maging makalimutin sa dakila at malu-
walhating tungkulin kung saan tayo natawag. Marami sa atin ang
nagbibigay-daan sa tukso; natitisod tayo at napapadako sa kadili-
mam, at nawawalan ng Espiritu ng Panginoon. Nalilimutan natin
na ang Diyos at ang mga anghel ay nagmamasid sa atin.
Nalilimutan natin na ang mga espiritu ng matwid na mga taong
ginawa nang ganap, at ng ating mga ninuno, na umaasam sa pag-
tatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa, ay nakatingin sa atin, at na
ang ating mga gawi ay nakalantad para sa pagsusuri ng lahat ng
binigyang-karapatan na nilalang sa kalangitan.

At, sa paglimot sa mga bagay na ito kung minsan, kumikilos
tayong tila mga hangal, at ang Espiritu ng Diyos ay magdada-
lamhati; lumalayo ito sa atin at tayo ay mangangapa sa dilim.
Ngunit kung maipamumuhay natin ang ating relihiyon, matata-
kot sa Diyos, magiging ganap na matapat, tatalima sa kanyang
mga batas at patakaran, at tutupad sa kanyang mga kautusan,
iba ang ating madarama. Makadarama tayo ng ginhawa at kali-
gayahan. Ang ating mga espiritu ay magiging mapayapa at masa-
ya. At sa araw-araw, linggo-linggo, at taon-taon, sisidhi ang ating
kagalakan.13
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Pagpapalain ng Diyos ang mga yaong ang buhay ay
kakikitaan ng integridad at kadalisayan.

Tungkol sa mga pangyayari na magaganap pa lamang at tung-
kol sa uri ng mga pagsubok, kaguluhan, at paghihirap na dada-
nasin natin, ang mga ito para sa akin ay hindi dapat alalahanin.
Ang mga bagay na ito ay nasa mga kamay ng Diyos. . . .Kapag na-
patunayan na tayo ay nakahanda at masunurin, at nasa panig ng
Panginoon para sa katuwiran, katotohanan, at integridad, para sa
kalinisan at kabanalan, na naninindigan sa mga alituntunin ng
katotohanan at sa mga batas ng buhay, samakatwid ang Diyos ay
sasaatin, at kanyang palalakasin ang lahat ng yaong naninindigan
sa mga alituntuning ito. . . .Ang dalisay at malinis, ang kagalang-
galang at matwid, ay hahayong magtatagumpay hanggang sa ka-
nilang maisakatuparan ang lahat ng pinanukala ng Diyos na ga-
win nila sa mundong ito.14

Maging matapat sa inyong sarili, maging matapat sa harapan
ng Diyos. Maging malinis, maging makatotohanan at maging
puspos ng intergridad, at matakot sa Panginoon ninyong Diyos
sa inyong mga puso, at ang kanyang mga pagpapala ay sasainyo,
at ang kanyang Espiritu ay gagabay sa inyo, at sa mga heneras-
yong susunod sa inyo, sa mga daigdig na walang hanggan.
Amen.15

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Batay sa inyong mga natutuhan mula kay Pangulong Taylor,
paano ninyo bibigyang kahulugan ang integridad? Sa anu-
anong aspeto ng buhay nagiging lalong mapanghamon ang
magpanatili ng integridad?

• Sa inyong palagay, ano ang ibig sabihin ng maging matapat sa
ating sarili? sa iba? sa Diyos? Bakit mahalaga na maging mata-
pat sa lahat ng aspeto ng ating buhay? Paano tayo pinagpapa-
la kapag tayo ay matapat?

• Paano magiging iba ang buhay kung ang lahat ay maninindi-
gan sa mga alituntunin ng katapatan at integridad? Paano ma-
kaaapekto sa inyong mga kilos ang ganoong paninindigan?
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• Anu-anong hamon sa integridad ang kinahaharap ng mga bata
ngayon? Anu-ano ang ating magagawa upang maturuan ang
mga bata ng kahalagahan ng katapatan at integridad?

• Paano maihahambing ang ating mga buhay at kilos sa ating
layunin na itayo ang kaharian ng Diyos? Bakit mahalaga na
gawing madalas ang paghahambing na ito?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Mga Awit
15:1–5; Mga Kawikaan 20:7; Alma 41:14; D at T 10:28;
136:25–26; Mga Saligan ng Pananampalataya 1:13

Mga Tala

1. Deseret News: Semi-Weekly, ika-24 ng
Okt. 1882, 1.

2. B. H. Roberts, The Life of John Taylor
(1963), 410–11.

3. Deseret News: Semi-Weekly, ika-21 ng
Okt. 1884, 1.

4. The Gosepl Kingdom, mga seleksiyon,
G. Homer Durham (1943), 123.

5. Deseret News: Semi-Weekly, ika-15 ng
Mar. 1881, 1.

6. Deseret News: Semi-Weekly, ika-31 ng
Ago. 1880, 1.

7. Deseret News: Semi-Weekly, ika-16 ng
Dis. 1873, 1; binago ang pagkakaayos
ng mga talata.

8. The Gospel Kingdom, 343.
9. Deseret News: Semi-Weekly, ika-11 ng

Peb. 1873, 2.
10. Deseret News (Lingguhan), ika-26 ng

Abr. 1882, 210.
11. Deseret News: Semi-Weekly, ika-26 ng

Ene. 1875, 1.
12. Deseret News (Lingguhan), ika-15 ng

Ene. 1873, 761; binago ang pagkakaa-
yos ng mga talata.

13. The Gosepl Kingdom, 179.
14. Deseret News: Semi-Weekly, ika-19 ng

Dis. 1876, 1.
15. Deseret News: Semi-Weekly, ika-11 ng

Dis. 1877, 1.



Ang Ating Tungkuling
Pangmisyonero

Hindi ko kailanman nakita ang mga elder na humayong
magmisyon upang ipangaral ang ebanghelyo [nang hindi
itinuturing] na sila ay umaalis upang lumahok sa isa sa 

pinakadakilang gawaing pinagagampanan 
sa sangkatauhan.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Si Elder John Taylor ay naglingkod bilang isang misyonero sa
loob ng Estados Unidos at sa ibayong dagat, at nakaganap ng ilang
full-time na misyon sa pagitan ng 1839 at 1857. Kanyang ipinakita
ang kanyang malakas na pananampalataya at patotoo habang na-
ngangaral sa kadalasan ay mapaghamong mga pagkakataon, na
kung minsan ay walang salapi o pagkain. Nanalig siya na iingatan
siya at ang kanyang pamilya ng Panginoon at pagkakalooban siya
ng mga pamamaraan upang maipangaral ang ebanghelyo.

Isa sa mga ganoong pagkakataon ng pagtataguyod ng
Panginoon ay naganap hindi nagtagal makaraang lisanin ni Elder
Taylor ang kanyang pamilya sa Montrose, Iowa, upang gampa-
nan ang isang misyon sa Inglatera. Habang naglalakbay siya sa
Indiana, nagkasakit siya nang malubha at napilitang magpalipas
ng ilang linggo sa isang otel upang magpalakas. Sa panahong ito,
itinuro ni Elder Taylor ang ebanghelyo sa mga pagpupulong na
ginaganap sa katabi ng otel, kahit na kailangan niyang umupo
paminsan-minsan habang nagsasalita. Napansin ng kanyang mga
tagapakinig na sa kabila ng mahirap niyang kalagayan, hindi siya
kailanman nanghingi ng pera. Sa wakas, isa sa kanila ang luma-
pit sa kanya at nagsabi, “G. Taylor, hindi ka kumikilos gaya ng ka-
ramihan sa mga mangangaral; wala kang binabanggit tungkol sa
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Tungkol sa mga misyonero, sinabi ni Pangulong Taylor, “Kapag humahayo ang mga
kapatid na ito, maaaring isang bagong gawain ito para sa kanila. . . .ngunit
humahayo ang mga elder na ito bilang ipinadalang mga tagahatid-balita ng

Panginoong Jesucristo.”
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iyong kalagayan o pananalapi, ngunit namalagi ka dito ng ilang
panahon na may sakit; ang mga bayarin sa iyong manggagamot
at sa otel ay tiyak na malaki. Pinag-usapan namin ng ilang kaibi-
gan ko ang mga bagay na ito at nagpasyang tulungan ka.”

Mapagpasalamat na tinanggap ni Elder Taylor ang tulong na
ito at hindi nagtagal ay naipagpatuloy ang kanyang paglalakbay
matapos maayos ang lahat ng kanyang bayarin. Tungkol sa kara-
nasang ito, sinabi ni Elder Taylor, “Higit kong nanaisin na ilagay
ang aking pagtitiwala sa Panginoon kaysa sinuman sa mga hari sa
daigdig.”2 Dahil sa kanyang pananalig sa Panginoon at sa kan-
yang katapatan sa pagtuturo ng ebanghelyo sa iba, si John Taylor
ay isang matibay na halimbawa kung paano natin dapat na gam-
panan ang gawaing misyonero.

Mga Turo ni John Taylor

Ang gawaing misyonero ay nagdadala ng kaalaman 
tungkol sa buhay at imortalidad sa buong sangkatauhan.

Narito tayo para sa isang tiyak na layunin; ang mundo ay nilik-
ha para sa isang tiyak na layunin;. . .ang ebanghelyo ay ipinakila-
la para sa isang tiyak na layunin sa iba’t ibang yugto ng panahon
at sa iba’t ibang tao kung kanino ito inihayag at ipinatalastas, at
tayo, sa ngayon, ay napasasailalim din sa ganitong mga layunin.
Ginagabayan tayo ng Panginoon gaya ng ginawa niya noon sa
Israel, at gaya ng paggabay niya sa mga Nephita mula sa lupain ng
Jerusalem, at sa sampung tribo, at sa iba pang mga tao, na pu-
munta sa iba’t ibang lugar. Ginagabayan niya tayo, at ang unang
bagay na ginawa niya sa atin. . .ay ipadala ang kanyang ebanghel-
yo, makaraang ihayag muna ito kay Joseph Smith, at siya, matapos
bigyang-karapatan ng Pinakamakapangyarihang Diyos, at mata-
pos matanggap ang pagkakatalaga sa kanya sa pamamagitan ng
banal na priesthood na umiiral sa kalangitan, at dahil sa pagka-
katalagang iyon ay nagkaroon ng karapatang ipagkaloob ito sa
iba, ay ipinagkaloob ito sa iba, at sila naman ay ipinagkaloob din
ito sa iba, at samakatwid ay naipadala ang ebanghelyo sa iba’t
ibang bansa kung saan tayo naninirahan.
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At nang magsihayo ang mga taong ito upang ipahayag ang
ebanghelyong ito, umalis sila, tulad ng sinabi ni Jesus, hindi
upang gawin ang kanilang “kalooban, kundi ang kalooban ng
Ama na nagsugo sa kanila,” [tingnan sa Juan 5:30] at makipagtu-
lungan sa mga may tangan ng priesthood dito sa lupa sa pagtu-
turo ng tamang mga alituntunin. Kung kaya’t humayo sila sa mga
bansa, at libu-libo at sampu-sampung libo at milyun-milyon ang
nakapakinig sa kanilang mga patotoo; ngunit tulad noong mga
sinaunang araw, gayon din naman sa mga huling araw. Sinabi ni
Jesus, “Makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang na-
ngagkakasumpong noon; samantalang malapad ang daang patu-
ngo sa pagkapahamak at marami ang doo’y nagsisipasok.”
[Tingnan sa Mateo 7:13–14.] Ganito palagi ang nangyayari sa la-
hat ng panahon at sa lahat ng tao, kung saan at kailan ipinanga-
ngaral ang ebanghelyo sa kanila.3

Ipinanumbalik ng Diyos ang ebanghelyo sa layuning ibalik ang
buhay at imortalidad sa kaalaman ng sangkatauhan; at kapag wa-
lang kaalaman sa ebanghelyo ay walang kaalaman sa buhay at
imortalidad; sapagkat hindi mauunawaan ng mga tao ang mga ali-
tuntuning ito malibang ang mga ito ay ihayag sa kanila. . . .Nang
buksan ang kalangitan at magpakita ang Ama at Anak at ipahayag
kay Joseph ang mga alituntunin ng ebanghelyo, at nang ang ba-
nal na Priesthood ay maipanumbalik at ang Simbahan at kaharian
ng Diyos ay maitatag sa lupa, ang mga ito ang pinakadakilang pag-
papala na ipinagkaloob sa henerasyong ito na maaaring matang-
gap ng tao. Kung mauunawaan nila ito, ito ang pinakadakilang
pagpapala na maipagkakaloob ng Diyos sa sangkatauhan.4

Isa nating tungkulin ang tumulong sa Panginoon 
sa pamamagitan ng gawaing misyonero.

Samakatwid ngayon, naghahangad ang Panginoon, sa panahong
ito gaya rin noong ibang panahon, na magtipon para sa kanya ng
mga tao na gagawa ng kanyang kalooban, tutupad sa kanyang mga
kautusan, makikinig sa kanyang payo, at magsasakatuparan sa kan-
yang mga utos. . . .Ang Panginoon, sa panahong ito tulad din no-
ong mga naunang pagkakataon, ay ipinadadala ang kanyang mga
salita sa nais niyang magdala nito; pinipili niya ang kanyang mga ta-
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gahatid-balita at ipinadadala ang mga ito sa kanyang mga tao. At
nang humayo ang mga elder ng Israel, sinabi niya sa kanila sa isang
paghahayag—“Humayo, at ang aking mga anghel ay nasa inyong
harapan, at ang aking espiritu ay sasama sa inyo.” [Tingnan sa D at
T 84:88.] At sila ay humayo, at tinupad ng Diyos ang kanyang mga
salita, at marami sa inyo, na sa panahong iyon ay nasa malalayong
bansa, ang nakinig sa mga salita ng buhay, at nang marinig ninyo
ang mga iyon, nabatid at naunawaan ninyo ito, tulad ng sinabi ni
Jesus—“Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at nakilala nila
ako, at sumunod sila sa akin, nguni’t sa iba’y hindi sila nagsisisu-
nod sapagka’t hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba.” [Tingnan
sa Juan 10:5, 27.] Napakinggan ninyo ang tinig ng katotohanan na
sinamahan ng espiritu ng Diyos, at ang mga ito ang siyang pumu-
kaw ng masisidhing damdaming espirtuwal sa inyong mga puso, at
kayo ay nagsisunod. . . .

Ngayon, samakatwid, nagkakatipon tayo upang tumulong, para
sa anong layunin? Upang pangalagaan ang sarili nating mga kapa-
kanan? Hindi. Upang makalikom ng kayamanan? Hindi. Upang
magkaroon at magpakasasa sa magagandang bagay sa buhay na
ito? Hindi, kundi gawin ang kalooban ng Diyos at ituon ang ating
sarili, ang ating mga talino at kakayahan, ang ating katalinuhan at
impluwensiya sa lahat ng maaaring paraan upang maisakatuparan
ang mga layunin ni Jehova at tumulong na magpalaganap ng ka-
payapaan at katwiran dito sa lupa. Ito, sa aking pagkakaunawa,
ang dahilan kung bakit tayo narito, at hindi upang atupagin ang
ating mga pansariling gawain at hayaan ang Diyos at ang kanyang
kaharian na gawin ang nais nila. Tayong lahat ay may interes sa da-
kilang gawaing ito ng Diyos sa mga huling araw, at nararapat na
magtulung-tulong tayong lahat sa gawaing ito.5

Naordenan akong Elder ng mga may karapatan, at humayo
ako upang ipangaral ang Ebanghelyong ito. Ang ibang mga Elder
ay humayo, tulad ko, sa sibilisadong mga bansa, na ipinanga-
ngaral ang ganoon ding doktrina at nag-aalok ng ganoon ding
mga pangako. Ang ilan sa kanila ay hindi gaanong maalam; ang
ilan ay hindi gaanong nakapag-aral. Nagpapadala tayo ng kakai-
bang uri ng mga tao bilang mga Elder. Kung minsan, ang isang
misyonero ay isang mangangalakal, kung minsan ay isang mam-
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babatas, isang panday, isang tagagawa ng adobe, isang taga-pali-
tada, isang magsasaka, o pangkaraniwang trabahador, depende
sa kanilang gawain. Ngunit ang lahat ay nasa ilalim ng iisang im-
pluwensiya at espiritu, at lahat ay nagsisialis bilang mga misyo-
nero upang ipangaral ang Ebanghelyo ng liwanag, ng buhay at
ng kaligtasan. Tinanggap nila ang mga kayamanan ng buhay na
walang hanggan, at binigyan sila ng kakayahan na ipatalastas ang
mga ito sa iba; at iniaalok nila ang ganoon ding mga pangako.

Kayo na mga nakikinig sa akin sa hapong ito at ganoon din ang
libu-libo pang iba, ay nakapakinig na sa mga ganitong alituntunin,
at naalukan na ng ganitong mga pangako; at nang sundin ninyo
ang Ebanghelyo, tinanggap ninyo ang ganoon ding espiritu; at kayo
ang aking mga saksi sa katotohanan ng mga bagay na akin ngayong
ipinahahayag sa inyong harapan, at sa Espiritu at kapangyarihan ng
Diyos na kalakip ng pagsunod sa Ebanghelyo, at hindi ninyo ito pa-
bubulaanan. Hindi ito pabubulaanan ng kongregasyong ito. Nang
magpakita kayo ng pagsunod sa mga batas ng Diyos, sumunod sa
Kanyang mga kautusan, at mabinyagan para sa kapatawaran ng
mga kasalanan at mapatungan ng mga kamay para sa pagtanggap
sa Espiritu Santo, natanggap ninyo ito; at kayo ang mga buhay na
saksi ng Diyos. Ito ang isang lihim na hindi maunawaan ng sangli-
butan. . . .Sumasaatin ang mga alituntunin ng buhay na walang
hanggan, at gumagawa tayo sa isang layuning pang walang hang-
gan; at gumagawa tayo upang itatag ang Sion ng Diyos, kung saan
maituturo ang katwiran, at kung saan maiingatan ang mga tao, at
kung saan maipahahayag ang kasarinlan sa lahat ng tao ng bawat
lahi, ng bawat pananampalataya, at ng bawat bansa.6

Ang ating tungkulin ay ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng
tao. . . .At ginagawa natin ito sa kabila ng pagsalungat ng mga
tao, at sa pangalan ng Diyos ay gagawin natin ito. . . .At kung ma-
mahalin nila ang diyablo nang higit sa Diyos, hayaan silang gawin
ito at mapapasakanila ang kaguluhan at kalungkutan at kapaha-
makan at digmaan at pagdanak ng dugo. Sapagkat magsisitindig
ang bansa laban sa bansa, bayan laban sa bayan; at ang mga luk-
lukan ay pababagsakin; at ang mga kaharian ay pangangalatin sa
apat na hangin, at ang mga kapangyarihan ng daigdig sa lahat ng
dako ay matitigatig; at ang Panginoon ay darating hindi magtata-
gal upang hatulan ang mga bansa; at kinakailangan para sa atin
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ang mabatid kung ano ang ating ginagawa, at habang ipinahaha-
yag natin na tayo ay mga banal ng Diyos, hindi tayo dapat maging
mapagkunwari, kundi maging puspos ng katotohanan at puspos
ng integridad at gampanang matapat ang ating mga tungkulin at
igalang ang ating Diyos.

Ganito ang inaasahan sa atin ng Diyos. At pagkatapos ay mag-
tayo ng mga templo, at pagkatapos nito ay ano? Mangasiwa sa
mga ito. Ipadala ang ebanghelyo sa mga bansa sa daigdig. At pag-
katapos ay tipunin ang mga tao. Pagkatapos ay ano? Magtayo ng
marami pang mga templo. Pakatapos ay ano? Ipangasiwa ang
mga ito sa mga tao.7

Ang mga misyonero ay nagtuturo ng walang hanggang
katotohanan sa pamamagitan ng kapangyarihan at

karapatan ng Diyos.

May napakalaking kaibahan sa pagitan ng pagpapalaganap ng
ebanghelyo, at ng yaong ginagawa ng sanglibutan. Ang karami-
han sa mga kalalakihang ito ay malamang na hindi maging mga
kasangkapan sa pangangaral ng ebanghelyo alinsunod sa mga
opinyon ng sanglibutan; ngunit ang pinakamalaking pagkakaiba
sa pagitan natin at ng mga taong ito ay humahayo tayo sa pa-
ngalan ng Diyos ng Israel, na inaalalayan ng Kanyang kapangya-
rihan, karunungan at katalinuhan, upang ipahayag ang mga ali-
tuntunin ng walang hanggang katotohanan na ipinatalastas Niya
sa atin; samantalang sila ay humahayo upang ipahayag ang kani-
lang mga natutuhan sa mga kolehiyo.

Ang ating mga elder ay humahayo sa kahinaan. . . .Kapag [sila]
ay humahayo, walang silang paghahanda na lalagpas sa mga pa-
ngunahing elemento ng edukasyon sa ipinapalagay na dapat ma-
tutuhan ng lahat; ngunit hindi mga salita ang kanilang itinuturo,
ito ay mga alituntunin. At bagamat sa harapan ng mga tagapaki-
nig na nag-aral sa mga batas ng Diyos, maaari silang makadama
ng pagkatakot at pagkahiya na ipahayag ang kanilang sarili, ga-
yunman, kapag sila ay humahayo upang tumayo sa harap ng mga
kongregasyon sa mundo, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay
hahayong kasama nila, ang Panginoon ay aalalayan sila at bibig-
yan sila ng karunungan, “na hindi maaaring masalangsang o ma-
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tutulan man ang lahat ninyong mga kaalit.” [Tingnan sa Lucas
21:15.] Ganito ang pangako na ibinibigay sa mga tagapaglingkod
ng Panginoon na humahayong may pananalig sa Kanya.8

Ang mga kabataang lalaking ito ay tulad ng iba pa sa atin; ka-
nilang tinanggap ang espiritu ng buhay, liwanag at katalinuhan,
ang kaloob na Espiritu Santo, at sila ang mga tagahatid-balita ng
Dakilang Jehova, na Kanyang pinili, inilaan, at inordenan upang
humayo at ipahayag ang Kanyang kalooban sa mga bansa ng da-
igdig. Umaalis sila hindi sa sarili nilang pangalan o lakas, kundi
sa pangalan, lakas at kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Ganito
ang kanilang katayuan, at kung sila ay mangungunyapit sa Diyos
at matapat na gagampanan ang kanilang mga tungkulin, tatalima
sa mga alituntunin ng katotohanan, at iwawaksi ang bawat uri ng
mga panunukso at katiwalian, ang kapangyarihan ng Diyos ay
mapasasakanila, at bubuksan ng Diyos ang kanilang mga bibig,
at bibigyan sila ng kakayahan na lituhin ang karunungan ng ma-
runong, at magsasalita sila ng mga bagay na ipanggigilalas ng
mga ito at ng yaong mga nakikinig sa kanila.

Nais kong sabihin sa mga kapatid na ito, maging masigasig na
maghanda at gumawa upang magampanan ang inyong misyon.
Huwag pansinin ang sanglibutan; huwag pansinin ang mga dol-
yar at sentimo, ang mga libra, at ang mga selin, at mga peseta.
Mangunyapit kayo sa Diyos, ipamuhay ang inyong relihiyon, ma-
tapat na gampanan ang inyong mga tungkulin, magpakumababa
sa harap ng Diyos, at tumawag sa kanya nang palihim at Kanyang
ihahanda ang inyong landas sa inyong harapan.9

Kailangan nating ihanda ang ating sarili sa espirituwal
upang maging mabisang mga misyonero.

Sasabihin ko, gayunman, sa mga yaong magmisyon na dapat si-
lang mag-aral ng Biblia, Aklat ni Mormon, Aklat ng Doktrina at
mga Tipan, at iba pang pamantayang banal na kasulatan, upang
sila ay maging pamilyar sa mga alituntunin ng ating pananampa-
lataya. Sasabihin ko rin sa ibang kabataang lalaki na hindi pa aalis
sa ngayon upang magmisyon, ngunit malamang na umalis sa
ibang panahon sa hinaharap, na ang mga bagay na ito ay may hi-
git na halaga sa kanila kaysa kanilang pagkakaalam sa kasalukuyan.
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Kinakailangan nating mapatatag at mapalakas ng katotohanan.
Kinakailangan nating maging pamilyar sa mga alituntunin, doktri-
na, at ordenansa na nauukol sa Simbahan at Kaharian ng Diyos.

Sinasabi sa atin sa Aklat ng Doktrina at mga Tipan na hanapin
ang karunungan tulad ng nakatagong mga kayamanan, kapwa sa
pamamagitan ng pag-aaral at pananampalataya; na maging pamil-
yar sa mga kasaysayan at batas ng bansa kung saan tayo nakatira,
at ng mga bansa sa daigdig [tingnan sa D at T 88:78–80, 118]. Alam
ko na kapag ang mga kabataang lalaki ay nagtatrabaho dito sa pa-
ligid-ligid, pumupunta sa bangin, gumagawa sa sakahan, pumu-
punta sa teatro, at kung anu-ano pa, ang kanilang mga pag-iisip ay
hindi ganap na nakatuon sa mga bagay na ito; ngunit kapag sila ay
natawag na maging kalahok mismo sa gawaing misyonero, mara-
mi sa kanila ang maghahangad na sana ay higit nilang binigyang-
pansin ang mga tagubilin na kanilang tinanggap, at ginawang higit
na pamilyar ang Biblia, sa Aklat ni Mormon, at sa Aklat ng Doktrina
at mga Tipan.10

Ang uri ng kalalakihan na nais nating maging mga tagapagdala
ng mensaheng ito ng ebanghelyo ay kalalakihang may pananam-
palataya sa Diyos; kalalakihang may pananampalataya sa kanilang
relihiyon; kalalakihang iginagalang ang kanilang priesthood; ka-
lalakihang pinagkakatiwalaan ng mga taong nakakikilala sa kanila
at nananalig sa Diyos. . . .Nais natin ng kalalakihang puspos ng
Banal na Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. . . .Ang kalalaki-
hang magdadala ng mga salita ng buhay sa mga bansa ay dapat na
kalalakihang may karangalan, integridad, kalinisan at kadalisayan;
at dahil ito ang ipinag-utos ng Diyos sa atin, sisikapin nating ma-
isakatuparan ito.11

Dapat na mayroong tayong pananampalataya at katapangan
upang magampanan ang ating tungkuling pangmisyonero.

May isang kakila-kilabot na panahon na parating sa mga bansa
sa daigdig. . . .higit na masama kaysa anupamang maisasaisip ng
tao—digmaan, pagdanak ng dugo, at kapanglawan, pagdadalam-
hati, paghihinagpis, salot, kagutuman, at mga lindol, at ang lahat
ng yaong sakuna na sinalita ng mga propeta ay may katiyakang
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matutupad. . . .At nasa sa atin, mga Banal sa mga Huling araw, na
maunawaan ang ating mga ginagampanan at resposibilidad. . . .

. . . .May ilang bagay na lubhang nagpapahirap kung minsan sa
mga tao na magampanan ang uri ng misyon na nagawa na nila no-
ong kanilang kabataan dahil sa katandaan, karamdaman, at mga
pangyayari. Gayunman, ikinahihiya ko kung minsan kapag naki-
kita ko ang kilos ng marami sa mga korum na ito na aking tinu-
tukoy, kapag sila ay tinatawag upang magmisyon. Ang isa ay may
ganitong dahilan, at ang isa ay may ganoong dahilan. Higit na ma-
dali mga dalawampung taon na ang nakalilipas, ang tumawag ng
dalawa o tatlong daang kalalakihan kaysa ngayon sa libu-libong
kalalakihang ito ng Israel. Paano ninyo ito maipaliliwanag? Isang
dahilan ang kawalang pakialam na umiiral ngayon.12

Napakaraming kalalakihang may malakas na pangangatawan
na, kung mayroon lamang sila ng kaunti pang pananampalataya
sa Diyos, at mapagtatanto ang mga kapahamakang darating sa
sanglibutan, at ang mga pananagutan ng yaong priesthood ng
Diyos na ipinagkaloob sa kanila, ay magiging handa sila na ma-
panagumpayan ang lahat ng balakid at magsasabing, Narito ako,
inyo akong ipadala; nais kong makinabang ang sangkatauhan.
Kung si Jesus ay pumarito upang hanapin at iligtas ang mga ya-
ong naliligaw, nais kong magkaroon ng ganoon ding hangarin.13

Ako mismo ay naglakbay ng daan-daang libong milya upang
ipangaral ang ebanghelyo; at walang supot ng salapi o tunika, na
nagtitiwala sa Panginoon. Kanya ba akong pinabayaan kailan-
man? Hindi, hindi kailanman. Palagi akong pinagkakalooban ng
panustos, at dahil dito ay nagbibigay-puri ako sa Diyos, ang aking
Ama sa Langit. Ginampanan ko ang kanyang gawain, at kanyang
sinabi sa akin na ako ay aalalayan niya dito. Tinupad niya ang pa-
nanalig na inilagay ko sa kanya; at kung hindi ko man natupad
ang sa akin, umaasa akong kanya akong patatawarin at tutulu-
ngan akong makagawa nang higit na mabuti. Ngunit ang
Panginoon ay tunay at matapat, at hindi ako kailanman nagku-
lang sa pagkain o inumin o isusuot, at hindi kailanman natigil sa
paglakbay kung saan ako dapat pumaroon dahil sa kakulangan
ng pamamaraan.14
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May higit akong pananalig sa mga kalalakihang umaalis sa pag-
pupulong na ito dahil nadarama nila ang kahinaan at kawalang
kakayahan, kaysa doon sa mga nag-aakala na marami silang na-
lalaman at may kakayahang magturo ng anuman at ng lahat ng
bagay. Bakit? Dahil kapag ang mga tao ay nananalig sa kanilang
sarili, nananalig sila sa isang baling tambo; at kung sila ay nana-
nalig sa Panginoon, sila kailanman ay hindi mabibigo. . . .Ang
Panginoon ay sumasalahat, Kanyang binabantayan ang Kanyang
mga tao, at kapag ang mga kapatid na ito ay magpapatuloy na
manalig sa Diyos. . .,ang Kanyang Espiritu ay mananahan sa ka-
nila, magpapaliwanag sa kanilang mga isipan, magpapalawak sa
kanilang mga kakayahan, at magbibigay sa kanila ng karunungan
at katalinuhan sa panahon ng pangangailangan. Hindi sila dapat
na mapasailalim sa pagkatakot sa karunungan ng mundo; sapag-
kat walang anumang karunungan sa mundo na papantay sa ya-
ong ibinibigay ng Panginoon sa Kanyang mga Banal; at hangga’t
ang mga kapatid na ito ay lumalayo sa masama, ipinamumuhay
ang kanilang relihiyon, at nangungunyapit sa Panginoon sa pa-
mamagitan ng pagtupad sa Kanyang mga kautusan, walang dapat
katakutan sa anumang kalalabasan nito; at ang mga bagay na ito
ay para sa lahat ng Banal at gayon din sa mga kapatid na ito.15

Anuman ang kanilang mga nararamdaman, ang [mga misyo-
nero] ay humahayo bilang mga anghel ng pagkahabag na nagda-
dala ng mahahalagang binhi ng ebanghelyo, at sila ang magiging
mga kasangkapan sa pagdadala sa marami mula sa kadiliman tu-
ngo sa liwanag, mula sa pagkakamali at mga maling paniniwala
tungo sa buhay, liwanag, katotohanan, at katalinuhan, at sa wa-
kas, sa kadakilaan sa kahariang selestiyal ng ating Diyos.

Kapag humahayo ang mga kapatid na ito, maaaring isang ba-
gong gawain ito para sa kanila. Kailangan nilang makidigma sa
mga pagkakamali na naroon na sa napakahabang panahon, maki-
laban sa mga maling akala na sasabihin nila mismo sa inyo na ito
ay may napakalaking impluwensiya sa kanila; kailangan din ni-
lang mangaral at mangatwiran sa mga taong walang pakialam sa
katotohanan, lalung-lalo na sa relihiyon na ating tinanggap, ga-
yunman humahayo ang mga elder na ito bilang ipinadalang mga
tagahatid-balita ng Panginoong Jesucristo. Umaalis sila upang ipa-
hayag na itinatag ng Diyos ang kanyang gawain sa lupa, at na siya
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Tanggapan ng Millennial Star sa Liverpool, mga taong 1885. Sa unang bahagi ng
kanyang ministeryo, naglingkod si John Taylor bilang isang misyonero sa Kapuluan
ng Britanya, kung saan kanyang ginamit ang kanyang mga talino sa pagsusulat at

pananalita upang maisulong ang gawain ng Panginoon.

ay nagsalita mula sa kalangitan, at na ang pangitain tungkol sa
Panakamakapangyarihang Diyos ay binukasan sa ating paningin;
ang walang hanggang liwanag ng ebanghelyo ay inihayag na sa
mga tagapaglingkod ng Kataas-taasan, ang kadiliman na bumalot
sa mundo sa loob ng maraming panahon ay inalis na; at ang mga
piniling elder na ito ng Israel ay ipinadala upang ipahayag ang
magandang balita ng kaligtasan sa madidilim at makasalanang
mga bansa sa daigdig. . . .Hahayo sila at sila ay magbabalik na na-
gagalak, dala ang mahahalagang ani, at kanilang pagpapalain ang
pangalan ng Diyos ng Israel, dahil nagkaroon sila ng pribilehi-
yong maging bahagi sa pagbibigay-babala sa henerasyong ito.16

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Paano nakatutulong ang gawaing misyonero sa pagsasakatu-
paran sa mga layunin ng Panginoon? Bilang isa sa tumanggap
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ng ebanghelyo, anu-ano ang inyong tungkuling pangmisyone-
ro sa plano ng Panginoon?

• Bakit nagpapadala ang Simbahan ng bata at walang karana-
sang mga tao bilang mga full-time na misyonero?

• Bakit ang pananampalataya sa Panginoon ay pangunahin sa
gawaing misyonero?

• Paano nakaaapekto ang ating pansariling paghahanda at pagi-
ging karapat-dapat sa ating kakayahang maging mabisang ins-
trumento para sa Panginoon?

• Bukod sa pagmimisyon, anu-anong pagkakataon pa mayroon
tayo upang maibahagi ang ebanghelyo?

• Anu-ano ang ilan sa mga dahilang ibinibigay ng mga miyem-
bro sa hindi paglahok sa gawaing misyonero? Anu-ano ang in-
yong magagawa upang mapanagumpayan ang sarili ninyong
mga balakid sa bagay na ito?

• Paano ninyo nakitang pinagpala ng Panginoon ang mga yaong
nagbibigay ng kanilang panahon, talino, lakas, at kaparaanan
upang maibahagi ang ebanghelyo?

Mga kaugnay na talata sa Banal na Kasulatan: Alma 26:5–7;
3 Nephi 20:29–31; D at T 1:18–23, 4:1–7; 75:2–5; 133:7–9

Mga Tala

1. The Gospel Kingdom, mga seleksiyon,
G. Homer Durham (1943), 238.

2. Tingnan sa B. H. Roberts, The Life of
John Taylor (1963), 69–71.

3. Deseret News: Semi-Weekly, ika-9 ng
Mayo 1876, 1; binago ang pagkakaayos
ng mga talata.

4. Deseret News: Semi-Weekly, ika-4 ng
Okt. 1881, 1.

5. Deseret News: Semi-Weekly, ika-9 ng
Mayo 1876, 1.

6. Deseret News: Semi-Weekly, ika-18 ng
Abr. 1882, 1; binago ang pagkakaayos
ng mga talata.

7. The Gospel Kingdom, 234–35; binago
ang pagkakaayos ng mga talata.

8. Deseret News: Semi-Weekly, ika-15 ng
Hun. 1867, 2.

9. Deseret News (Lingguhan), ika-19 ng
Hun. 1867, 194.

10. Deseret News: Semi-Weekly, ika-15 ng
Hun. 1867, 2. Paunawa: Sa panahon
ng pagbibigay ng pahayag na ito, ang
Mahalagang Perlas ay hindi pa opisyal
na kinikilala bilang isang aklat ng mga
banal na kasulatan; naging isa lamang
ito sa mga pamantayang banal na ka-
sulatan ng Simbahan noong 1880.

11. Deseret News: Semi-Weekly, ika-15 ng
Mar. 1881, 1.

12. The Gospel Kingdom, 237.
13. Deseret News: Semi-Weekly, ika-24 ng

Set. 1878, 1.
14. The Gospel Kingdom, 234.
15. Deseret News: Semi-Weekly, ika-15 ng

Hun. 1867, 2; binago ang pagkakaa-
yos ng mga talata.

16. The Gospel Kingdom, 238–39.



Si Joseph Smith, ang Propeta
ng Pagpapanumbalik

Si Joseph Smith, ang Propeta at Tagakita ng Panginoon,
ay nakagawa nang higit pa, maliban lamang kay Jesus,
para sa kaligtasan ng mga tao sa daigdig na ito, kaysa

sinumang tao na kailanman ay nabuhay dito.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Noong Marso 1837, pumunta si John Taylor sa Kirtland, Ohio,
at nagkaroon ng pagkakataon na makita si Propetang Joseph
Smith sa unang pagkakataon at matuto nang higit pa tungkol sa
mga alituntunin ng pinanumbalik na ebanghelyo. Sa panahon ng
pagdalaw ni John Taylor sa Kirtland, maraming miyembro ng
Simbahan ang naging mapamuna kay Propetang Joseph Smith.
Maging ang ilang miyembro ng Korum ng Labindalawa ay naging
bahagi ng ganitong diwa ng di-pagkakaisa, kabilang si Parley P.
Pratt, na noong una ay nagturo ng ebanghelyo kay John Taylor.
Nang lapitan siya ni Elder Pratt at ibahagi sa kanya ang ilan sa
kanyang mga pag-aalinlangan nito tungkol sa Propeta, sumagot
si Kapatid na Taylor:

“Nagulat ako sa sinabi mo, Kapatid na Parley. Bago ka umalis
sa Canada ay nagbahagi ka ng malakas na patotoo tungkol kay
Joseph Smith bilang Propeta ng Diyos, at tungkol sa katotohanan
ng mga gawain na kanyang pinasimulan, at sinabi mong nalala-
man mo ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng paghahayag,
at sa pamamagitan ng kaloob na Espiritu Santo. Nag-iwan ka ng
mahigpit na tagubilin na bagamat ikaw o isang anghel mula sa la-
ngit ang mangangaral ng bagay na naiiba dito, hindi ko ito dapat
paniwalaan. Ngayon, Kapatid na Parley, hindi tao ang aking si-
nusunod, kundi ang Panginoon. Ang mga alituntuning itinuro
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Si Propetang Joseph Smith “ay nabuhay na dakila, at siya ay namatay na dakila sa
paningin ng Diyos at ng kanyang mga tao; at gaya ng karamihan sa hinirang ng
Panginoon noong mga sinaunang panahon, ay tinatakan ang kanyang misyon at

kanyang mga gawain ng kanyang sariling dugo” (D at T 135:3). 
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mo sa akin ang nag-akay sa akin papunta sa Kanya, at ako ngayon
ay may gayunding patotoo gaya mo noon. Kung ang gawain ay
totoo anim na buwan na ang nakalilipas, totoo ito ngayon; kung
si Joseph Smith ay propeta noon, isa siyang propeta ngayon.”2 Sa
kapurihan ni Elder Pratt, hindi nagtagal ay nagsisi siya sa kan-
yang mga nadama at nagpatuloy sa pagiging magiting na taga-
paglingkod ng Panginoon.

Nanatiling tapat si John Taylor kay Propetang Joseph Smith
mula sa araw na makilala niya ito, at magkasama sila nang pasla-
ngin ang Propeta. Sa isang talumpati na kanyang ibinigay halos
20 taon pagkatapos mamatay si Joseph, sinabi ni Elder Taylor,
“Kahit walang isa mang tao sa ilalim ng langit ang nakaaalam na
si Joseph Smith ay propeta ng Diyos, nalalaman ko ito, at pina-
totohanan ko ito sa Diyos, sa mga anghel at sa mga tao.”3 Sa ka-
buuan ng ministeryo ni John Taylor, nagagalak siyang ituro na
“Pinanumbalik ng Diyos ang kanyang sinaunang Ebanghelyo kay
Joseph Smith, at binigyan ito ng mga paghahayag, binuksan ang
kalangitan para sa kanya, at ipinakilala sa kanya ang plano ng ka-
ligtasan at kadakilaan ng mga anak ng tao.”4

Mga Turo ni John Taylor

Si Joseph Smith ay noon pa inordenan na maging propeta
ng Pagpapanumbalik.

Walang anumang bagay na pambihira tungkol kay Joseph
Smith. Siya ay isang lalaking gaya ng karamihan sa atin. Ngunit
ang Panginoon, sa kanyang sariling mga kadahilaan, sa aking pa-
lagay, ay pinili siya upang maging kanyang tagapagsalita sa mga
bansa sa panahong ito ng sanglibutan. Marahil si Joseph, gayon
din naman ang iba pa, ay itinalaga sa isang katungkulan bago pa
man likhain ang mundo. Si Cristo ay ang Kordero na pinatay bu-
hat nang itatag ang sanglibutan. Si Abraham ay itinalaga sa kan-
yang katungkulan, at maraming pang iba sa ganito ring paraan;
at si Joseph Smith ay pumarito upang gampanan ang kanyang
gawain.5

Itinuturing natin si Joseph Smith bilang isang propeta ng
Diyos. Tinawag siya upang punan ang katungkulan na kanyang
ginampanan. Gaano katagal na ito? Libu-libong taon na ang na-
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kalipas bago likhain ang mundong ito. Ipinopropesiya ng mga
propeta ang kanyang pagdating, na may isang taong darating na
ang pangalan ay Joseph, at na ang pangalan ng kanyang ama ay
Joseph, at na siya ay isang inapo ng yaong Joseph na ipinagbili
sa Egipto. Ang propesiyang ito ay inyong matatagpuang nakatala
sa Aklat ni Mormon [tingnan sa 2 Nephi 3:15]. Siya ay binigyan
ng Panginoon ng mahahalaga at napakadakilang mga pangako.6

Pinanumbalik ng Panginoon ang kabuuan ng Kanyang
ebanghelyo sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith.

Nasa anong kondisyon ang mundo bago naipakilala ang
ebanghelyo na ating ipinangangaral ngayon?. . .Saan tayo maka-
susumpong ng anumang bagay na nakakahawig ng mga yaong
itinuro ni Jesus? Wala ito sa balat ng lupa. Ang mga apostol, pro-
peta, pastor, guro, atbp. ay hindi matagpuan. Alam ko ba ito?
Alam ko dahil nabuhay ako sa mundo nang panahong iyon! Alam
ko ang nangyayari noon. Nakasama ko ang kanilang mga ma-
ngangaral at nakilalang ganap ang iba’t ibang samahan at orga-
nisasyon. Naroon ba sa kanila ang ebanghelyo na nakasulat sa
mga banal na kasulataan? Wala.7

Hindi ko alam na kinakailangan ng mabinyagan para sa kapa-
tawaran ng mga kasalanan hanggang sa ituro ito sa akin ng
ebanghelyo, bagama’t alam ko ang Biblia mula A hanggang Z.
Nakabasa ako ng maraming bagay tungkol sa mga propesiya, at
kaya kong tuusin ang tungkol sa milenyo at sa pagtitipon ng
Israel, ngunit hindi ko batid ang unang alituntunin ng ebang-
helyo ni Jesucristo. At walang isa mang taong narito ang nakaaa-
lam noon. Naglakbay ako sa maraming lugar sa mundo at hindi
nakakilala sa alinmang bansa ng isa mang pari, o siyentipiko na
nakaaalam ng unang mga alituntunin ng ebanghelyo ni Cristo.

Ano ang magagawa ng Panginoon sa ganoong pulutong ng
mga hangal na tulad namin noon? May isang tao na may kaun-
ting sentido-komun at kapirasong pananampalataya sa mga pa-
ngako ng Diyos, at siya ay si Joseph Smith—isang taong walang
gaanong alam sa mga pamamaraan ng mundo. Naniwala siya sa
isang bahagi ng banal na kasulatan na nagsasabi—“Nguni’t kung
nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa
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Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat.”
[Tingnan sa Santiago 1:5.] Sapat ang kanyang kahangalan sa pa-
ningin ng mundo, at sapat ang kanyang karunungan sa paningin
ng Diyos at mga anghel at ng lahat ng matatalino upang pu-
munta siya sa isang kubling lugar upang humiling ng karunu-
ngan sa Diyos, na naniniwalang pakikinggan siya ng Diyos.
Tunay na pinakinggan siya ng Panginoon, at sinabi sa kanya kung
ano ang dapat gawin.8

Isang mensahe ang ipinahayag sa atin ni Joseph Smith ang
Propeta, isang paghahayag mula sa Diyos kung saan kanyang si-
nabi na nagpakita sa kanya ang mg banal na anghel at ipinahayag
ang walang katapusang Ebanghelyo ayon sa pagkakairal nito no-
ong mga nakaraang panahon; at na ang Diyos Ama at ang Anak
ay nagpakita rin sa kanya: itinuro ng Ama ang Anak at nagsabi,
“Ito ang Aking Pinakamamahal na Anak. Pakinggan Siya!”
[Tingnan sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:17.] Si Moroni, isang
propeta na nabuhay sa kontinenting ito, ay inihayag sa kanya ang
mga lamina na naglalaman ng Aklat ni Mormon, at sa pamama-
gitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos, nagawa ni Joseph na
isalin ang mga ito na siyang nakilala bilang Aklat ni Mormon. . . .

. . .Makaraang ipakilala ng Ama ang Kanyang Anak kay Joseph
Smith, at utusan siya na pakinggan Siya, naging masunurin si
Joseph sa tungkuling ito na mula sa Diyos, at pinakinggan ang
maraming pakikipagtalastasan ng kalalakihang may hawak ng
Banal na Priesthood sa iba’t ibang panahon sa ilalim ng panga-
ngasiwa ng Bugtong na Anak. Siya at si Oliver Cowdery ay inutu-
san na binyagan ang isa’t isa, na kanilang ginawa. Dumating si
Juan Bautista upang ipagkaloob sa kanila ang Aaronic Priesthood.
Pagkaraan, sina Pedro, Santiago at Juan, na siyang pinagkalooban
ng mga susi ng Melchizedek Priesthood noong panahon ng
Tagapagligtas, ay pumarito at ipinagkaloob sa kanila ang
Melchizedek Priesthood. Pagkatapos, sina Adan, Noe, Abraham,
Moises, Elijah, Elias, at marami pa sa mga pangunahing tauhan na
nabanggit sa Banal na Kasulatan, na naglingkod sa iba’t ibang dis-
pensasyon, ay pumarito at ipinagkaloob kay Joseph ang iba’t
ibang susi, kapangyarihan, karapatan, pribilehiyo at proteksiyon
na kanilang ginamit noong mga panahon nila.
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Muli, inutusan si Joseph na ipangaral ang Ebanghelyong ito at
ibahagi ang kanyang patotoo sa sanglibutan. Tinuruan siya ng ga-
yunding mga alituntunin na itinuro kay Adan, ng mga alituntu-
nin na itinuro kay Noe, kay Enoc, kay Abraham, kay Moises, sa
mga Propeta, at kay Elijah; ang gayunding mga alituntunin na iti-
nuro ni Jesucristo at ng mga Apostol noong sinaunang mga pa-
nahon. . ., kalakip ng gayunding Priesthood at ng gayunding or-
ganisasyon, kumpleto nga lamang, sapagkat ang kasalukuyang
dispensasyon ay kombinasyon ng iba’t ibang dispensasyon na
umiral na sa iba’t ibang panahon ng mundo, at na tinukoy sa
Banal na kasulatan bilang dispensasyon ng kaganapan ng mga
panahon, kung saan titipunin ng Diyos ang lahat ng bagay sa isa,
maging ito man ay mga bagay sa langit o mga bagay sa lupa.
Samakatwid, anumang antas ng kaalaman, ng katalinuhan, ng
Priesthood, ng mga kapangyarihan, ng mga paghahayag ang ipi-
nagkaloob sa mga taong yaon sa iba’t ibang panahon, ay pina-
numbalik muli sa lupa sa pangangasiwa at sa pamamagitan ng
mga yaong mayhawak ng Banal na Priesthood ng Diyos sa iba’t
ibang dispensasyon kung saan sila nabuhay.9

Si Joseph Smith ay tinuruan ng Panginoon.

Sino si Joseph Smith? Isang kabataang walang pormal na pi-
nag-aralan. May magagawa ba siya upang maisakatuparan [ang
pagtatatag ng kaharian ng Diyos]? Wala, hangga’t hindi ito ipina-
hahayag ng Diyos sa kanya. Humiling siya ng karunungan mula
sa Diyos at tinanggap niya ito. Hanggang sa panahong iyon, ang
nalalaman niya tungkol sa mga bagay na ito ay hindi hihigit sa
mga nalalaman mo o nalalaman ko. Ang Diyos at tanging ang
Diyos lamang ang gumawa sa mga bagay na ito. “Makukuha niya
ang mga bagay na mahihina sa sangibutang ito, ang mga bagay
na mabababa at ang mga bagay na walang halaga upang mawa-
lang halaga ang mga bagay na mahahalaga, upang walang laman
na magmapuri sa kanyang harapan.” [Tingnan sa I Mga Taga
Corinto 1:28–29.] Kanyang pinili si Joseph. Bakit? Dahil duma-
ting na ang panahon upang simulan ang isang gawain, na kung
saan kalahok ang lahat ng mayhawak ng banal na Priesthood ng
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Diyos na nabuhay sa mga nakaraang panahon. Si Joseph ang ins-
trumentong binigyang karangalang mapili upang simulan ito.10

Si Joseph Smith ay taong walang pormal na edukasyon. Wala
siyang pormal na edukasyon noong siya ay bata pa. Lumaki siya
sa luntiang mga bundok ng Vermont, at hindi siya nagkaroon ng
anumang pagkakataon sa tinatawag nating edukasyon.
Tinanggap siya ng Diyos sa Kanyang paaralan, at tinuruan Niya
ito ng mga bagay na nakikita kong hindi mauunawaan ng pina-
kamarunong na mga siyentipiko, ng pinakamalalim na mga taga-
isip, at ng pinakamaalam na mga taong nakilala ko sa mundong
ito. Bakit? Dahil tinuruan siya ng Diyos. Saan tumutukoy ang
mga alituntuning ito? Sa daigdig kung saan tayo nabubuhay; sa
mga elemento kung saan ito ginawa; sa kalangitan sa itaas; sa
mga Diyos na naroon sa mga daigdig na walang hanggan; sa mga
alituntunin kung paano itinatag, sinang-ayunan, tinanggap at pi-
namahalaan ang daigdig, at ang mga kaugnayan nito sa iba pang
planeta at mga sistema ng mga planeta; at kung pag-uusapan ang
tungkol sa mga pamahalaan, mga batas at alituntunin, mayroon
siyang higit na katalinuhan sa siyamnapu’t siyam na bahagdan ng
mga tao sa ngayon. At hinangad niyang turuan ang iba.11

Si Joseph Smith ay isang kagalang-galang at marangal na
tao na inusig dahil sa mga prinsipyong kanyang itinuro.

Kasama ko si Joseph Smith sa loob ng ilang taon. Nakasama ko
siya sa mga paglalakbay, nakasama ko siya sa mga lakaring priba-
do at pampubliko; nakasama ko siya sa lahat ng uri ng mga kon-
seho; napakinggan ko nang daan-daang ulit ang kanyang mga
pagtuturong pampubliko, at ang kanyang payo sa mga kaibigan
at mga kasama sa mga mas pribadong bagay. Nakapunta ako sa
kanyang bahay at nakita ang pakikitungo niya sa kanyang pamil-
ya. Nakita ko siyang isinakdal sa mga hukuman sa bansang ito, at
nakita siyang marangal na napawalang-sala, at nakaligtas mula sa
mapanirang hininga ng paninirang-puri, at ng mga sabwatan at
kabulaanan ng masasama at tiwaling mga tao. Nakasama ko siya
noong siya ay nabubuhay pa, at kasama ko siya nang siya ay ma-
matay, nang siya ay paslangin sa Piitan ng Carthage ng walang ha-
bag na mga mandurumog. . . .
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Nakita ko siya noon, sa ilalim ng iba’t ibang pangyayari, at nag-
bibigay-patotoo ako sa harapan ng Diyos, mga anghel, at mga
tao, na siya ay isang mabuti, kagalang-galang, at marangal na
tao—na ang kanyang mga doktrina ay mabuti, naaayon sa banal
na kasulatan, at kaaya-aya—na ang kanyang mga tuntunin ay tu-
lad ng sa isang tao ng Diyos—na ang kanyang karakter pampu-
bliko at pampribado ay hindi mapararatangan—at na siya ay na-
buhay at namatay bilang isang tao ng Diyos at isang maginoo. Ito
ang aking patotoo. Kung may sasalungat dito, iharap ako sa isang
taong may karapatang magtala ng isang sinumpaang pahayag, at
gagawa ako ng isa na ganito ang nilalaman. Samakatwid ay nag-
papatunay ako sa mga bagay na aking nalalaman at sa mga bagay
na aking nakita.12

Nang mapagmuni-muni kong ang ating marangal na pinuno,
ang Propeta ng buhay na Diyos, ay namatay, at nang makita ko
ang kanyang kapatid na patay na, tila ba may napalaking kawalan
sa mundo para sa akin, at nagkaroon ng isang malalim na hukay
sa Simbahan, at naiwan tayong mag-isa. O, kay lungkot ng dam-
daming iyon! Kay lamig, kahapis-hapis, at kapanglaw! Sa gitna ng
mga kahirapan, siya palagi ang nauunang kumilos; sa mahahala-
gang sitwasyon, ang kanyang payo ay palaging hinihingi. Bilang
ating Propeta, lumapit siya sa Diyos, at natamo para sa atin ang
kanyang kalooban. Ngunit ngayon, ang ating propeta, ang ating
tagapayo, ang ating heneral, ay wala na, at sa gitna ng matitin-
ding pagsubok na dapat nating kaharapin noon, naiwan tayong
mag-isa na wala ang kanyang tulong, at bilang ating gabay sa hi-
naharap para sa mga bagay na espirituwal at temporal, at para sa
lahat ng bagay tungkol sa sanglibutang ito, o sa susunod, siya ay
nagsalita sa huling pagkakataon dito sa lupa.

Ang mga pag-iisip na ito at isang libong iba pa ay sumasagi sa
aking isipan. Naisip ko, bakit ang isang maharlika ng Diyos, ang
asin ng lupa, ang pinakadakila sa sangkatauhan, at ang isang ga-
nap na halimbawa ng kahusayan, ay naging biktima ng malupit,
napakasamang pagkapoot ng mga taong tila diyablo?13

Si Joseph Smith ay isang marangal, may paninindigan, at kaga-
lang-galang na tao, isang maginoo at isang Kristiyano.
Gayunpaman nagpakilala siya ng mga alituntunin na sumasapol
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sa pinakaugat ng mga bulok na sistema ng mga tao. Ito ay di mai-
wasang hindi tumama sa mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa
kanila, sa kanilang mga maling opinyon, at sa kanilang mga inte-
res. At dahil hindi nila magawang baliktarin ang kanyang mga
prinsipyo, kanilang tinuligsa ang kanyang karakter. At ito ang da-
hilan kung bakit napakaraming aklat ang naisulat laban sa kan-
yang karakter, nang hindi tinatalakay ang kanyang mga prinsipyo,
at gayon din ang dahilan kung bakit naghaharap tayo sa napaka-
raming kalaban. Ngunit ang katotohanan, ang walang hanggang
katotohanan, ay hindi maaaring masira. Hindi ito maaaring sirain,
ngunit gaya ng luklukan ni Jehova, malalagpasan nito ang lahat ng
panunuligsa ng mga tao, at mabubuhay magpakailanman.14

Ang pagkamartir ni Propetang Joseph ay hindi makapipigil
sa pagsulong ng kaharian ng Diyos.

Naaalala kong malinaw ang panahon nang mamatay si Joseph
Smith. . . .Ngunit ang mga bagay na ito ay mga usapin, na baga-
mat lubhang mahalaga sa atin, ay walang gaanong kinalaman sa
pagtatayo ng Simbahan at ng kaharian ng Diyos sa lupa, at sa
Kanyang gawain na ginagampanan nating lahat ngayon.

Nang ipahayag ng Diyos ang walang katapusang Ebanghelyo
kay Joseph Smith, ipinakita niya sa kanya ang kanyang mga layu-
nin at panukala tungkol sa daigdig kung saan tayo nabubuhay, at
binigyan siya ng kaalaman tungkol sa kanyang batas at sa mga or-
denansa ng Ebanghelyo at sa doktrina nito. Ito ay hindi lamang
sa layunin na gawin siyang nakatataas bilang isang tao, kundi ito
ay ginawa para sa kapakanan ng lipunan, sa kapakanan ng mun-
do, at sa kapakanan ng mga buhay at mga patay, alinsunod sa
utos at panukala ni Jehova na kanyang binuo bago pa man lik-
hain ang mundo, o bago pa man sabay-sabay na nagsiawit ang
mga bituing pang-umaga.

Ang Panginoon ay may mga plano tungkol sa daigdig at sa mga
nakatira dito, at sa mga huling araw na ito ay ipinasiya niyang na-
rarapat na ihayag at ipanumbalik, sa pamamagitan ng kanyang ta-
gapaglingkod na si Joseph Smith, ang tinatawag natin na bago at
walang katapusang Ebanghelyo. Ito ay bago sa daigdig sa kasalu-
kuyan, dahil sa kanilang mga tradisyon, sa kanilang mga kaloko-
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han at kahinaan, at kanilang mga paniniwala, pananaw, at akala,
ngunit walang katapusan dahil ito ay umiral na kasama ng Diyos,
at dahil ito ay umiral na kasama niya bago pa likhain ang mun-
do, at magpapatuloy sa kabila ng maraming pagbabago dito sa
daigdig, at kapag natubos na ang daigdig at ang lahat ng bagay
ay ginawang bago, at habang ang buhay at pag-iisip at tao ay nag-
papatuloy, at nananatili ang imortalidad.

Samakatwid, bagamat ang Ebanghelyo ay bago sa sanglibutan,
ito ay walang katapusan. At ito ay ipinakilala, gaya ng nasabi ko
na, sa kapakanan ng sangkatauhan—ng ating mga ama, ng mga
sinaunang Propeta at Apostol, at ng mga tao ng Diyos na nabu-
hay sa iba’t ibang kapanahunan ng mundo, na nangasiwa sa ba-
nal na Priesthood habang nabubuhay sila sa lupa, at sa ngayon
ay nangangasiwa sa kalangitan, at may bahagi sa pagpapasimula
ng gawaing ito, kasama ng Diyos ang ating Ama sa Langit, at ni
Jesus, ang Tagapamagitan ng Bagong Tipan. At sa ngayon ay in-
teresado sila sa pagpapalaganap ng gawaing ito, at sa pagsasaka-
tuparan ng mga layuning ito na pinanukala ng Diyos bago pa sa
pagkakatatag ng daigdig. At dahil sa Diyos at sa kanyang Anak, at
sa mga taong iyon, tayo ay may pagkakautang para sa liwanag at
katalinuhan na ipinatalastas sa atin, at sa kanila ay magkakautang
tayo habang panahon para sa gayunding uri ng kaalaman at ka-
talinuhan na magpapalakas at mamamatnubay sa atin.15

Ang ideya na magkakagulo at mawawala ang pagkakaisa sa
Simbahan dahil sa pagkamatay ng Propeta at ng patriyarka ay ka-
tawa-tawa. May binhi ng imortalidad sa loob ng Simbahan. Ito ay
hindi sa tao ni gawa ng tao—ito ay bunga ng Diyos. Ito ay itina-
tag ayon sa balangkas ng mga bagay na makalangit, sa pamama-
gitan ng alituntunin ng paghahayag; sa pamamagitan ng pagbu-
bukas ng kalangitan; sa pamamagitan ng pangangasiwa ng mga
anghel, at ng mga paghahayag ni Jehova. Ito ay hindi apektado
ng pagkamatay ng isa o dalawa, o limampung tao. Ito ay may
priesthood alinsunod sa orden ni Melchizedek, at may kapang-
yarihan ng buhay na walang katapusan, “walang simula ng mga
araw o katapusan ng mga taon.” [D at T 84:17.] Ito ay itinatag sa
layuning iligtas ang henerasyong ito at ang mga nakalipas na he-
nerasyon. Ito ay nananatili sa ngayon at mananatili sa kawalang
hanggan. Babagsak ba ang simbahang ito? Hindi! Ang mga araw
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at panahon ay maaaring magpalit-palit, ang mga rebolusyon ay
maaring sundan ng mga rebolusyon, ang mga luklukan ay maa-
ring bumagsak; ang mga kaharian ay maaaring mabuwag; ang
mga lupa ay mabiyak ng lindol mula sa gitna hanggang sa gilid
nito; ang mga bundok ay maaaring maitulak mula sa kanilang ki-
natatayuan, at ang malawak na karagatan ay mailipat mula sa ki-
nalalagyan nito, ngunit sa kalagitnaan ng pagkawasak ng mga
mundo at pagkasira ng mga bagay, ang katotohanan, ang walang
hanggang katotohanan, ay mananatiling hindi nagbabago, at ang
yaong mga alituntunin na ipinahayag ng Diyos sa kanyang mga
banal ay mananatiling walang galos sa gitna ng naglalaban-la-
bang mga elemento, at mananatiling matatag gaya ng luklukan ni
Jehova.16

Mga Mungkahi para sa Pag-aaral at Talakayan

• Ano ang nakikintal sa inyong isipan tungkol sa mga damdamin
ni John Taylor tungkol kay Propetang Joseph Smith? Sa anu-
anong paraan natin masusunod ang kanyang halimbawa ng
pagtatanggol kay Propetang Joseph?

• Bakit mahalaga para sa inyo na malaman na si Joseph Smith ay
noon pa inordenan na maglingkod bilang isang propeta?
(Tingnan din sa D at T 138:53–56.)

• Bakit mahalaga na magkaroon ng patotoo na si Joseph Smith
ay isang propeta ng Diyos? Paano ninyo natamo ang inyong
patotoo sa katotohanang ito?

• Paano ninyo matutulungan ang mga yaong nahihirapang ma-
katamo o mapanatili ang kanilang patotoo tungkol kay
Propetang Joseph? Anu-anong pagpapala ang inyong narana-
san sa inyong pagbabahagi ng patotoo tungkol kay Propetang
Joseph Smith?

• Bakit isinasalarawan ang ating kapanahunan bilang “dispen-
sasyon ng kaganapan ng mga panahon”?

• Paano kayo at ang inyong pamilya pinagpala ng mga katoto-
hanan at kapangyarihan na pinanumbalik sa pamamagitan ni
Joseph Smith?
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• Bakit hindi kinailangan ni Joseph Smith na magkaroon ng por-
mal na edukasyon? (Tingnan din sa D at T 1:24–28;
136:32–33.) Anu-anong katangian mayroon si Joseph Smith na
nakatulong upang maihanda siyang gampanan ang kanyang
tungkulin? Paano makatutulong ang halimbawang ito sa atin
na magampanan ang ating mga tungkulin?

• Ano ang halaga para sa inyo na mabatid na ang Simbahan ay
nagpatuloy na lumaki sa kabila ng pagkamatay ng Propetang
Joseph Smith?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: D at T
1:29–30, 38; 21:1–8; 65:2; 128:19–23; 135; Joseph Smith—
Kasaysayan 1:1–75

Mga Tala

1. D at T 135:3.
2. Tingnan sa B. H. Roberts, The Life of

John Taylor (1963), 39–40.
3. Deseret News (Lingguhan), ika-25 ng

Mar. 1863, 306.
4. The Gospel Kingdom, mga seleksiyon,

G. Homer Durham (1943), 33.
5. Deseret News: Semi-Weekly, ika-1 ng

Hun. 1875, 1.
6. The Gospel Kingdom, 121.
7. The Gospel Kingdom, 125.
8. Deseret News (Lingguhan), ika-28 ng

Dis. 1859, 337; binago ang pagkakaa-
yos ng mga talata.

9. Deseret News: Semi-Weekly, ika-18 ng
Abr. 1882, 1.

10. Deseret News: Semi-Weekly, ika-22 ng
Ago. 1876, 1.

11. Deseret News: Semi-Weekly, ika-22 ng
Hul. 1884, 1.

12. The Gospel Kingdom, 355; binago ang
pagkakaayos ng mga talata.

13. The Gospel Kingdom, 362.
14. The Gospel Kingdom, 355-56.
15. Deseret News: Semi-Weekly, ika-16 ng

Abr. 1878, 1; binago ang pagkakaayos
ng mga talata.

16. The Gospel Kingdom, 364–65.



Ang Kahalagahan ng Edukasyon

Narito tayo, bilang mga tao. . . .upang mapasaatin ang
bawat katotohanan, ang bawat kabutihan, ang bawat 

alituntunin ng katalinuhan na batid ng mga tao, kasama
ang mga yaong ipinahayag ng Diyos para sa tanging 

paggabay sa atin, at gamitin ang mga ito sa ating 
pang-araw-araw na pamumuhay, at samakatwid ay 

maturuan ang ating sarili at ang ating mga anak sa lahat
ng bagay na makapagpapadakila sa tao.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Noong 1887, si Pangulong John Taylor ay nahirang sa katung-
kulan bilang superintendente ng mga paaralang pandistrito ng
teritoryo ng Utah. Sa katungkulang ito, sinikap niyang italaga
ang pinakamahusay na mga guro upang magturo sa kabataan at
sa maliliit na bata. Palagian niya ring nirerepaso ang mga esta-
distikang pang-edukasyon—hindi lamang ang galing sa Utah,
kundi pati rin ang galing sa lahat ng estado at teritoryo ng
Estados Unidos—upang matulungan siyang higit na maunawaan
ang antas ng edukasyon ng mga Banal sa mga Huling Araw. Para
sa pagpapatakbo niya ng sistemang pampaaralan, tumanggap
siya ng liham ng papuri mula sa tumatayong komisyonado ng
edukasyon ng Estados Unidos.2 Ang sulat ay isang angkop na
pagkilala kay Pangulong Taylor, na ang buhay ay sumasalamin sa
kanyang pagmamahal sa pag-aaral at sa pagtuturo.

Sa kanyang pag-aaral mula pagkabata sa Inglatera hanggang sa
kanyang paglilingkod bilang Pangulo ng Simbahan, si John
Taylor ay parating nag-aaral at gumagawa upang mapalawak ang
katalinuhan na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Ang kan-
yang kasigasigan sa pag-aaral ay nagbigay sa kanya ng kakaya-
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Lubos na naniwala si Pangulong Taylor sa edukasyon at sa habang buhay na pag-
aaral. Isa siyang mahusay na artisano, negosyante, manunulat, at mananalumpati.
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hang makatulong sa pagpapalakas ng Simbahan sa maraming pa-
raan. Ang isang pagkakataong ganito ay naganap habang siya ay
nagmimisyon sa Pransiya. Bagamat hindi pa siya gaanong nagta-
tagal sa bansang iyon, sumali siya sa pagsasalin ng Aklat ni
Mormon sa mga wikang Pranses at Aleman at pinasimulan ang
paglalathala ng dalawang buwanang peryodiko ng Simbahan sa
mga wikang ito.3

Ang maraming akda ni John Taylor tungkol sa mga paksang pang-
ebanghelyo ay kinabilangan ng mga liham, kartel, himno, polyeto,
artikulong pampahayagan, at aklat. Ang isa sa kanyang mga aklat,
na pinamagatang The Government of God [Ang Pamahalaan ng
Diyos] ay pinapurihan ng isang kilalang mananalaysay na
Amerikano, na sumulat: “Isang akda hinggil sa isang pangkalahatan
at mahirap na paksa, wala na marahil itong kapantay sa larangan ng
panitikang Mormon. Mahusay at malinaw ang estilo, at ang bawat
salita ay kababakasan ng malaking kaalaman ng may-akda. Bilang
isang mag-aaral ng sinauna at modernong kasaysayan, isang teolo-
go, at isang pilosopong moral, si Pangulong Taylor ay nararapat na
mapabilang sa pinakamagagaling.”4

Bilang karagdagan sa marami niyang naisulat, ang husay ni
Pangulong Taylor sa wika, kasama ang kanyang patotoo sa ebang-
helyo, ay nagbunga ng maraming sermon na nakapagbigay ng ins-
pirasyon at tagubilin. Sumulat si Elder B. H. Roberts: “Ang mga
Banal na nakapakinig sa kanya sa loob ng kalahating daan taon ay
maaalala habang sila ay nabubuhay ang kanyang nakatatawag-pan-
sing presensiya, ang kanyang personal na magnetismo, ang sigla at
lakas ng kanyang mga talumpati at ang dakilang mga alituntuning
tinalakay niya sa mga ito. . . .Ang kanyang kahusayan sa pagsasali-
ta ay tila isang ilog na halos umapaw sa mga pampang, at mabilis
na umaagos tungo sa mayayamang lupalop ng pag-iisip.”5

Mga Turo ni John Taylor

Dapat tayong maging “buhay na buhay sa pagsusulong” ng
edukasyon para sa ating sarili at sa ating mga anak.

Nais nating. . . .maging buhay na buhay sa pagsusulong ng
edukasyon. Inutusan tayo ng Panginoon na magkamit ng kaala-
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man, sa pamamagitan ng pag-aaral at sa pamamagitan ng pana-
nampalataya, at hanapin ito mula sa pinakamabubuting aklat
[tingnan sa Doktrina at mga Tipan 88:118]. Katungkulan natin
na turuan ang ating mga anak, at pagkalooban sila ng pagtuturo
sa bawat sangay ng edukasyon na nilayon upang isulong ang ka-
nilang kapakanan.6

Narito tayo, bilang mga tao. . . .hindi upang gayahin ang sang-
libutan, maliban na ito ay sa kabutihan. . . .kundi upang mapa-
saatin ang bawat katotohanan, ang bawat kabutihan, ang bawat
alituntunin ng katalinuhan na nalalaman ng mga tao, kabilang
ang mga yaong ipinahayag sa atin ng Diyos para sa tanging pag-
gabay sa atin, at gamitin ang mga ito sa pang-araw-araw nating
pamumuhay, at samakatwid ay maturuan tayo at ang ating mga
anak sa lahat ng bagay na makapagpapadakila sa tao. . .Dapat na-
ting higit na malaman ang tungkol sa ating sarili at sa ating mga
katawan, ang tungkol sa kung ano ang pinakamainam sa ating
kalusugan at malaman ang pagpapanatili ng mabuting kalusugan
at pag-iwas sa sakit, at malaman kung ano ang dapat na kainin at
inumin, at kung ano ang hindi dapat na gamitin sa ating kata-
wan. Dapat na maging pamilyar tayo sa pisiyolohiya ng katawan
ng tao, at mamuhay alinsunod sa mga batas na sumasaklaw sa
ating mga katawan, upang ang ating mga araw ay tumagal sa iba-
baw ng lupa na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos.
At upang lubos na maunawaan ang ating sarili, dapat tayong
mag-aral mula sa pinakamabubuting aklat at sa pamamagitan ng
pananampalataya. At hayaang maisulong at mahikayat ang edu-
kasyon sa ating kalipunan.

Sanayin ang inyong mga anak na maging matalino at masipag.
Una, turuan sila sa kahalagahan ng malulusog na pangangata-
wan, at kung paanong pananatilihin ang lakas at sigla ng mga ito.
Turuan silang isaisip ang pinakamataas na pagpapahalaga sa ka-
butihan at kalinisang-puri at gayon din naman ay hikayatin sila
na patalasin ang mga kakayahang intelektuwal na ipinagkaloob
sa kanila. Dapat din silang maturuan hinggil sa daigdig kung
saan sila nabubuhay, at sa mga katangian nito, at sa mga batas na
sumasaklaw dito. At dapat silang maturuan tungkol sa Diyos na
lumikha sa daigdig, at ang Kanyang mga panukala at layunin sa
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paglikha nito at sa paglalagay ng tao dito. . . .At kung anumang
bagay ang gagawin nila, dapat silang maturuan na gawin ito nang
may katalinuhan, at ang bawat gantimpala na maibibigay ng mga
magulang sa mga anak upang gumawa sila nang may katalinuhan
at pagkakaunawa, ay dapat na ibigay sa kanila. . . .

Kinakailangang lubos na matuto tayong magbasa at sumulat at
magsalita nang wasto sa sarili nating wika. At kung saan ang mga
tao ay may kakulangan sa edukasyon, dapat na lalo silang magsu-
mikap na ang kakulangang iyon ay hindi rin mangyari sa kanilang
mga anak. Dapat na higit tayong magpakasakit sa pagtuturo at pag-
bibigay edukasyon sa ating kabataan. Ang lahat ng magagawa na-
tin upang maipantay man lamang sila sa antas ng sangkatauhan ay
dapat na kasiyahan nating gawin. Sapagkat sa pagtataas sa kanila
ay nagbibigay tayo ng karangalan sa ating pangalan, at kaluwalha-
tian sa ating Diyos Ama. Ang paggawa nito ay mangangailangan ng
pagsusumikap at kaparaanan, at mangangailangan din ito ng kasi-
gasigan at determinasyon sa bahagi ng lahat ng may kinalaman
dito.7

Ano man ang inyong ginagawa, maging maingat sa pagpili ng
mga guro. Hindi natin nais na ang mga yaong kumakalaban sa
Kristiyanismo ang magmulat sa kaisipan ng ating mga anak. Ang
ating mga anak ay napakahalagang mga kaloob na ipinagkatiwa-
la sa atin ng Panginoon, at hindi tayo maaaring maging pabaya sa
pagpapalaki at pagtuturo sa kanila. Higit kong nanaisin na ma-
turuan ang aking mga anak sa pangunahing mga elemento ng
edukasyon ng mga taong may takot sa Diyos at mapasailalim sila
sa impluwensiya ng mga ito, kaysa maturuan sila ng tungkol sa
mahihirap na siyensiya ng mga taong walang takot sa Diyos sa ka-
nilang mga puso. . . .

Dapat nating higit na pagtuunang pansin ang mga bagay na
may kinalaman sa edukasyon, at gawin ang lahat ng magagawa
natin upang makuha ang serbisyo ng mahuhusay na guro. May
mga taong maaaring magsabi na hindi natin sila kayang bayaran.
Hindi maaring hindi natin kukunin ang mga gurong ito. Nais na-
ting lumaking matatalino ang ating mga anak na at kapantay sa
kaalaman ng mga tao sa anumang bansa. Inaasahan ng Diyos na
gagawin natin ito, at samakatwid ay tinatawagan ko ang inyong
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pansin sa bagay na ito. May narinig akong matatalino at prakti-
kal na mga taong nagsabi na parehas lang ang halaga ng pag-
aalaga sa isang mabuting kabayo at isang masamang kabayo, o sa
pagpapalaki ng isang mahusay na hayop at isang mahinang kla-
seng hayop. Hindi ba’t parehas din lang ang halaga ng pagpapa-
laki sa mga anak na mabubuti at matatalino at sa mga anak na
mangmang?8

Ang lahat ng tunay na katalinuhan ay nagbuhat sa Diyos at
nagpapalawak sa ating mga isipan at kaluluwa.

Ang tao, sa pamamagitan ng pilosopiya at ng kanyang likas na
katalinuhan, ay maaaring makatamo ng pagkakaunawa, sa ilang
bahagi, tungkol sa mga batas ng Kalikasan. Ngunit upang mau-
nawaan ang Diyos, ang makalangit na karunungan at katalinu-
han ay kinakailangan.9

Mabuti para sa mga tao na maturuan tungkol sa kasaysayan at
mga batas ng mga bansa, na maging pamilyar sa mga panuntunan
ng katarungan at pagkamakatao, sa kalikasan ng mga sakit at sa
katangiang medisinal ng mga tanim, atbp. Ngunit hindi maaari sa
kanila ang walang kaalaman sa Diyos, dahil sa katunayan ang ba-
wat sangay ng tunay na kaalaman na batid ng tao ay nagbuhat sa
Diyos, at napasatao ang mga ito mula sa kanyang salita at mula sa
kanyang mga gawa. . . .Ang lahat ng katalinuhan na natamo ng
mga tao sa lupa, maging tungkol sa relihiyon, siyensiya, o puliti-
ka—ay nagbuhat sa Diyos. Ang bawat kaloob at ang bawat sakdal
na kaloob ay pawang buhat sa kanya, ang bukal ng liwanag at ka-
totohanan, na walang pagbabago o anino man ng pag-iiba. Ang
kaalaman tungkol sa sistema ng gobyerno at ng mga batas ng tao
ay nanggaling sa mga ito, na siyang itinatag ng Diyos.10

Walang sinumang taong nabubuhay, at walang sinumang ta-
ong nabuhay, ang nakapagturo ng mga bagay ng Diyos malibang
siya ay tinuruan, tinagubilinan, at pinatnubayan ng espiritu ng
paghahayag na nagbubuhat sa Pinakamakapangyarihang Diyos.
At walang sinumang tao ang may kakayahang tumanggap ng tu-
nay na katalinuhan at makabuo ng wastong pagpapasiya na may
kinalaman sa mga sagradong alituntunin ng buhay na walang
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hanggan, malibang sila ay nasa ilalim ng impluwensiya ng gano-
on ding espiritu. Samakatwid, ang mga nagsasalita at nakikinig
ay kapwa sumasakamay ng Pinakamakapangyarihang Diyos.11

Ang mga alituntunin ng ebanghelyo ay nilayon upang palawa-
kin ang isipan, palakihin ang puso, at buksan ang kakayahan at
ipadama sa lahat ng tao ang kanilang kaugnayan sa Diyos at sa
isa’t isa, upang tayong lahat ay maging kabahagi ng yaon ding
mga pagpapala. At upang tayong lahat ay maging matalino,
upang tayong lahat ay maging maalam sa mga bagay ng kaharian
ng Diyos at lahat ay maging handa para sa manang selestiyal sa
mundong walang hanggan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng sis-
tema na ating tinanggap at sa sistema ng mundo—ang mga iyon
ay sa tao, ito ay sa Diyos. . . .Ang kaharian ng Diyos ay dumada-
kila sa mabuti, pinagpapala ang lahat, binibigyang liwanag ang
lahat, pinalalawak ang isipan ng lahat at inilalagay sa maaabot ng
lahat ang mga pagpapala ng kawalang hanggan. . . .
Pinahahalagahan ko ang lahat ng tunay na katalinuhan, maging
moral, siyentipiko, pulitikal, o pilosopikal. . . .

Ang katotohanan at katalinuhan ay humihilig na palawakin ang
kakayahan, palakasin ang kaluluwa at ipakita sa tao ang tunay ni-
yang katayuan, ang kanyang kaugnayan sa kanyang sarili at sa kan-
yang Diyos, kapwa tungkol sa kasalukuyan at sa hinaharap, upang
kanyang mabatid kung paano mabuhay sa mundo at makapag-
handang makihalubilo sa mga Diyos sa mga daigdig na walang
hanggan. . . .

Ang mga alituntunin ng katotohanan ang nagbibigkis sa atin at
nagbubunsod sa ating kumilos nang may pagkakaisa at lakas.
Ang mga alituntuning ito ang nagpapagaan sa ating pakiramdam,
nagpapasigla sa ating mga kaluluwa, at nagbibigay sa atin ng ka-
galakan at kasayahan sa lahat ng pagkakataon. Ito ay liwanag, ito
ay katotohanan, ito ay katalinuhan, ito ay nagbuhat at mag-aakay
pabalik sa Diyos, kadakilaan at kaluwalhatiang selestiyal.
Nagagalak tayo dahil sumasaatin ang mga alituntunin ng buhay
na walang hanggan. Ito ay dahil nakibahagi tayo sa bukal ng bu-
hay, at batid ang ating kaugnayan sa ating Panginoon.12
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Mga mag-aaral at guro sa Paaralan ng Plain City, Utah noong 1884. Hinikayat ni
Pangulong Taylor ang mga Banal na “isulong ang bawat uri ng edukasyon at katali-

nuhan. . . .at pagyamaning lalo ang mga kaloob na ibinigay sa kanila ng Diyos.”

Tinutulungan tayo ng Simbahan na maturuan tungkol sa
daigdig na ito at sa daigdig na darating.

Kailangan nating palagiang maturuan, taludtod sa taludtod,
tuntunin sa tuntunin, kaunti rito at kaunti roon. Kung kaya’t may-
roon tayong iba’t ibang organisasyon sa priesthood. . . .upang
magturo, magbigay tagubilin, at magbigay kaalaman sa lahat ng
aspeto ng buhay, maging ang mga ito ay tungkol sa daigdig na ito
o sa daigdig na darating.13

Mayroon tayong mga Relief Society. . . .nasa Nauvoo ako no-
ong panahong itatag ang Relief Society ni Propetang Joseph
Smith, at naroon ako sa okasyong iyon…

Tungkol sa mga Samahang iyon, sasabihin ko, maganda ang
kanilang ginagawa at napalaki nilang tulong sa ating mga bishop.
At sila ay angkop na angkop sa pagdamay, pagbibigay biyaya, at
paghihikayat sa mga kapatid nilang nangangailangan ng kanilang
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kalinga, sa pagdalaw sa maysakit, at gayundin naman sa pagbibi-
gay payo at tagubilin sa kabataang kababaihan sa mga bagay tung-
kol sa kanilang tungkulin bilang mga anak at banal ng
Kataastaasan. Natutuwa akong sabihin na maraming tayong kaga-
lang-galang at marangal na kababaihan na gumaganap sa gawaing
ito ng pag-ibig, at pinagpapala sila ng Panginoon sa kanilang mga
gawain, at binabasbasan ko sila sa pangalan ng Panginoon. At sa-
sabihin ko sa ating mga kapatid na babae, magpatuloy sa pagiging
masigasig at matapat sa paghahangad ng kapakanan at kaligaya-
han ng kababaihan, bigyang tagubilin at sanayin ang inyong mga
anak na babae na matakot sa Diyos, at turuan ang kababaihan na
gawin din ang mga ito, nang pagpalain tayo ng Panginoon kasa-
ma ng ating mga anak.14

Pagkatapos ay mayroon din tayong Sunday School, at marami sa
ating mga kapatid na lalaki at babae ang gumagawa nang magan-
da sa larangang ito. Nais kong bigyang payo ang mga pangulo ng
Sunday School na pagsumikapang makuha ang pinakamahuhusay
na talento na makukuha nila na magtuturo at magbibigay tagubi-
lin sa ating mga anak. Ano pa bang higit na dakila o marangal na
gawaing magampanan natin kaysa magturo sa mga bata ng mga
alituntunin ng kaligtasan? Kayo na masisipag at ibinibigay ang la-
hat ng inyong makakaya sa bagay na ito, pagpapalain kayo ng
Diyos, at darating ang araw na babangon ang kabataan ng Israel at
tatawaging kayong mapalad.15

Ang edukasyon, kapag ginamit nang matwid, 
ay makatutulong sa atin na itayo ang Sion.

Mainam para sa mga elder na maging pamilyar sa mga lengu-
wahe, sapagkat maaari silang pumunta sa ibayong dagat, at maa-
ari silang makipag-usap sa mga tao, at huwag magmukhang mga
hangal. . . .Maari ninyong sabihin, akala ko ba ibibigay sa atin ng
Panginoon ang kaloob na mga wika. Hindi niya ito gagawin ka-
pag napakatamad natin na pag-aralan ang mga ito. Hindi ko ka-
ilanman hiniling sa Panginoon na gawin ang isang bagay na kaya
kong gawin para sa aking sarili.

Dapat tayong maging pamilyar sa lahat ng bagay, at dapat na
makatamo ng katalinuhan sa pamamagitan ng pananampalataya
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at sa pamamagitan ng pag-aaral. Inutusan tayong tipunin ang
mga ito mula sa pinakamabubuting aklat, at maging pamilyar sa
mga bagay na nauukol sa mga pamahalaan, mga batas, at mga
bansa. Kinakailangang pag-aralan ng mga elder ng simbahang ito
ay ang mga bagay na ito, upang kung pupunta sila sa mga bansa,
hindi nila hahangarin na umuwi na bago sila makagawa ng isang
mabuting bagay.16

Inaasahan ng Diyos ang Sion na siyang maging kapurihan at
kaluwalhatian ng buong daigdig, upang ang mga hari, kapag ma-
rinig ang kanyang katanyagan, ay lalapit at pagmamasdan ang
kanyang kaluwalhatian. . . .Nais niyang tumalima tayo sa kanyang
mga batas at matakot sa kanya, at bilang mga kinatawan ay hu-
mayo sa mga bansa, na puspos ng kapangyarihan ng priesthood
na ipinagkaloob sa atin na hinahangad “muna ng kaharian ng
Diyos, at ng kanyang katuwiran;” [Mateo 6:33], at hinahangad
muna ang kapakanan at kaligayahan ng ating kapwa-tao. . . .

Dahil ganito nga, nararapat nating isulong ang bawat uri ng
edukasyon at katalinuhan; palawakin ang pagkakahilig sa paniti-
kan, at dapat na palawakin ng mga tao sa larangan ng panitikan
at agham ang kanilang mga talino, at dapat na pagyamaning lalo
ang lahat ng mga kaloob na ibinigay sa kanila ng Diyos. Bigyan
ng edukasyon ang inyong mga anak, at para sa mga magtuturo
sa kanila, hanapin ang yaong mga may pananampalataya sa Diyos
at sa kanyang mga pangako, at may katalinuhan. . . .Kung may-
roon mang mabuti at kapuri-puri sa moralidad, relihiyon, ag-
ham, at anupamang nilayon upang mapadakila ang tao, hinaha-
ngad natin ito. Ngunit sa lahat ng ating nakukuha ay dapat na
makakuha tayo ng pagkakaunawa [tingnan sa Mga Kawikaan
4:7]; at ang pagkakaunawang iyon na nagbubuhat sa Diyos.17

Ang dakilang alituntunin na dapat nating alamin ay ang kaala-
man tungkol sa Diyos, tungkol sa mga ugnayan natin sa isa’t isa,
tungkol sa iba’t ibang tungkulin na dapat nating gampanan sa
iba’t ibang kalagyan ng buhay kung saan tayo natawag na guma-
wa bilang mga mortal, imortal, matatalino, at walang hanggang
nilalang. Ito ay upang ating magampanan ang ating mga tungku-
lin at gawin tayong karapat-dapat sa harapan ng Diyos at ng ba-
nal na mga anghel, at kung makatatamo tayo ng ganitong uri ng
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kaalaman, magiging mabuti para sa atin, sapagkat ito ang pina-
kamainam na ating matatamo sa lahat ng ating ginagawa, at na-
sasaklawan nito ang lahat ng nanaisin natin.18

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Para sa inyo, ano ang ibig sabihin ng maging “buhay na buhay
na pagsusulong ng edukasyon”? Anu-anong karanasan ang
nagpakita sa inyo ng kahalagahan ng edukasyon?

• Anu-anong pagkakataon mayroon kayo upang palawakin ang
inyong edukasyon? Paano ninyong higit na mapakikinabangan
ang mga pagkakataong ito? Bakit mahalaga na magpatuloy
tayo sa pag-aaral sa buong buhay natin? Paano makatutulong
ang ating edukasyon at pagkakatuto sa pagtatayo ng kaharian
ng Diyos?

• Bakit mahalagang maturuan ang ating sarili at ang ating mga
anak tungkol sa mabuting kalusugan? Sa anu-anong paraan
natin magagawa ito?

• Bakit mahalaga na magkaroon ng mabubuting guro para sa
ating mga anak? Ano ang ating magagawa upang matiyak na
ang ating mga anak ay may mga gurong kwalipikado at may
moralidad? Anu-ano pa ang maaari nating gawin upang ma-
ging bahagi ng edukasyon ng ating mga anak?

• Anu-anong kaalaman ang inyong natamo sa inyong paglahok
sa iba’t ibang organisasyon sa Simbahan? Bakit may mga taong
tila kakaunti ang nakukuha mula sa mga pagtuturo sa kanila sa
Simbahan, samantalang ang iba naman ay napakalaki? Paano
natin matitiyak na tayo at ang ating mga anak ay nakukuha ang
lahat ng maaari nating makuha mula sa mga klase at programa
ng Simbahan?

• Anu-ano ang inyong magagawa upang maipakita ang inyong
pagpapahalaga sa mga masigasig na nagtuturo sa inyo at sa in-
yong mga anak?

• Itinuro ni Pangulong Taylor na “ang dakilang alituntunin na
dapat nating alamin ay ang tungkol sa kaalaman sa Diyos.”
Bakit ang Panginoon at ang Kanyang mga turo ang nararapat
na maging sentro ng lahat ng ating pag-aaral at pagkatuto?
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Para sa inyo, ano ang ibig sabihin ng matuto “sa pamamagitan
ng pag-aaral at sa pamamagitan ng pananampalataya”?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Mga
Kawikaan 4:7; Juan 8:31–32; D at T 88:77–80; 93:36; 130:18–21

Mga Tala

1. Deseret News: Semi-Weekly, ika-12 ng
Hun. 1883, 1.

2. Tingnan sa B. H. Roberts, The Life of
John Taylor (1963), 323.

3. Tingnan sa The Life of John Taylor,
228–32.

4. Hubert Howe Bancroft, History of
Utah (1980), 433.

5. Tingnan sa The Life of John Taylor,
430–33.

6. Deseret News: Semi-Weekly, ika-4 ng
Hun. 1878, 1.

7. Deseret News: Semi-Weekly, ika-12 ng
Hun. 1883, 1.

8. The Gospel Kingdom, mga seleksiyon,
G. Homer Durham (1943), 273.

9. The Gospel Kingdom, 73.
10. The Gospel Kingdom, 271.
11. The Gospel Kingdom, 275.
12. Deseret News (Lingguhan), ika-30 ng

Set. 1857, 238.
13. The Gospel Kingdom, 134.
14. The Gospel Kingdom, 178–79.
15. The Gospel Kingdom, 276.
16. The Gospel Kingdom, 78–79; binago

ang pagkakaayos ng mga talata.
17. Deseret News: Semi-Weekly, ika-24 ng

Set. 1878, 1.
18. Deseret News (Lingguhan), ika-30 ng

Set. 1857, 238.



Paghahanap ng Kaligayahan 
sa Buhay

Nararapat sikapin ng mga Banal na matamo ang
bawat bagay na mabuti at pinanukala upang lumigaya

ang sangkatauhan.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Noong huling bahagi ng Hunyo 1847, isang malaking pulu-
tong ng mga Banal na pinamunuan nina Elder John Taylor at
Parley P. Pratt ang lumisan sa Winter Quarters upang maglakbay
patungong Kanluran. Pagsapit ng Setyembre 1847 ay narating
nila ang silangang bahagi ng Rocky Mountains, mga 300 hang-
gang 400 kilometro ang layo sa Lambak ng Salt Lake. Sa unang
linggo ng Setyembre, bumagsak ang ilang pulgada ng niyebe, at
marami sa mga Banal ang pinanghinaan ng loob. Sa panahong
ito, si Pangulong Brigham Young at ilang miyembro ng
Labindalawa ay umalis sa Lambak ng Salt Lake pabalik sa
Winter Quarters at nakasalubong ang pulutong nina Elder
Taylor. Sa gitna ng niyebe at panghihina ng loob ng mga yaong
naglalakbay patungong Lambak ng Salt Lake, hinikayat ni Elder
Taylor ang bawat isa na maging masaya at makipagpulong at
tumanggap ng payo mula kay Pangulong Young, sa kasamang
mga miyembro ng Labindalawa at sa iba pang namumunong
kapatid sa grupo.

Habang nagpupulong ang mga kapatid, napawi ang mga ulap at
di nagtagal ay tinunaw ng araw ang niyebe. Nang hindi sinasabi
sa ibang kasama sa pulutong, ilan sa mga kapatid na babae ang
pumunta sa isang kubling lugar na napaliligiran ng mga palum-
pong. Doon ay inayos nila ang pansamantalang mga hapag kai-
nan na tinakpan ng puting tela at nilagyan ng magagandang
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Pinanukala ng Diyos na magkaroon ng kasiyahan ang ating sarili. 
Hindi ako naniniwala sa isang relihiyon na ginagawang malungkot, mapanglaw,

[o] miserable ang mga tao. . .
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pinggan, kutsara at kubyertos. Isang talang pangkasaysayan ang
nagsaad na “isang ‘pinatabang guya’ ang kinatay, naghanda ng
maraming karne at isda, at inilabas ang mga prutas, halaya, at iba
pang minatamis na nakalaan para sa espesyal na mga okasyon
hanggang sa magkaroon ng isang engrandeng handaan.”

Nang matapos ang pagpupulong, ang mga kapatid na lalaki na
nasa miting at mahigit sa 100 miyembro ng pulutong ay dinala sa
sorpresang handaan, kung saan nasiyahan sila sa isang masarap
na hapunan. Ganito ang isinaad ng tala: “Nang matapos ang ha-
punan at makapag-ayos na, naghanda para sa sayawan; at di nag-
tagal ay nasaliwan ang masayang tawanan at kuwentuhan ng ma-
siglang tunog ng biyolin. . . .Ang sayawan ay nahaluan ng mga
pag-awit at pagbigkas. ‘Aming nadama na kami ay kapwa lumakas
at pinagpala,’ ang sulat ni Elder Taylor, ‘aming binigyang puri
ang Panginoon at pinagpala ang bawat isa.’”2

Ang mga Banal sa mga Huling Araw ay palagiang naniniwala
sa paghahanap ng kaligayahan sa buhay, maging ito man ay sa
pagkakaroon ng kasiyahan sa kagandahan at kasaganaan ng
kalikasan, pagtitipon para sa kaaya-ayang mga gawaing sosyal,
o pagmumuni-muni sa mga katotohanan ng ebanghelyo.
Itinuro ni John Taylor, “Ang ‘buhay at paghahangad ng kaliga-
yahan’ ang dapat paggugulan ng pansin ng lahat ng matali-
no.” Bagamat naniwala siya na maari nating maranasan ang
malaking kagalakan sa buhay na ito, kanya ring itinuro na
“ang pinakadakilang kaligayahan na ating makakamtan ay ang
matamo ang pagsang-ayon ng ating Ama sa Langit, ang pagka-
takot sa Diyos, ang makilala ang kanyang mga batas—kasama
ang mga alituntunin ng walang hanggang katotohanan, at ya-
ong mga bagay na itinuturing nating pinakamainam na maka-
pagdudulot hindi lamang ng ating temporal, kundi ng ating
walang hanggang kaligayahan.”3

Mga Turo ni John Taylor

Nais ng Diyos na masiyahan tayo sa buhay.

Nais natin ng kasiyahan dito sa lupa. Tama ito. Pinanukala ng
Diyos na magkaroon ng kasiyahan ang ating sarili. Hindi ako nani-
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niwala sa isang relihiyon na ginagawang malungkot, mapanglaw,
miserable, at walang kasiyahan ang mga tao. . . .Wala akong maisip
na anumang dakila o mabuti na maiiugnay sa ganito, dahil ang la-
hat ng mga bagay sa paligid, ang mga puno, mga ibon, mga bulak-
lak at luntiang mga bukirin ay kasiya-siya, ang mga kulisap at mga
bubuyog ay humuhugong at lumilipad, ang mga tupa ay nagkaka-
tuwaan at naglalaro. Kung ang lahat ng bagay ay may kasiyahan sa
buhay, bakit hindi tayo magkaroon din ng ganito? Ngunit nais na-
ting gawin ito nang tama at huwag bigyan ng maling kahulugan ang
mga alituntunin na ipinagkaloob ng Diyos sa sangkatauhan.4

Mayroon bang nakalulungkot sa anumang bagay na nilikha ng
Diyos? Saan man tayo bumaling, makakakita tayo ng pagkaka-
sundo, kariktan, kasayahan, at kagandahan.

Ang mga pagpapala ng Diyos ay nilikha para sa tao at sa kanyang
kasiyahan; inilagay siyang pangunahin sa lahat ng nilalang. Para sa
kanya ay hitik na hitik ang daigdig ng kasaganaan—ang ginintuang
mga butil, ang makatas na mga prutas, ang pinakapiling mga ubas.
Para sa kanya, pinalalamutian ng mga damo at mga bulaklak ang
daigdig, pinalalabas ang kanilang mahalimuyak na bango, at ipi-
namamalas ang kanilang pambihirang kagandahan;. . .Para sa kan-
ya, namumukadkad at namumunga ang mga palumpong at mga
ubas, at binibihisan ng kalikasan ang kanyang sarili ng pinakama-
ganda niyang kasuotan. Ang maalun-along sapa, ang dalisay na bu-
kal, ang malinaw na ilog ay umaagos para sa kanya, at ipinakikita
ang kalikasan ang kanyang buong karilagan at inaanyayahan siya
na makibahagi sa kanyang kagalakan, kagandahan, at kawalang ka-
salanan, at sambahin ang kanyang Diyos.

May mga tao na naniniwalang dapat na magkaroon ng kalung-
kutan sa pagkatakot sa Diyos at sa paglilingkod sa kanya! Ang kati-
walian ng sanglibutan ang siyang nagdudulot ng kalungkutan sa
mga tao. At ang kabulukan ng relihiyon ang nagdudulot ng ka-
panglawan dito: ito ang mga kalungkutang nilikha ng tao, at hindi
ng pagpapala ng Diyos. At tungkol sa kalungkutan! May kalungku-
tan ba sa pag-aawitan ng mga ibon, sa pagtalon-talon ng kabayo, sa
paglalaro ng mga tupa o ng maliliit na kambing, sa kagandahan ng
mga bulaklak, o sa anuman sa mga kaloob o kariktan ng kalikasan,
o sa Diyos na lumikha sa mga ito, o sa paglilingkod sa kanya?5
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Ang kasiyahang sosyal ay maaaring makibagay sa 
tunay na relihiyon.

Bakit may mga tao na nagsasabing ang biyolin, halimbawa, ay
isang kasangkapan ng diyablo at masamang gamitin ito? Hindi ko
ipinapalagay na ganito ito dahil naniniwala akong ito ay isang ba-
gay na napakagandang sabayan ng sayaw. Ngunit may mga taong
naniniwalang hindi tayo dapat sumayaw. Dapat tayong sumayaw,
dapat na masiyahan tayo sa buhay sa anumang paraang magagawa
natin. May mga taong tumututol sa musika. Bakit, samantalang
ang musika ay nandoroon sa kalangitan, at kasama ng mga ibon!
Pinuno sila ng Diyos ng musika. Wala nang bagay ang kasiya-siya
at kaaliw-aliw pa sa pagpunta sa kakahuyan o sa mga palumpong
sa madaling araw at pakinggan ang awitan at ang matamis na kan-
tahan ng mga ibon, at ang bagay na ito ay ganap na naaayon sa li-
kas nating paghanga.

Wala tayong ideya sa kahusayan ng musika na matatamasa na-
tin sa kalangitan. Sa bagay na ito ay masasabi natin, kagaya ng
pagkakasalita ng isa sa mga Apostol tungkol sa iba pang bagay—
“Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga,
Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na ini-
handa ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya.” [Tingnan sa
1 Mga Taga Corinto 2:9.] Wala tayong ideya sa kahusayan, ka-
gandahan at tamis ng musika sa kalangitan.

Ang ating hangarin ay makamtan at kumapit sa lahat ng ba-
gay na mabuti, at tanggihan ang lahat ng bagay na masama.
Ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga taong relihiyoso sa
sanglibutan ay umaayaw sa musika at teatro ay dahil sa mga ka-
tiwalian na naiiugnay sa kanila. May mga masasamang taong
kilala sa kanilang kaugnayan sa musika at teatro, at dahil sa ka-
nila ay nasisira ang mga bagay na ito. Ngunit ito ba ay sapat na
dahilan upang ang mga Banal sa mga Huling araw ay hindi na
magkaroon ng kasiyahan sa mga kaloob ng Diyos? Ito ba ay
isang tumpak na alituntunin? Tiyak na hindi. Dapat nilang si-
kaping matamo ang bawat bagay na mabuti at pinanukala
upang lumigaya ang sangkatauhan. . . .
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Sa lahat ng ating paglilibang, dapat nating tiyakin na ang
mga bagay ay ginagawa nang tama, at hindi tayo dapat makali-
mot na kumilos bilang mga ginoo at binibini. Dapat nating
iwasan ang pagiging hindi masunurin at kawalan ng paggalang
sa iba, at palaging tratuhin ang lahat nang may kabaitan, kabu-
tihan, at paggalang.6

Ang mga kasiyahan at dibersiyong sosyal ay hindi nanganga-
hulugang di bagay sa tamang pamumuhay at tunay na relihiyon.
Sa halip na ipagbawal ang teatro at ipasara ang mga ito, dapat na
maging adhikain ng mga Banal sa mga Huling araw na pangasi-
waan ito at iwasan itong mahaluan ng masasamang impluwensi-
ya, at pangalagaan ito bilang isang lugar kung saan maaaring
magtipon ang lahat para sa isang kaaya-ayang dibersiyon.
Samakatwid, pumunta ang ating mga pinuno sa mga ganitong lu-
gar upang sa pamamagitan ng kanilang presensiya ay matigil ang
anumang mga gawain o impluwensiya na makapapahamak sa
kabataan at mga bagong henerasyon. Dapat na matiyak na ang
kalayaan sa pagpapahayag ay hindi maging lisensiya ng kasama-
an, at huwag hahayaan na ang mga bagay na nagdudulot ng ka-
siyahan at aliw ay maging isang paraan ng di kanais-nais na mga
tukso o pagkawasak ng moralidad. . . .Ang mga kasapi ng mga lu-
pon at mga opisyal na may tungkuling mangasiwa sa mga bagay
na ito ay dapat tiyakin na ang mga sayawan, ano man ang uri, ay
ginagawa sa mga paraang mahinhin at maayos at walang anu-
mang asal ang papayagan kung ito ay magdudulot ng kasamaan
o makasisira sa espirituwalidad o moralidad.7

Ang pagkakaisa sa ebanghelyo ay nagdudulot sa atin ng galak.

Lubhang kasiya-siya para sa mga Banal ng Diyos na pagmuni-
munian ang mga alituntunin ng walang hanggang katotohanan na
naituro sa kanila. Kung mayroon mang isang bagay na may kaug-
nayan sa kaligayahan ng sangkatauhan, kung mayroon mang isang
bagay na nilayong palawakin ang pananaw at damdamin ng sang-
katauhan, upang iangat ang ating mga pag-asa at hinahangad, at
upang makapagdulot ng kapayapaan, galak, at lakas ng loob, ito
ay ang pag-iisip na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang mga tuntu-



123

K A B A N A T A  1 1

nin ng walang hanggang katotohanan. At na ang mga ito ay
Kanyang inihasik sa ating mga puso at ibinigay sa atin nang may
katiyakan sa mga bagay na pinaniniwalaan, at nalalaman natin.8

Wala na akong maisip na gaganda at higit na makalangit pa sa
isang nagkakaisang kapatiran, na inorganisa alinsunod sa ba-
langkas na inilatag sa Doktrina at mga Tipan, na kapag tayo ay
kumikilos para sa kapakanan ng lahat—kapag habang iniibig na-
tin ang Diyos ng ating buong puso ay iniibig natin ang ating kap-
wa gaya ng ating sarili. Kung saan ang ating panahon, ang ating
mga talino, at ang mga kakayahan ng ating mga katawan at isipan
ay iniuukol sa kabutihan ng lahat. Kung saan walang sinumang
nagsasamantala sa kapwa. Kung saan may pagkakaisa sa mga in-
teres, may iisang pondo, o may iisang pinagkukunan ng pondo.
Kung saan, gaya ng kanilang ginawa sa kontinenteng ito, ay si-
nasabing “ang bawat tao ay makatarungan ang pakikitungo sa
isa’t isa” at ang lahat ay gumawa para sa pangkalahatang kapaka-
nan, “kung saan ang bawat tao sa bawat dako ay makatatagpo ng
isang kapatid at isang kaibigan.” Kung saan ang bukas-palad at
maawaing impluwensiya at damdaming likas sa atin ay nagaga-
mit, at ang pag-iimbot, kayabangan, galit, at kapalaluan, at bawat
kasamaan ay nadadaig at napasasailalim sa kalooban at Espiritu
ng Diyos. Ang mga alituntuning ito ay napakaganda at makapag-
dudulot ng labis na kaligayahan sa isang komunidad, sa isang te-
ritoryo, sa isang estado, bansa, o sa sanglibutan.9

Nadarama kong ako ay magagalak sa Panginoon, at pinupuri
ko ang pangalan ng Diyos ng Israel na ako ay nabilang sa kan-
yang simbahan at kaharian sa lupa. Ang mga damdaming ito ay
nais kong itangi sa aking puso at dalhin sa aking buong buhay. At
naniniwala akong may daan-daan, kung hindi man libu-libo, na
naririto ngayon na may ganito ring diwa at damdamin at ganito
ring mga pagnanasa. . .

Ano ang nagdudulot sa atin ng mga damdaming maligaya at
nagagalak sa mga pagkakataong ganito?. . .Ito ay dahil may pag-
sasanib ng magagandang damdamin, magagandang pagnanasa,
at paghahangad at ang ng isang diwa ay nagbibigay inspirasyon
sa lahat, at ito ay nakabubuo ng isang hanay [o organisadong ka-
tawan] ng lakas, ng pananampalataya, at ng Espiritu ng
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Panginoon. Ang iisang mitsa [o kandila] ay nakapagbibigay ng
ilaw, at kaaya-ayang pagmasdan ito, ngunit ang isang libo ng ga-
nitong uri ay magbibigay ng pangkalahatang liwanag. Sa atin, ito
ay panahon ng pagkakaisa, ng liwanag, ng buhay, ng katalinu-
han, ng Espiritu ng buhay na Diyos. Iisa ang ating damdamin, iisa
ang ating pananampalataya, at ang isang dakilang kawan ng mga
tao na may ganitong pagkakaisa ay bumubuo ng isang hukbo ng
kapangyarihan na hindi makakayanan o madadaig ng anumang
lakas dito sa sanglibutan o sa impiyerno. . . .

Naniniwala tayo na tayo bilang nagkakaisang mga tao, na bu-
mubuo sa iba’t ibang korum ng simbahan at kahariang ito, ay
gumagawa sa isang dakilang gawain ito. At dahil dito ay may
damdamin ng pananampalataya, pagkakaisa, at kalakasan, o ka-
pangyarihan, kung ipahihintulot ninyo, ng Espiritu ng Diyos na
buhay, na nagpapasigla at nagbibigay-buhay sa isipan, nagbibi-
gay ng lakas sa katawan, at galak sa kaluluwa. Sa mga bagay na
ito ay nais nating makalahok. Naririto ang Panginoon sa pama-
magitan ng kanyang Espiritu at kapangyarihan, at nagagalak ang
ating mga puso.10

Ang pagkakaunawa sa mga alituntunin ng katotohanan ay
nagdudulot ng kaligayahan at galak.

Kung tama ang ating pagtingin sa ating sarili—kung tama ang
pagkakaunawa natin sa mga alituntunin ng ebanghelyo—mayro-
on pa bang bagay na hindi natin isasakripisyo alang-alang sa pag-
tatamo ng kaligtasan? Kapag ang Espiritu ay pumukaw nang ma-
lakas sa puso ng mga banal—kung ipinahayag ang liwanag at ka-
talinuhan ng kalangitan—kung ang Panginoon ay pumuspos sa
mga kaluluwa ng mga banal na nagkakatipon, ano ang kanilang
nadarama? na sila ang pinagpala ng Panginoon. Madalas na sa ka-
nilang pagkakatipon sa mga natatanging okasyon upang tu-
manggap ng ilang mga pagpapala mula sa mga kamay ng Diyos
ay sumasakanila ang espiritu ng paghahayag; at ang hinaharap ay
nabubuksan sa kanilang pananaw, sa buong kagandahan, kalu-
walhatian, kayamanan, at kahusayan nito; at kapag ang kanilang
mga puso ay nakadarama ng init ng espiritung iyon, anong galak
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ang kanilang nadarama! Anong tuwang tinitingnan nila ang mga
bagay ng sanglibutan, at ang pagkakataong naghihintay sa kani-
la! at ang kanilang mga pribilehiyo bilang mga banal ng Kataas-
taasang Diyos, at ang mga kaluwalhatiang kanilang mamanahin
kapag sila ay magiging matapat hanggang sa katapusan!

Maaring narasanan na ninyo ang damdamin na likas na nililik-
ha sa inyong mga puso ng ganitong mga pag-iisip at pagkakataon.
Bakit sa ano mang panahon ay nakadarama tayo ng kabaligtaran
nito? Ito ba ay dahil nakalilimutan nating manalangin at tumawag
sa Diyos at ilaan ang ating sarili sa kanya, o dahil nahulog tayo sa
bitag ng kasalanan, nakagawa ng kasamaan, at nawalan ng Espiritu
ng Diyos, at nakalimutan ang maluwalhating pag-asa ng pagkaka-
tawag sa atin? Ngunit kung sa lahat ng pagkakataon ay ating naki-
kita at napagtatanto at nauunawaan ang ating tunay na kalagayan
sa harapan ng Diyos, ang ating mga isipan ay walang tigil na mag-
hahangad ng mga bagay ng Diyos. At palagi nating hahanapin sa
buong maghapon kung ano ang ating magagawa upang maisulong
ang kaligayahan at kaligtasan ng mundo, kung ano ang ating ma-
gagawa upang magampanan ang ating mga tungkulin—upang iga-
lang ang priesthood ng Anak ng Diyos, at kung ano ang gagawin
upang igalang ang ating Diyos; at upang lubos na mapakinaba-
ngan ang nalalabing panahon natin sa sanglibutang ito, at ang mga
lakas ng ating katawan para sa pagsasakatuparan sa kanyang mga
layunin, at sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian—para sa pag-
susulong ng kanyang mga mithiin. Upang sa ating pagtayo sa kan-
yang harapan, kanyang sasabihin sa atin, “Mabuting gawa, mabuti
at tapat na alipin: nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain
kita sa maraming bagay; pumasok ka sa kagalakan ng iyong pa-
nginoon.” [Tingnan sa Mateo 25:21.]11

Kung ako ang tatanungin, ako ay naririto bilang isang kandi-
dato para sa kawalang hanggan, para sa langit at para sa kaliga-
yahan. Nais kong tiyakin sa pamamagitan ng aking mga gawa ang
isang kapayapaan sa kabilang mundo na magdudulot ng kaliga-
yahan at katahimikan na aking ninanasa.12
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Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Itinuro ni Pangulong Taylor na nilikha ng Diyos ang daigdig at
ang kagandahan nito para sa ating kasiyahan. Anu-ano ang na-
ranasan mo kung saan nakadama ka ng kagalakan sa kaganda-
han ng daigdig at nadamang higit kang naging malapit sa
Panginoon?

• Paano nakapagpapagalak sa atin ang kaaya-ayang musika, tula,
drama, o iba pang anyo ng paglilibang? Anu-ano ang ating ma-
gagawa upang madala sa ating buhay at sa buhay ng mga mi-
yembro ng ating pamilya ang lakas at galak sa dulot na nagpa-
pasiglang musika? Paano natin masusuportahan at maitataguyod
ang mga kaaya-ayang paglilibang?

• Sa inyong palagay, bakit lubhang mahalaga ang musika sa
ating pagsambang pangrelihiyon? Paano nakapagbigay ng gin-
hawa o lakas sa inyo ang mga himno ng Simbahan sa panahon
ng mga pagsubok?

• Paano nakapagdulot sa inyo ng galak ang pakikipagkaibigan sa
mga kapwa Banal? Anu-ano ang inyong magagawa upang mag-
karoon ng higit na pagkakaisa ang mga miyembro ng inyong
ward o branch?

• Ano ang ibig sabihin para sa inyo ng makadama ng “magaga-
lak sa Panginoon”? Anu-ano ang ilan sa mga doktrina ng
ebanghelyo na nagdudulot sa inyo ng galak? Habang nagha-
hanap tayo ng kagalakan sa buhay na ito, bakit mahalagang isi-
pin din ang kawalang hanggan?

• Anu-ano ang ilan sa mga pangyayari sa inyong buhay na naka-
pagdulot sa inyo ng galak? Anu-ano ang ating magagawa
upang mapanatili ang diwa ng kagalakan sa ating mga buhay
sa kabila ng mga pagsubok? Anu-ano ang ating magagawa
upang matulungan ang ating mga anak na makasumpong ng
kagalakan sa kanilang buhay?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Mga Awit
118:24; Isaias 12:2–3; Mateo 25:21; 2 Nephi 2:25; Mosias 2:41;
Mga Saligan ng Panampalataya 1:13
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Ang Sabbath ay Isang Banal
na Araw

Ipinag-utos sa atin na alalahanin ang araw ng Sabbath
at ipangilin ito.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Kagaya ng nabanggit sa nakaraang kabanata, mula noong hu-
ling bahagi ng Hunyo 1847, pinamunuan nina Elder John Taylor
at Elder Parley P. Pratt ang isang pulutong ng mahigit sa 1,500 na
Banal mula sa Winter Quarters patungo sa Lambak ng Salt Lake.
Sa pagsasalarawan sa pagsisimula ng paglalakbay na ito, isinulat
ni Elder B. H. Roberts:

“Huli na sa panahon upang magsimula nang ganoong ekspedis-
yon. Lubha nang huli upang makapaghasik sila ng mga pananim
para sa taong iyon, kahit na patungo lamang sila sa silangang pa-
anan ng Rocky Mountains. Halos sapat lamang ang kanilang mga
probisyon para sa isa at kalahating taon, at kung hindi magiging
maganda ang ani ng unang pananim, magugutom sila sapagkat
sila ay mga 1,600 hanggang 2,400 kilometro mula sa pinakama-
lapit na lugar kung saan makakukuha ng pagkain. . . .

“Kanilang isinakripisyo ang lahat (gayon din ang kanilang bu-
hay), kasama na ang kanilang mga kabiyak at mga anak, na dapat
na makibahagi sa kanilang paghihirap at sa kanilang kapalaran.
Hindi nila batid ang kanilang destinasyon, ipinagkatiwala nila
ang lahat sa isang paglalakbay na wala nang balikan pa. Kung
hindi sila makatatagpo ng isang mahusay na lugar upang maka-
paghasik sa unang panahon ng pagtatanim, wala nang panustos
na makararating sa kanila, at wala silang mapagkukunan ng mga
ito. Kinakailangang magtagumpay sila, o mangamatay sa ilang
kung saan nagsimula ang kanilang paglalakbay.”
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“Sa pakikibahagi natin sa sakramento ay hindi lamang natin inaalaala ang 
kamatayan at pagdurusa ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo, 

ngunit ating inaasam ang panahon na muli siyang paparito.”
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Sa kabila ng ganitong mapanganib na kalagayan at ng panga-
ngailangan na marating nila ang Lambak ng Salt Lake bago su-
mapit ang taglamig, itinitigil ang paglalakbay tuwing Linggo
para sa paggunita sa araw ng Sabbath. Nagpatuloy si Elder
Roberts, “Ipinangilin ang Sabbath bilang araw ng pamamahinga,
ginanap ang mga serbisyong pangrelihiyon sa bawat kampo, at
ang katahimikan ng malawak na ilang ng Kanluran ay binasag ng
awitan ng mga Banal na inaawit ang mga himno ng Sion.”
Noong ika-5 ng Oktubre 1847, ang mga pangkat nina Taylor at
Pratt ay maluwalhating nakarating sa Lambak ng Salt Lake at
nagsimula sa mga kinakailangang paghahanda para sa pagsapit
ng taglamig.2

Para kay Pangulong John Taylor, ang Sabbath ay araw ng pag-
samba, pamamahinga, at pagbubulay-bulay. Kanyang hinikayat
ang mga Banal na “panatilihing banal ang araw ng Sabbath, ita-
laga ito bilang araw ng pahinga, isang araw ng pagtitipon upang
tanggapin ang sakramento at pakinggan ang mga salita ng buhay,
at masumpungan kayong tumutupad sa mga kautusan, at nagpa-
pakita ng magandang halimbawa sa inyong mga anak.”3

Mga Turo ni John Taylor

Ang Sabbath ay araw ng pagsamba sa Diyos nang 
buo nating puso.

Ang pinakamagaling sa atin ay hindi pa sapat; higit na mainam
na magkakasama tayo, at makagagawa tayo nang higit na maga-
ling at higit na masiyahan sa buhay, dahil higit na mananahanan
ang Espiritu ng Panginoon sa ating mga tahanan at sa ating mga
puso, at makagagawa ng higit pa upang maisulong ang kapaka-
nan ng lahat nang lumalapit sa atin. Ang paglingkuran ang
Panginoon ay isa sa mga pinakamahalagang layunin ng ating bu-
hay, at tinatanggap kong malaking pribilehiyo ang pagkakataong
tinatamasa natin upang makasamba sa Diyos sa araw ng Sabbath.
At kapag tayo ay sumasamba sa Diyos, nais kong makita na gina-
gawa natin ito nang buo nating puso. Sa aking palagay ay tunay
na wala sa lugar sa mga ganitong okasyon ang marinig ang mga
tao na pinag-uusapan ang mga makamundong bagay. Dapat na
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sa mga panahong ito, higit sa anupamang panahon, ang ating
mga damdamin at ang ating mga pag-aalala ay nakatuon sa
Diyos. Kapag umaawit tayo ng mga awitin ng papuri sa Diyos, ga-
win natin ito sa tamang diwa. Kapag nananalangin tayo, dapat na
sumabay ang lahat ng kaluluwa sa pagdarasal, at ginagawa ito ng
buo nating puso upang sa pamamagitan ng ating pagkakaisa ay
magkaisa rin ang ating mga espiritu, at upang ang ating mga pa-
nalangin at ang ating pagsamba ay mapasa-Diyos, na ang Espiritu
ay sumasalahat ng mga bagay, at palagiang nananahan sa pagka-
katipon ng mabubuti at matatapat na Banal.

Sasabihin ko sa inyo kung ano ang aking nadarama sa umaga
ng Sabbath. Napagtanto kong ito ay araw na itinalaga sa pag-
samba sa Makapangyarihang Diyos, at nararapat na sa araw na ito
ay sambahin ko mismo ang Diyos, at dapat na tingnan ko ang
aking pamilya at alamin kung ganito rin o hindi ang kanilang gi-
nagawa. Sapagkat ipinag-utos sa atin na panatilihing banal ang
araw ng Sabbath at mamahinga sa lahat ng ating gawain, gaya ng
ginawa ng Diyos nang Kanyang likhain ang lupa kung saan tayo
nananahan. Binigyan Niya tayo ng anim na araw upang gampa-
nan ang iba’t ibang gawain at tungkulin sa buhay, at kung ating
ipangingilin ang Sabbath, gawin natin itong katanggap-tanggap
sa Diyos na ating Ama, na inilalaan ang ating sarili sa kanya, ka-
hit man lang sa araw na iyon, at itinutuon ang ating mga dam-
damin at pag-aalala sa kanya. Ang mga Elder ng Israel sa buong
sanglibutan ay gumagawa sa araw na ito sa pagtatangka na mai-
turo ang mga alituntunin ng kaligtasan, at nadarama kong nais
ko silang ipanalangin, at pati rin ang mga misyonerong pumu-
punta sa mga Banal sa lupaing ito, at pati rin ang mga nagsasali-
ta, gaya ng mga yaong nagtuturo sa pagkakatipon ng mga Banal
sa lupaing ito at sa lahat ng lupain. Dahil ang araw na ito ay iti-
nalaga para sa pagsamba sa Diyos, ang buong Israel sa lahat ng
dako ay mapasailalim nawa sa impluwensiya at paggabay ng
Espiritu ng buhay na Diyos, at ang mga yaong nagsasalita ay ma-
pasailalim nawa sa banal na impluwensiya ng Espiritu Santo, at
maibahagi sa mga kongregasyon ang mga salita ng buhay na wa-
lang hanggan.4
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Ang Sabbath ay araw upang magturo at matuto sa
pamamagitan ng Espiritu.

Kasiya-siya para sa mga Banal ang magtipon at makipag-usap
sa isa’t isa, ang pakinggan ang mga salita ng buhay, ang pagbu-
lay-bulayan ang kanilang katayuan at kaugnayan sa Diyos, sa
Kanyang Simbahan at Kaharian, at gayon din naman ay suriin
ang sarili nilang mga damdamin. At sa pamamagitan ng paggabay
ng Panginoon at ng Kanyang Banal na Espiritu ay mabatid kung
anong kaugnayan ang nananatili sa pagitan nila at ng Diyos, at
kung kanilang ginagampanan ang iba’t ibang tungkuling nakaa-
tang sa kanila, at kung kanilang sinisikap na magawa ang salita,
ang kalooban, at ang batas ng Diyos.5

Kapag tayo. . . ay nagkakatipon, maaasahan nating tumanggap
ng paggabay at mga pagpapala mula sa Diyos, na kung kanino ito
nanggagaling ay ipinababatid sa atin ng Banal na Kasulatan na
“ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay
pawang buhat sa itaas;” at sa Kanya, ipinabatid din sa atin na,
“walang pagbabago, ni kahit anino man ng pagiiba.” [Tingnan sa
Santiago 1:17.] Sa ating mga pagkakatipon, ang yaong mga nag-
sasalita at ang yaong mga nakikinig ay dapat na nasa ilalim ng
paggabay at pamamatnubay ng Panginoon, ang Bukal ng
Liwanag. Sa lahat ng tao sa ilalim ng kalangitan, tayong mga
Banal sa mga Huling Araw ay palagiang napagtatanto ang panga-
ngailangang manalig sa Diyos sa lahat ng bagay. Ang nakikita ko
dito ay, gaano man ang katalinuhang ibinabahagi, gaano man ka-
husay ang pagkakabigkas at kay sigla man ng idinudulot ng pa-
kikipagtalastasan, hindi sila pakikinabangan ng mga nakikinig
malibang sila ay nasa ilalim ng paggabay at inspirasyon ng espi-
ritu ng Diyos.6

Walang sinumang taong nabubuhay, at walang sinumang ta-
ong nabuhay, ang nakapagturo ng mga bagay ng Diyos malibang
siya ay tinuruan, tinagubilinan, at pinatnubayan ng espiritu ng
paghahayag na nagbubuhat sa Makapangyarihang Diyos. At wa-
lang sinumang tao ang may kakayahang tumanggap ng tunay na
katalinuhan at makabuo ng wastong pagpapasiya na may kinala-
man sa mga sagradong alituntunin ng buhay na walang hanggan,
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malibang sila ay nasa ilalim ng impluwensiya ng ganoon ding es-
piritu. Samakatwid, ang mga nagsasalita at mga nakikinig ay kap-
wa sumasakamay ng Makapangyarihang Diyos.7

Madalas tayong magkatipon, bilang matatalinong tao, na may
paghahangad na makaunawa sa mga bagay tungkol sa iisa nating
pinagmulan, sa pangkasalukuyan nating buhay, at sa ating kapa-
laran sa hinaharap. Nagpupulong tayo upang masumpungan ang
mga bagay na may kinalaman sa ating Ama sa Langit, na may ki-
nalaman sa kanyang makalangit na pakikitungo sa sangkatauhan,
na may kinalaman sa kanyang mga patakaran at panukala para sa
atin, at may kinalaman sa layunin ng pagkakalikha sa atin. At ang
malaman, kung maaari, ang tungkol sa sanglibutan sa kabila ng
ating kinalalagyan ngayon. Ang mga bagay na ito ang ilan sa ma-
rami na hinahangad nating mabatid, maunawaan, matuklasan,
kung maaari.8

Wala akong nalalamang ibang paraan upang tayo ay maturuan,
matagubilinan, at gawing makaunawa sa ating tunay na katayuan,
maliban sa ilalim ng impluwensiya ng Espiritu ng Diyos na buhay.
Ang isang tao ay maaaring magsalita sa pamamagitan ng Espiritu
ng Diyos, ngunit nangangailangan din ito na ang isang bahagi ng
Espiritung yaon ay pumaroon sa mga nakikinig, upang magawa ni-
lang tumpak na maunawaan ang mga kahalaghan ng mga bagay na
inilalahad sa kanila, samakatwid ito ang suliranin tuwina ng
Panginoon at ng kanyang mga banal sa pagpapaunawa sa mga tao
sa mga bagay na tanging para sa kanilang mga interes. Itinuturing
natin na kung matuturuan tayo ng Diyos ay napakainam nito.
Naniniwala akong ituturing ng buong sanglibutan na isang mala-
king biyaya. At pagkatapos ang tanong na papasok sa kanilang isi-
pan ay kung ang mga turong kanilang tinatanggap ay nagmula sa
Diyos o hindi. Paano nila ito malalaman? Wala akong alam na
ibang paraan maliban sa yaong nakasaad sa Banal na Kasulatan,
“Nguni’t may espiritu sa tao, At ang hinga ng Makapangyarihan sa
lahat ay nagbibigay sa kanila ng unawa.” (Job 32:8). At muli, sina-
bi sa atin sa Bagong Tipan na “Ang mga bagay ng Dios ay hindi na-
kikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios. [Tingnan sa
1 Mga Taga Corinto 2:11.] Samakatwid, ang lahat ng karunungan,
ang lahat ng katalinuhan, ang lahat ng katuwiran, ang lahat ng
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pilosopiya, at ang lahat ng argumentong mapasasaisip ng tao ay
mawawalang halaga malibang ang isip ng tao ay nakahandang
tanggapin ang pagtuturong ito—na inihanda ng Espiritu ng
Panginoon, ang ganoon ding Espiritu na nagdadala ng katali-
nuhan.9

Tumatanggap tayo ng sakramento kung Sabbath 
sa pag-alaala kay Jesucristo.

Tila bang ang pagparito ng Tagapagligtas sa sanglibutan, ang
kanyang pagdurusa, kamatayan, pagkabuhay na mag-uli, at pag-
akyat sa kanyang kinalalagyan sa mundong walang hanggan sa
harapan ng kanyang Ama sa Langit ay may napakalaking kinala-
man sa ating mga interes at kaligayahan. Dahil dito ay nagpapa-
tuloy tayo sa alaala na tinatanggap natin sa bawat Sabbath. Ang
sakramentong ito ang katuparan ng hiling ni Jesucristo sa kan-
yang mga disipulo. “Sapagka’t sa tuwing kanin ninyo ang tinapay
na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pag-
kamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya.” (I Mga Taga
Corinto 11:26.) Ang pananampalataya sa ordenansang ito ay da-
pat na mangahulugan na may pananampalataya tayo kay
Jesucristo, na siya ang Bugtong na Anak ng Ama, na siya ay pu-
marito sa lupa mula sa langit upang isakatuparan ang isang tiyak
na layunin na pinanukala ng Diyos—ang tiyakin ang kaligtasan at
kadakilaan ng sangkatauhan. Ang lahat ng ito ay may napakala-
king kinalaman sa ating kapakanan at kaligayahan sa buhay na
ito at sa kabilang buhay. Hindi sana naganap ang pagkamatay ni
Jesucristo kung hindi ito kinakailangan. Na ang seremonyang ito
ay dapat na ganapin upang maalaala ng mga tao ang pangyaya-
ring ito, ay nagpapahiwatig sa kahalagahan nito.10

Nagtitipon tayo upang makibahagi sa sakramento ng hapunan
ng Panginoon, at dapat na magsumikap tayong maituon dito ang
ating mga damdamin at pag-aalala na malayo sa mga makamun-
dong bagay. Dahil sa pakikibahagi natin sa sakramento ay hindi
lamang natin inaalaala ang kamatayan at pagdurusa ng ating
Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo, ngunit ating inaasam
ang panahon na muli siyang paparito at tayo ay makikipagtipon
at makikisalo sa kanya sa pagkain ng tinapay sa kaharian ng
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Isang lumang litrato ng Pinto Ward, St. George Utah Stake. Nagturo si Pangulong
Taylor na ang Sabbath ay panahon ng ating pamamahinga at pagpapalalakas ng

ating kaugnayan sa Diyos.

Diyos [tingnan sa Lucas 14:15; Mateo 26:29]. Samakatwid, kapag
tayo ay nagkakatipon, maasahan nating tumanggap ng paggabay
at mga pagpapala mula sa Diyos.11

Ang sinaunang mga tao ng Diyos, na sa kung kaninong mga
puso ay naglagablab ang apoy ng inspirasyon ay umasam sa pam-
bihirang kaganapan na ang Kordero na pinatay buhat nang itatag
ang sanglibutan ay iaalay ang kanyang sarili bilang handog, ga-
yon din namang inaalaala natin ang ganoon ding kaganapan.
Nagpuputol-putol tayo ng tinapay at kumakain, at umiinom tayo



136

K A B A N A T A  1 2

ng tubig kasama ng bawat Banal sa mga Huling Araw, at ginaga-
wa natin ito bilang pag-alaala sa sugatang katawan at dugong ti-
nigis ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo. At
magpapatuloy na gagawin natin ito hanggang sa muli siyang pu-
marito. Kung pumarito na siya, ang mga Banal sa mga Huling
Araw ay makaaasa na mapapabilang sila sa kinagigiliwang mga
tao na makakasalo niya sa pagkain at pag-inom sa sarili niyang
dulang sa kaharian ng ating Ama. Inaasam ko ito, gaya ng pag-
asam ko sa pagkain ng aking hapunan mamayang gabi.12

Dapat tayong mag-ingat na hindi tayo nakikibahagi sa mga sa-
gisag [ng sakramento] tungo sa ating kahatulan. Nakikipagtalo
ba kayo sa inyong mga kapatid, o kumikilos sa paraang nakasa-
sakit kayo ng mga damdamin, o nakabibitaw ng hindi magagan-
dang pananalita sa isa’t isa, o nakagagawa ng anupamang bagay
na hindi tama, at pagkaraan ay magkakatipon sa isang taimtim na
paglapastangan sa Diyos at kumain ng kapahamakan sa inyong
mga kaluluwa? Nais nating maging maingat sa mga bagay na ito
at samakatwid ay dapat nating maunawaan na kapag inihahan-
dog natin ang ating hain sa dambana, at doon ay maalaala natin
na tayo ay may laban sa ating kapatid, nararapat na bumalik tayo
at makipagkasundo sa kanya at pumunta at ihandog ang ating
hain [tingnan sa Mateo 5:23–24]. Huwag pupuntang may dalang
anumang anyo ng pagkukunwari, kundi pumuntang may malili-
nis na kamay at dalisay na mga puso, at makadamang sabihin na
“O Diyos, suriin ako at subukin ako at patunayan ako, at kung
may anumang kasamaan sa akin, iwaksi ito, at papangyarihing
ako ay maging tunay na kinatawan ninyo sa daigdig, at hayaan
akong makibahagi sa diwa na nananahan kay Cristo, at mamuhay
na kinasisiyahan ito dito sa lupa; at na kung siya ay paparitong
muli, ako at ang aking mga kapatid ay sasalubungin siyang may
malinis na mga kamay at dalisay na mga puso.”13

Upang matanggap ang mga pagpapala ng Diyos, 
kailangang gumawa tayo nang higit sa pagdalo sa mga
pagpupulong at pagtanggap ng sakramento lamang.

Napakarami sa atin ang sumusunod sa mga paniniwala ng
mundo. Makapagbibigay ba ang mundo ng liwanag na inyong ti-
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nanggap, at ng ebanghelyo at mga pag-asa ng langit na inyong ti-
nanggap, at ng priesthood na inyong tinanggap? At inyo bang
ipagpapalit ang mga bagay na ito sa isang mangkok ng lugaw, at
malubid sa dumi, katiwalian, kasalanan, at kasamaan na napaka-
rami sa sanglibutan? Ano ang dahilan ng pagparito natin? Ang
sambahin ang Diyos at tuparin ang kanyang mga kautusan. At pa-
ano ito sa napakarami sa atin? Nalilimutan natin, sa maraming
pagkakataon, ang maluwalhating pag-asa ng pagkakatawag sa
atin, at nagbibigay-daan tayo sa mga kalokohan, karupukan, ka-
hinaan, at kasalanan, at tayo, humigit kumulang, ay napasasaila-
lim sa pag-iimbot, paglalasing, paglapastangan sa araw ng
Sabbath, at iba’t ibang anyo ng kasamaan. Kung minsan ay naka-
kakita ako ng mga Elder ng Israel na nagsisibak ng kahoy o nag-
hahakot ng dayami sa araw ng Sabbath. Ano, isa itong napaka-
tinding kahihiyan sa mga mata ng Diyos, sa mga banal na anghel,
at sa iba pang matatalinong tao. . . .Ano ang masasabi ninyo sa
isang nagsisinungaling na Elder, isang nagmumurang Mataas na
Saserdote, isang Pitumpu na lumalapastangan sa araw ng
Sabbath, at isang mapag-imbot na Banal? Ang mga kaluluwa ng
mga taong ito ay dapat na makatanggap ng inspirasyon sa liwa-
nag ng paghahayag, at dapat silang maging mga buhay na saksi,
mga halimbawa sa lahat kung ano ang wastong pamumuhay! Sa
palagay ba ninyo ay maipamumuhay ninyo ang inyong relihiyon,
matatamo ang Espiritu ng Diyos at matatanggap ang buhay na
walang hanggan, at ginagawa ang mga bagay na ito? Sinasabi ko
sa inyo, hindi.14

Kaugalian ng mga taong hinirang sa sanglibutan ang magsali-
ta sa araw ng Linggo tungkol sa mga espirituwal na bagay, kung
kailan sila nakasuot ng kanilang mga damit pang-Linggo sa pag-
titipon, at pagdating ng Lunes ay isinisilid nila sa baul kasama ng
kanilang mga damit pang-Linggo ang kanilang relihiyon, at wala
na silang gagawin dito hanggang sa susunod na Linggo. . . .O,
ang kalokohan ng tao sa hindi pagkilala sa Diyos sa lahat ng ba-
gay, sa pagsasaisang tabi sa Diyos at sa kanyang relihiyon, at sa
pagtitiwala sa sarili nilang pag-iisip at katalinuhan.15

May isang bagay na higit pa sa inaakala natin kung minsan. At
ito ay, samantalang sinasabi nating mga tagasunod tayo ng
Panginoon, samantalang sinasabi nating tinanggap natin ang
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Ebanghelyo at nagpapasakop tayo dito, ang pagsasabi ay walang
halaga hangga’t hindi pa natin nahuhugasan ang ating mga da-
mit at pinaputi ito sa dugo ng Kordero. Hindi sapat sa atin na
maiugnay sa Sion ng Diyos, dahil ang Sion ng Diyos ay binubuo
ng mga taong dalisay ang puso at dalisay ang buhay at walang
dungis sa harapan ng Diyos, o kundi man, ay ito ang tinutungo.
Wala pa tayo doon, ngunit dapat na marating natin ito bago tayo
makahandang makapagmana ng kaluwalhatian at kadakilaan.
Samakatwid, ang isang anyo ng kabanalan ay mangangahulugan
nang napakaliit para sa atin, sapagkat ang yaong nakaaalam ng
kalooban ng kanyang panginoon, at hindi naghanda, at hindi
gumawa nang alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin nang
marami [tingnan sa Lucas 12:47]. “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.] Ito ay mga doktrina ng Ebanghelyo ayon sa
pagkakaunawa ko sa mga ito. At hindi sapat para sa atin ang tu-
manggap ng Ebanghelyo at makipagtipon dito sa lupain ng Sion
at makipag-ugnay sa mga tao ng Diyos, dumalo sa mga pagpu-
pulong at tumanggap ng Sakramento ng hapunan ng Panginoon,
at magsumikap na makisama sa kanila nang walang gaanong pag-
hihirap. Sapagkat sa kabila ng mga bagay na ito, kung ang ating
mga puso ay hindi matwid, kung hindi dalisay ang ating mga
puso sa harapan ng Diyos, kung wala tayong dalisay na mga puso
at dalisay na mga isip, kung hindi tayo natatakot sa Diyos at tu-
mutupad sa Kanyang mga kautusan, hindi tayo, maliban na mag-
sisi tayo, makababahagi sa mga pagpapala na aking nabanggit, na
pinatotohanan ng mga Propeta.16

Tungkulin natin ang maging mga Banal. At upang maging ka-
rapat-dapat sa pagtataguring ito ay tungkulin natin na ipamuhay
ang mga alituntunin ng kabutihan, katotohanan, katapatan, ka-
banalan, kadalisayan, at karangalan upang sa lahat ng sandali ay
tiyak nating matamo ang pagsang-ayon ng Makapangyarihang
Diyos. At upang ang Kanyang mga pagpapala ay sumaatin at ma-
pasaating mga puso, upang ang kapayapaan ng Diyos ay mapa-
saating mga tahanan,. . .at tayo, bilang mga tao, ay mapasailalim
sa Kanyang makalangit na pag-iingat.17
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Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Anu-ano ang ilan sa mga pagpapala na mararanasan natin
mula sa matapat na paggunita sa araw ng Sabbath? (Tingnan
din sa D at T 59:9–13.) Paano kayong personal na nabiyayaan
sa pagpapanatiling banal sa araw ng Sabbath?

• Anu-ano ang inyong magagawa upang makasamba nang lubos
sa araw ng Sabbath? Paano ninyo maihahanda ang inyong sa-
rili upang higit na maimpluwensiyahan ng Banal na Espiritu
Santo bago magsimula ang mga pagpupulong ng Simbahan?

• Anu-ano ang magagawa ng mga magulang at mga lolo at lola
upang maimpluwensiyahan ang kanilang mga anak at apo na
panatilihing banal ang Sabbath? Paano natin magagawang na-
iiba ang araw ng Sabbath sa ibang araw para sa ating mga pa-
milya? Paanong ang pagunita sa Sabbath ay nakapagpapalakas
sa mga pamilya at nakapagbibigay sa atin ng proteksiyon mula
sa sanglibutan?

• Bakit kinakailangang matuto sa pamamagitan ng Espiritu sa
ating pagsamba sa araw ng Sabbath? Anu-ano ang inyong ma-
gagawa sa inyong tungkulin bilang isang guro o mag-aaral
upang maanyayahan ang impluwensiya ng Banal na Espiritu sa
araw ng Sabbath?

• Anu-anong tipan ang ating pinapasukan sa pagtanggap natin ng
sakramento? (Tingnan din sa Moroni 4–5 o D at T 20:76–79.)
Ano ang kaugnayan ng mga tipang ito sa ating mga tipan sa
pagbibinyag? (Tingnan din sa Mosias 18:7–10.)

• Bakit mahalaga na palagian tayong tumanggap ng sakramen-
to? Anu-ano ang inyong magagawa upang mas mapalapit kayo
sa Panginoon sa inyong pagtanggap ng sakramento?

• Ano ang kaibahan ng pagdalo lamang sa mga pagpupulong
kaysa tunay na pagpapanatiling banal sa araw ng Sabbath?
Paano ninyo mapananatili sa inyong sarili ang diwa ng
Sabbath sa isang buong linggo?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Exodo 20:8–11;
Isaias 58:13–14; Mateo 12:10–13; 3 Nephi 18:1–12; D at T
27:1–14; 59:9–20.
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Priesthood, ang Pamahalaan at
Kapangyarihan ng Diyos 

Ang Priesthood. . .ay isang buhay na kapangyarihan.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Para kay John Taylor, ang priesthood, bukod sa pagiging kara-
patan na kumilos sa pangalan ng Diyos, ay isang malakas na ka-
pangyarihan na sa pamamagitan nito ay nagagawa ang malalaking
bagay. Kanyang itinuro na ang mga may tangan ng priesthood ay
nararapat na maging aktibo sa paggamit ng priesthood upang
paglingkuran ang iba at isakatuparan ang matwid na mga layunin
ng Diyos. Kanyang hinikayat ang lahat ng mayhawak ng priest-
hood na gampanan ang kanilang mga tungkulin, at nagsabing
“ang teacher o deacon na gumaganap sa kanyang mga tungkulin
ay higit na marangal kaysa isang pangulo o sino man sa labinda-
lawa na hindi gumaganap.”2

Kinilala at binigyang halaga rin ni Pangulong Taylor ang kara-
patan ng mga yaong ginagamit ang kanilang priesthood upang
paglingkuran siya at ang kanyang pamilya. Ang kanyang mapag-
pakumbabang paggalang sa priesthood ay makikita sa isang ha-
limbawa na ikinuwento minsan ng kanyang anak na si Moses W.
Taylor tungkol sa pagdalaw isang gabi sa bahay ng mga Taylor ng
mga home teacher. “Ang isa sa kanila ay isang batang lalaking la-
bing-anim na taong gulang,” naalala ng nakababatang Taylor, “at
ng gabing iyon ay oras niya upang mangulo. Tinawag ni Ama ang
buong pamilya at ipinaalam sa mga home teacher na nandoroon
na kaming lahat at nagsabing: ‘Kami ay sumasailalim sa inyong
mga kamay at naghihintay ng inyong mga tagubilin.’”

Nagtanong ang batang lalaki kay Pangulong Taylor kung sila ay
nananalangin bilang isang pamilya at sa kanilang sarili, kung ti-
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Dapat na maalaala ng mga may tangan ng priesthood ang pinagmulan ng lahat
ng kapangyarihan ng priesthood. Kagaya ng itunuro ni Pangulong Taylor, 

“Kung mayroon man tayong karangalan na nanggaling mula o sa pamamagitan
ng priesthood, ito ay buhat sa Diyos.”
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natrato nilang maayos ang kanilang mga kapwa, kung palagiang
dumadalo sa simbahan, at kung sumusuporta sa mga awtoridad
ng Simbahan. “Ang mga tanong ay isa-isang sinagot ni Ama nang
mapagpakumbaba, katulad nang mapagpakumbabang pagsagot
sa mga ito ng pinakabata sa pamilya. Nang matapos na ang ga-
wain ng mga home teacher ay humiling sila sa aking ama na big-
yan sila ng mga tagubilin.

“Sinabi niya sa siya ay nasisiyahan sa kanila dahil sa kanilang ka-
tapatan at pinasalamatan sila sa pagdalaw at hinikayat sila na du-
malaw sa kanyang pamilya nang madalas hangga’t sa makakaya
nila dahil kanyang napagtanto ang malaking kabutihang maga-
gawa ng isang may tangan ng priesthood—na siyang kapangyari-
han ng Diyos—sa kanyang pamilya. Kanyang sinabi sa kanila na
walang anumang katungkulan sa simbahan ang makapagdudulot
ng kabutihan sa isang tao nang higit kaysa isang guro. Sinabi niya
sa kanila na tingnang mabuti ang kanyang mga anak at payuhan
ang mga ito bilang ama.

“‘Madalas na wala ako sa bahay,’ sabi niya, ‘dahil palagi akong
tinatawag ng aking mga tungkulin sa simbahan at natatakot ako
na kapag ang aking mga anak ay hindi makatanggap ng mabuting
payo nang madalas, maliligaw sila ng landas.’”3

Mga Turo ni John Taylor

Ang priesthood ay kapangyarihan ng Diyos.

Ano ang priesthood?. . .Sasagutin ko nang maikli na ito ang
pamahalaan ng Diyos, maging sa lupa o sa langit man, dahil sa
pamamagitan ng kapangyarihan, karapatan, o alituntuning ito
ay pinamamahalaan ang lahat ng bagay sa lupa at sa langit, at sa
pamamagitan ng kapangyarihang ito ay pinagtitibay at sinasang-
ayunan ang lahat ng bagay. Pinamamahalaan nito ang lahat ng
bagay—pinangangasiwaan nito ang lahat ng bagay—sinasang-
ayunan nito ang lahat ng bagay—at ito ay may kinalaman sa la-
hat ng bagay na may kaugnayan sa Diyos at sa katotohanan. Ito
ang kapangyarihan ng Diyos na ipinagkatiwala sa mga katalinu-
han sa kalangitan at sa mga tao sa lupa. Sa ating pagdating sa
kahariang selestiyal ng Diyos ay matatagpuan natin ang pinaka-
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ganap na kaayusan at pagkakaisang naroroon, dahil naroon ang
pinakaganap na balangkas, ang pinakaganap na kaayusang isi-
nasagawa sa isang pamahalaan. At kung saan man sa lupa pina-
iiral ang mga alituntuning ito ay makikita natin ang idinudulot
nilang mga pagpapala at kaligtasan sa sangkatauhan, alinsunod
kung gaano kalawak ang pagpapairal sa mga ito. At kung ang pa-
mahalaan ng Diyos ay ganap nang pinaiiral, at kung ang pana-
langin ni Jesus na kanyang itinuro sa kanyang mga disipulo ay
tinugon na, at kung ang kaharian ng Diyos ay pumarito na sa
lupa, at ang kanyang kalooban ay ginagawa dito maging sa la-
ngit man [tingnan sa Mateo 6:10], samakatwid, ay doon lamang
mangingibabaw ang pangkalahatang pag-ibig, kapayapaan, pag-
kakasundo, at pagkakaisa.4

[Ang priesthood] ay. . .ang alituntunin at kapangyarihan na sa
pamamagitan nito ay inaayos, sinusupil, dinidiktahan at pina-
ngangasiwan ng [Diyos] ang Kanyang mga gawain, ang Kanyang
mga mundo, ang Kanyang mga kaharian, ang Kanyang mga pa-
munuan, ang Kanyang mga kapangyarihan, ang Kanyang mga
katalinuhan, at ang lahat ng bagay na napasasailalim sa Kanya at
napasasaibabaw na Kanya, at na siyang dapat Niyang gawin.5

Ang kapangyarihang ipinakikita ng priesthood ay siya ring ka-
pangyarihan ng Diyos, sapagkat siya ang ulo ng priesthood. . .; at
sa alituntuning ito ay naisakatuparan ang lahat ng gawain ng
Diyos, maging sa lupa o sa langit man. At ang anumang ipinaki-
kitang kapangyarihan sa pamamagitan ng priesthood dito sa
lupa ay isa lamang ipinagkatiwalang kapangyarihan mula sa
priesthood sa langit, at habang ang priesthood sa lupa ay higit na
nagiging kagaya at napasasailalim sa priesthood sa langit, ang hi-
git pa sa kapangyarihang ito ay mapasasaatin.6

Ang buhay na priesthood sa lupa ay pinangangasiwaan
mula sa langit.

Inorganisa ng Diyos ang isang priesthood, at ang priesthood
na ito ang namamahala sa lahat ng bagay tungkol sa lupa at sa la-
ngit; ang isang bahagi nito ay umiiral sa langit, at ang isa pang
bahagi ay sa lupa. Magkasama sila sa pagtatayo ng Sion, sa pag-
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tubos ng mga patay at mga buhay, at sa pagsasakatuparan sa
“mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay;”
[tingnan sa Mga Gawa 3:21]. At sa dahilang lubos silang nagka-
kaisa, kinakailangan na magkaroon ng pakikipagtalastasan sa pa-
gitan ng isa’t isa. Ang yaong mga nasa lupa ay dapat na tumang-
gap ng mga tagubilin mula sa yaong mga nasa langit, na nakaki-
kilala sa mga bagay na makalupa gayon din naman sa mga bagay
na makalangit, sapagkat ang mga ito ay may karanasan kapwa sa
mga bagay sa langit at sa lupa dahil noon ay nangasiwa sila sa ga-
noon ding priesthood dito sa lupa.7

Sa pamamagitan ng pakipag-ugnayan at pakikipagtalastasan
ng priesthood sa langit, nabibigyan ng kapangyarihan, buhay, at
bisa ang buhay na priesthood sa lupa, at kung wala ang mga ito
ay magiging patay tulad ng mga sangang nangatuyo. At kung ang
sinumang tao ay may buhay, o kapangyarihan, ito ang kapangya-
rihan at buhay ng priesthood, ang kaloob at kapangyarihan ng
Diyos na ipinatatalastas sa pamamagitan ng mga pangkarani-
wang pamamaraan ng priesthood, maging sa langit at o sa lupa.
At kung hahangarin ang buhay nang wala ito, ito ay tulad ng
isang sapa na naghahangad ng tubig samantalang tuyo na ang
bukal nito, o gaya ng sanga na naghahangad ng pagkain saman-
talang ang puno ay pinutol na sa ugat: at ang pagbanggit sa isang
simbahan na wala ito ay pagbanggit sa isang bagay na walang ku-
wenta—isang tuyong bukal, isang patay at tuyong sanga.8

Walang sinumang makapamamatnubay sa kahariang ito. Hindi
niya ito magagawa hanggat ang Diyos ay hindi sumasakanya at
napasasapanig ng mga elder ng Israel. Ngunit kung siya ay nasa
kanilang panig, ang lahat ng bagay ay kikilos nang tama, at ang
katalinuhan ng mga paghahayag ng Diyos ay bubuhos. Ang kan-
yang batas ay makikilala at ang mga alituntunin ng katotohanan
ay magliliwanag. Kung wala ang mga ito ay hindi ito kaharian ng
Diyos. Kung kayat tayong lahat ay nararapat na magpakumbaba
sa harapan ng Diyos, at hangarin ang pamamatnubay ng
Makapangyarihan. . . .

Isang alituntuning kaugnay sa kaharian ng Diyos ang pagkila-
la sa Diyos sa lahat ng bagay, at ang pagkilala sa priesthood sa la-
hat ng bagay, at ang lahat na hindi gagawa nito ay nararapat na
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magsisi, kung hindi ay wala silang pagsulong. Sinasabi ko ito sa
inyo sa pangalan ng Panginoon. Huwag akalain na marunong
kayo at magagawa ninyong patakbuhin at imanipula ang priest-
hood, sapagkat hindi ninyo ito magagagawa. Ang Diyos ang da-
pat na magpatakbo, umayos, magdikta, at mamuno at ang bawat
tao ay dapat na manatili sa kanyang katayuan. Ang kaban ng
Diyos ay hindi nangangailangang hawakan upang maging pantay
[tingnan sa II Samuel 6:3, 6–7], lalung-lalo na ng mga kalalaki-
hang walang kakayahan at walang paghahayag at walang kaala-
man sa kaharian ng Diyos at sa mga batas nito. Isang dakilang ga-
wain ang kinakaharap natin, at dapat na ihanda natin ang ating
sarili para sa gawaing nasa ating harap, at kilalanin ang Diyos,
ang kanyang karapatan, ang kanyang batas at ang kanyang priest-
hood sa lahat ng bagay.9

Nais nating mangasiwa sa pangalan ng Diyos sa ngayon at sa
buong kawalang hanggan na darating. Nagsimula na tayo, at su-
subukin natin ito sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at ng li-
wanag ng Kanyang Banal na Espiritu, at ng mga paghahayag na
ipagkakaloob Niya sa atin sa pana-panahon—susubukin nating
gampanan ito at makikipagtulungan sa Priesthood sa mga daig-
dig na walang hanggan, maging ito may ay sa lupa o sa langit.
Gagampanan natin ito hanggang ang gawaing ipinanukala ng
Diyos para sa lupa ay naisakatuparan na, at nailigtas na ang mga
buhay at mga patay, alinsunod sa pagiging karapat-dapat nilang
maligtas ayon sa mga walang hanggang batas na umiiral sa langit,
at ayon sa mga pasiya ng Makapangyarihan. . . .

Palagi kong sinasabi, “O Diyos, akayin ako sa tamang landas;
O Diyos, ilayo ako sa mga pagkakamali; O Diyos, ako ay isang ta-
ong mahirap, mahina, walang lakas, na napaliligiran ng mga tuk-
so at kahinaan. Kinakailangan ko ang Inyong tulong sa buong
maghapon. O Diyos, tulungan ako.” Ganito ang aking nadarama,
at ang nadarama ng aking mga kapatid sa Unang Panguluhan, at
ng Labindalawa, at ng iba pa. Nadarama namin na aming kaila-
ngan ang tulong ng Makapangyarihan. Pagsusumikapan namin
na maging mapagpakumbaba, at maging tapat at masunurin sa
aming mga tipan. At kung ating pakikinggan ang payo at susun-
din ang mga batas ng Diyos, at gagawin ang mga bagay na ipina-
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gagawa Niya sa atin, tutulungan at pagpapalain Niya tayo, at pag-
papalain Niya ang Sion at iingatan ang Israel.10

Ibinigay ang Priesthood upang magawa nating itayo ang Sion.

Bakit ibinigay sa atin ang priesthood? Upang magawa nating
itayo ang Sion ng ating Diyos. Para ano? Upang tapusin ang kati-
walian, kalaswaan, pagsisinungaling, pagnanakaw, kawalang kata-
patan, at pag-iimbot, at kasama ang lahat ng kasamaan. At gayon
din naman ay palaganapin ang pananampalataya, kababang-loob,
pag-ibig sa kapwa, kadalisayan, kabaitang tulad ng sa kapatid, pa-
giging makatotohanan, integridad, katapatan, at lahat ng bagay na
nilayon para sa pagpapadakila at pagbibigay-karangalan sa sang-
katauhan. At dahil dito, tayo ay maging mga tunay at nararapat na
kinatawan ng Diyos ang ating Ama dito sa lupa at upang matutu-
han nating alamin ang kanyang kalooban at gawin ito, upang ang
kanyang kalooban ay gawin dito sa lupa, maging sa langit.11

Ang pagsasakatuparan sa kanais-nais na adhikaing ito—ang
ibalik ang mga nilalang sa kanilang naunang kadalisayan at ka-
gandahan at upang matupad ang layunin ng paglikha—upang tu-
busin, iligtas, dakilain, at bigyang kaluwalhatian ang tao—upang
iligtas at tubusin ang mga patay at ang mga buhay, at ang lahat
ng mabubuhay alinsunod sa mga batas nito, ang siyang layunin
at adhikain ng pagtatatag ng priesthood dito sa lupa sa mga hu-
ling araw. Ito ay para sa layuning isakatuparan ang hindi pa na-
gagawa hanggang sa ngayon—na ang mga gawain ng Diyos ay
maging ganap—na ang mga panahon ng pagpapanumbalik sa la-
hat ng mga bagay ay mangyari, at, sa pamamagitan ng pakikipag-
ugnayan sa walang hanggang priesthood sa kalangitan (sapagkat
tayo kung wala sila ay hindi magagawang ganap; ni sila kung
wala tayo ay hindi magagawang ganap), ay ating maisakatuparan
ang lahat ng bagay na nasa isipan ng Diyos, o sinalita ng Espiritu
ng Diyos, sa pamamagitan ng mga bibig ng mga banal na prope-
ta magmula pa noong simula ng daigdig. . .

Ang priesthood sa kalangitan ay nakikipagkaisa sa atin upang
maisakatuparan ang mga layuning ito, at ang mga ito ay pinama-
mahalaan ng ganoon ding mga alituntunin, upang ang ating mga
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ginagawa ay magtugma—upang magkaroon ng pagtutulungan sa
mga paggawa, upang ang kalooban ng Diyos (sa ganang atin) ay
magawa sa lupa ganoon din naman sa langit. Ito ang siyang da-
pat nating matutuhan, at ito ang siyang dapat nating gawin
upang magampanan ang pagkakatawag sa atin. At ito ay upang
maging katanggap-tanggap ang ating gawain sa mga mata ng
Diyos at ng mga banal na anghel, at gayon din naman sa mga
mata ng ating mga kapatid, na kasama natin sa priesthood sa ka-
harian ng Diyos sa lupa.12

Ang priesthood ay inilagay sa simbahan para sa ganitong layu-
nin, ang “magbungkal, magtanim, at mag-alaga,” magturo ng ta-
mang mga alituntunin, at itatag ang orden ng kaharian ng Diyos,
labanan ang mga diyablo, at sang-ayunan at suportahan ang mga
awtoridad ng simbahan ni Cristo dito sa lupa. Tungkulin nating
kumilos nang nagkakaisa upang makabuo ng isang malaking sa-
mahan—isang malaki at nagkakaisang yunit [o organisadong ka-
tawan], na nanumpang magiging matapat sa kaharian ng Diyos.
Kapag ganito, ang lahat ay kikilos nang matahimik, mapayapa, at
maayos, at magkakaroon ng katiting na kaguluhan lamang.13

Ang priesthood ay ipinagkaloob para sa pagpapala 
ng sangkatauhan.

Ang priesthood, sa lahat ng pagkakataon, ay ipinagkaloob para
sa pagpapala ng sangkatauhan. Sinasabi ng mga tao na tila ba ito
ay ipinagkaloob para sa tanging kapakanan ng ilang mga indi-
bidwal. Ano ang sinabi tungkol kay Abraham? “Sa iyo at sa iyong
mga binhi”—ano? Ipagkakaloob ko sa iyo ang mga pagpapala. O,
ayos lamang ito kung ganoon nga ito. Ngunit, “sa iyo at sa iyong
binhi ay pagpapalain ang lahat ng mag-anak sa mundo.”
[Tingnan sa Abraham 2:11.] Kumilos tayo bilang mga tagapagka-
loob ng pagpapala, at kung tayo ay inapo ni Abraham, sumunod
tayo sa kanyang mga yapak at gawing karapat-dapat ang ating sa-
rili sa mga pangako. Ating palawakin ang paghahangad na maka-
tulong sa mga buhay at sa mga patay, at hangaring makapagbigay
pagpapala, makapagpalakas, at mabigyang karangalan ang lahat
ng nakapaligid sa atin, upang tayo ay sabay-sabay na magalak at
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dakilain ng ganoong ding mga alituntunin na inihayag alang-
alang sa kapakibangan ng lahat ng tao. . .

Kung ako ay isang Bishop—hindi ko alam kung ano ang aking
gagawin, ngunit alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Dapat
na madama kong sabihin na, Ama, ipinagkatiwala ninyo ang
ilang bilang ng mga kaluluwa sa aking pangangalaga; tulungan
akong mapangalagaan ang kanilang mga pangangailangang tem-
poral at maisulong ang kanilang kapakanang espirituwal, at ma-
tiyak na sila ay natuturuan nang wasto sa mga batas ng buhay.
Tulungan din akong turuan ang mga guro na pumaparoon sa
mga tao, na sila ay humayo na puspos ng ng Banal na Espiritu
upang pagpalain at makinabang ang mga tao, at sa tulong ng
aking mga kapatid ay maging Tagapagligtas ako sa kanila. Ang da-
pat kong madama at dapat kong gawin kung ako ay isang
Bishop. At ganito rin ang dapat ninyong madama at dapat nin-
yong gawin, kayong mga Bishop, at mapagpakumbabang gawin
ito na naghahangad na makagawa ng mabuti. At kung ako ay
isang Priest, Teacher, o Deacon, at pumaparoon sa mga tao
upang magturo, maghahangad ako na mapangalagaan ang kani-
lang kapakanan.14

[Sinabi ni Jesus], “Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng
higit kay sa mga ito? Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon; nala-
laman mo na kita’y iniibig.” Kung iniibig mo ako, kung ikaw ay
aking kaibigan at disipulo, “Pakanin mo ang aking mga tupa.”
Hindi gaanong mahirap gawin ito; natawag siya para sa ganitong
layunin. “Sinabi niya sa kaniyang muli sa ikalawa, Simon, anak ni
Juan, Iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon;
nalalaman mo na kita’y iniibig. Sinabi niya sa kaniya, Pakanin mo
ang aking mga tupa.” At sa ikatlong ulit ay ibinigay ng Panginoon
kay Pedro ang ganoon ding tanong, at matapos siyang sagutin
nang ganoon din, sinabi niya sa kanya, “Pakanin mo ang aking
mga tupa.” [Tingnan sa Juan 21:15–17.] Ano ang tungkulin ng
mga Apostol, ng mga Stake President, ng mga High Priest, ng
Pitumpu, lalung-lalo na ng mga yaong nangungulo sa pangkala-
hatan? Kung naririto si Jesus, sasabihin niya sa inyong isantabi
ang mga walang kuwentang bagay, ang inyong mga kalokohan,
ang inyong mga kahinaan, at kumilos nang higit pa bilang mga
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tao at mga Banal, at humayo at gumawa at “Pakanin ang aking
mga tupa.”15

Ipinagkakaloob ng Diyos ang kapangyarihan sa mga yaong
gumaganap sa priesthood.

Kung nauunawaan natin ang ating sarili at ang ating katayuan,
nararapat na ang ating prayoridad ay, una ang kaharian ng Diyos
at pagkatapos ay ang ating sarili. Kung matututo tayong makaga-
wa ng maliit na bagay, malamang na sasabihin sa atin ng
Panginoon na gumawa nang higit na malaki, dahil nakahanda na
tayong gawin ito. . . .Kung tayo ang mga tao ng Diyos, at ipinag-
kakatiwala niya sa atin na gawin ang dakilang mga layuning ito,
kailangang gumawa tayo nang higit kaysa mga nagawa na natin,
at nararapat na tayo ay nakahanda at masunurin sa mga panghi-
hikayat ng Espiritu ng Panginoon at ng kanyang mga tagapag-
lingkod na kanyang ipinadala sa atin. Kung gagawin natin ito,
ang bawat gawain na ating gagampanan ay magiging kagalakan
at kaaya-aya para sa atin, ang kapayapaan ay mamamayani sa
ating mga puso at ang kapayapaan ng Diyos ay mapapasa ating
mga tahanan. Ang Espiritu ng Panginoon ay maghahari sa atin, at
tayo ay mapupuspos ng galak at kagalakan sa buong araw, at
magpapatuloy ito hanggang sa katapusan ng panahong ito. Wala
na akong alam na ibang paraan upang magampanan ang lahat ng
gawaing ito, maliban sa turuan ng Panginoon, at alang-alang sa
layuning ito ay kanyang itinatag ang kanyang priesthood.16

Maraming tungkulin ang nakaatang sa mga priest, teacher,
deacon, at sa mga yaong nasa mababang priesthood gaya din na-
man ng nakaatang sa iba pang mga miyembro ng simbahan.
Kung hindi nila gagampanan ang kanilang mga tungkulin, ano
ang kalalabasan nito? Pumupunta ang mga tao sa labindalawa, o
sa Unang Panguluhan. Lalaktawan nila ang mga awtoridad na da-
pat munang daanan, at ang kalituhan at kaguluhan ay iiral. Ang
napakahalagang oras ay nasasayang. . . .at ito ay dahil lamang sa
pagkukulang ng mga tao na alamin ang kanilang mga tungkulin
at gampanan ang mga ito.
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At habang hindi natin pinagkakasunduan ang maliliit na ba-
gay, ano ang nangyayari sa atin? Nawawala ang ating pansin sa
ating mga tungkulin. Nalilimutan natin na ang kahariang ito ay
itinatag sa lupa para sa layuning pairalin ang katuwiran at ang
mga batas ng langit sa lupa, at pagpalain ang sangkatauhan at
iligtas ang mga buhay at ang mga patay. Nalilimutan natin kung
bakit tayo naririto, at kung bakit itinatag ang kaharian Diyos. Ito
ay hindi para sa iyo o para sa akin o para kanino lamang. Ito ay
para sa interes ng sanglibutan at para sa kaligtasan ng sangkata-
uhan. Inaasahan sa atin, sa bawat isa sa atin, na gampanan ang
iba’t ibang tungkulin at pananagutan na nakaatang sa atin. Kung
pababayaan natin ang mga ito, hindi ba tayo nagkakasala sa ha-
rapan ng Diyos? Bakit ba dumarating ang mga paghihirap na na-
raranasan natin? Dahil, gaya ng nasabi ko na sa maraming pag-
kakataon, hindi ginagampanan ng priesthood ang kanilang mga
tungkulin, at hindi sila mapagbantay at matapat.17

Napansin ko sa aking mga pagbiyahe ang mga yaong, gaya ng
mga disipulo ni Cristo noong una, ay nagpapahiwatig ng mala-
king paghahangad sa kapangyarihan, at nagpapakita ng isang
matinding pagnanais na mabatid kung sino ang pinakadakila sa
kanila. Kalokohan ito, sapagkat ang karangalan ay nanggagaling
hindi sa katungkulan, kundi sa taong gumaganap sa kanyang ka-
tungkulan at pagkakatawag. Kung mayroon man tayong kara-
ngalan na nanggaling mula o sa pamamagitan ng priesthood, ito
ay buhat sa Diyos, at tiyak na magiging palalo tayo sa pag-ang-
king ito ay sa atin samantalang ito ay hindi atin, kundi tinanggap
lamang natin. Kung ito ay nagbuhat sa Diyos, dapat na sa kanya
ang kaluwalhatian at hindi sa atin, at ang ating pagganap sa pag-
kakatawag sa atin ang siyang tanging paraan upang makatamo
tayo ng karangalan o impluwensiya.18

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Ano ang priesthood ng Diyos? Anu-anong pagpapala ang ating
matatamo sa pamamagitan ng priesthood? Ano ang inyong na-
darama kung inyong naiisip na ipinagkatiwala ng Diyos sa tao
ang kapangyarihan ng priesthood?
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• Anu-ano ang magagawa ng mga miyembro ng pamilya upang
mapalakas ang kapangyarihan ng priesthood sa tahanan?

• Bakit mahalaga na ang mga may tangan ng priesthood ay pa-
lagiang tumanggap ng paggabay mula sa Panginoon?

• Paano nakatutulong ang priesthood upang “tubusin, iligtas,
dakilain, at bigyang kaluwalhatian ang tao”?

• Paano kayo at ang inyong mga mahal sa buhay nabiyayaan sa
pamamagitan ng matwid na paggamit ng priesthood? Paano
makababahagi ang kababaihan sa mga biyaya ng priesthood?

• Anu-anong pagkakataon mayroon sa inyong lugar upang
makapagsilbi ang priesthood? Anu-ano ang magagawa ng
mga may tangan ng priesthood upang mapalakas ang mga
tahanang walang may tangan ng priesthood?

• Basahin ang D at T 84:33–34. Ano ang ibig sabihin ng gampa-
nan ang tungkulin ng priesthood? Ano ang ibig sabihin ng
gampanan ang anumang tungkulin sa Simbahan? Sa anu-
anong paraan natin matutulungan ang mga nagsisikap na gam-
panan ang kanilang mga tungkulin sa ating ward o branch?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: I Mga Taga
Corinto 4:20; I Kay Timoteo 4:12–16; Jacob 1:18–19; D at T
58:26–28; 84:18–21, 26–27, 33–34; 107:99–100.
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Ang mga Pananagutan at Orden
ng Priesthood 

Ang organisasyon ng Simbahan ay. . .alinsunod sa mga
alituntuning inihayag ng Diyos.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Malakas ang paniniwala ni Pangulong Taylor tungkol sa orden
at organisasyon sa loob ng priesthood, at nagturo na ang priest-
hood ay “isang huwaran ng mga bagay sa kalangitan” at siyang
paraan “kung paano ang mga pagpapala ng Diyos ay napupunta
sa kanyang mga tao sa lupa.”2 Pinasimulan niya ang pagganap ng
lingguhang pagpupulong ng priesthood sa mga ward, kasama
ang buwanang pagpupulong ng priesthood sa mga stake at pag-
pupulong ng mga stake bawat tatlong buwan, upang mahikayat
ang mga may tangan ng priesthood na matutuhan at gampanan
ang kanilang mga tungkulin.

Dahil sa pagkamatay ni Brigham Young noong Agosto 1877,
nabuwag ang Unang Panguluhan, at ang Korum ng
Labindalawang Apostol, na pinamunuan ni John Taylor bilang
Pangulo, ang naging namumunong katawan ng Simbahan.
Bagamat batid ni Pangulong Taylor na sa mga ganitong pagkaka-
taon ang Labindalawa bilang isang korum ay kapantay ng Unang
Panguluhan sa karapatan (tingnan sa D at T 107:22–24, batid
niya rin na ang nararapat na orden ng priesthood ay nagsasaad
na ang Simbahan ay dapat pamunuan ng isang Pangulo at ng
kanyang dalawang tagapayo. Sa pagkakataon din iyon, mapagpa-
kumbaba niyang sinikap na gawin lamang ang kalooban ng
Panginoon at hindi naghangad na magkamit ng anumang ka-
tungkulan para sa kanyang sarili.
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“Kung tumanggap tayo ng anumang katungkulan, o pagkakatawag, o karapatan,
o anumang kapangyarihan upang mangasiwa sa alinman sa mga ordenansa,

tinanggap natin ito mula sa kamay ng Diyos.”
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Makalipas ang higit tatlong taon pagkaraang mamatay si
Brigham Young, muling binuo ang Unang Panguluhan. Noong
ika-10 ng Oktubre 1880, sinang-ayunan si Pangulong John Taylor
bilang Pangulo ng Simbahan, kasama sina George Q. Cannon at
Joseph F. Smith bilang mga tagapayo. Sa kanyang pagsasalita sa
araw ng pagsang-ayon na ito, sinabi ni Pangulong Taylor: “Kung
hindi lamang natin tungkulin na iorganisa nang lubos at buo ang
simbahan sa lahat ng mga departamento nito, higit kong nanai-
sin na magpatuloy kasama ng mga kapatid sa labindalawa, at si-
nasabi ko ito bilang pansariling damdamin lamang. Ngunit may
mga katanungang lumalabas hinggil sa mga bagay na ito na hin-
di para atin upang sagutin kung paano, o kung anong hakbang
ang gagawin. Nang pagkalooban tayo ng Diyos ng isang orden at
magtalaga ng isang organisasyon sa kanyang simbahan, na may
iba’t ibang korum ng priesthood tulad ng inilahad sa atin sa pa-
mamagitan ng paghahayag kay Propetang Joseph Smith, hindi ko
inaakalang ang alin man sa Unang Panguluhan, sa labindalawa,
sa mga high priest, sa mga pitumpu, sa mga bishop, o sinuman,
ay may karapatang palitan o baguhin ang plano na ipinakilala at
itinatag ng Panginoon.”

Pagkaraan ay kanyang pinansin na mula sa pagkamatay ni
Brigham Young, ang priesthood ay lubos na naorganisa, maliban
sa Unang Panguluhan at dahil kailangan na ang korum ng Unang
Panguluhan, at ang iba pang korum, ay dapat na punan ang lu-
gar na itinalaga rito ng Makapangyarihan.

Patuloy ni Pangulong Taylor: “Ito ang mga mungkahi ng
Espiritu ng Panginoon sa akin. Ipinahayag ko ang aking damda-
min sa labindalawa, na sumang-ayon sa akin, at katunayan, ang
ilan sa kanila ay mayroong mga damdaming tulad ng sa akin.
Hindi ito para atin, o hindi nararapat, na ito ay ituring lamang na
isang katayuan, posisyon, o karangalan, bagamat isang malaking
karangalan ang maging tagapaglingkod ng Diyos. Isang malaking
karangalan ang humawak sa priesthood ng Diyos. Ngunit baga-
mat isang karangalan ang maging mga tagapaglingkod ng Diyos,
o humawak ng kanyang priesthood, hindi marangal para sa isang
lalaki o sa isang pulutong ng kalalakihan na maghangad ng po-
sisyon sa banal na priesthood. Sinabi ni Jesus, Hindi ninyo ako
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tinawag, kundi tinawag ko kayo [tingnan sa Juan 15:16]. At gaya
ng nasabi ko noon, kung aking sinangguni ang aking mga pan-
sariling damdamin, aking sasabihing, ang mga bagay-bagay ay tu-
matakbo nang maganda, maayos, at nang may pagkakasundo; at
ako ay may mabuting mga kasama na aking iginagalang at pina-
hahalagahan bilang aking mga kapatid, at nagagalak ako sa kani-
lang mga payo. Hayaang manatiling ganito ang mga bagay.
Ngunit hindi para sa akin ang sabihin, hindi para sa inyo ang sa-
bihin kung ano ang nanaisin ng bawat isa sa atin, kundi nasa
ating mga may tangan ng banal na priesthood ang tiyaking ang
mga organisasyon ng priesthood na ito ay nananatiling buo at
ang lahat ng bagay sa simbahan at sa kaharian ng Diyos ay naor-
ganisa alinsunod sa plano na kanyang ipinahayag. Samakatwid,
ating isinagawa ang hakbang na kung saan ay tinawag kayo
upang sang-ayunan sa pamamagitan ng inyong mga boto sa araw
na ito.”3

Mga Turo ni John Taylor

May dalawang priesthood, at ang mga ito ay ang
Melchizedek at Aaronic.

Una—Nalaman nating may dalawang malinaw na pangkalaha-
tang priesthood, at ang mga ito ay ang Melchizedek at
Aaronic. . . .Pangalawa—Na kapwa sila ipinagkakaloob ng
Panginoon; na kapwa sila walang katapusan, at nangangasiwa sa
ngayon at sa kawalang hanggan. Pangatlo—Na ang Melchizedek
priesthood ang may hawak ng karapatan ng panguluhan, at may
kapangyarihan at karapatan sa lahat ng katungkulan sa simba-
han sa lahat ng kapanahunan ng daigdig, upang mangasiwa sa
mga espirituwal na bagay. Pang-apat—Na ang pangalawang
priesthood ay tinatawag na priesthood ni Aaron, sapagkat ito ay
ipinagkaloob kay Aaron sa kanyang binhi sa lahat ng kanilang sa-
linlahi. Panglima—Na ang nakabababang [o Aaronic] priesthood
ay isang bahagi, o kaakibat ng nakatataas, o Melchizedek priest-
hood, at may kapangyarihan na mangsiwa sa mga panlabas na or-
denansa. . . .Pang-anim—Na mayroong panguluhan sa bawat isa
sa mga priesthood na ito, kapwa sa Melchizedek at sa Aaronic.
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Pampito—Na bagamat ang kapangyarihan ng nakatataas, o
Melchizedek Priesthood ay humawak sa mga susi ng lahat ng es-
pirituwal na pagpapala ng simbahan; upang magkaroon ng pri-
bilehiyong makatanggap ng mga hiwaga ng kaharian ng langit,
upang mabuksan ang langit sa kanila, upang makipag-usap sa
pangkalahatang pagpupulong at simbahan ng Panganay, at
upang ikalugod ang pakikipag-usap at pagharap ng Diyos Ama,
at ni Jesus, ang Tagapamagitan ng bagong tipan, at ang mangulo
sa lahat ng espirituwal na namumuno sa simbahan, gayunman
ang panguluhan ng mataas na pagkasaserdote, alinsunod sa or-
den ni Melchizedek, ay may karapatang gumanap sa lahat ng ka-
tungkulan sa simbahan, kapwa espirituwal at temporal.

“Pagkatapos darating ang Mataas na Pagkasaserdote, na siyang
pinakadakila sa lahat. 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.” [D at T 107:64–66.]

Malinaw na makikitang ang priesthood na ito ang nangungu-
lo sa lahat ng pangulo, sa lahat ng bishop, kabilang na ang na-
ngungulong bishop; sa lahat ng konseho, mga organisasyon, at
awtoridad sa buong simbahan, sa buong mundo.

Ang bishopric ang panguluhan ng Aaronic Priesthood, na kaa-
kibat sa nakatataas o Melchizedek Priesthood [tingnan sa D at T
107:14], at walang tao ang may legal na karapatan na hawakan
ang mga susi ng Aaronic Priesthood, na nangungulo sa lahat ng
bishop at sa lahat ng nakabababang priesthood, maliban na siya
ay literal na inapo ni Aaron. Ngunit, dahil ang isang high priest
ng Melchizedek Priesthood ay may karapatang gumanap sa lahat
ng nakabababang katungkulan, maaari siyang gumanap sa ka-
tungkulan ng bishop. . . .kung tinawag, inilaan, at inordenan sa
kapangyarihang ito sa pamamagitan ng mga kamay ng pangulu-
han ng Melchizedek priesthood. [Tingnan sa D at T 107:17.]4

Itong mataas na [o Melchizedek] priesthood, sinabi sa atin, ay
humawak sa karapatang ng panguluhan sa lahat ng panahon ng
mundo [tingnan sa D at T 107:8]. Ngunit may pagkakaiba sa pa-
gitan ng pangkalahatang kapangyarihan ng priesthood, at sa par-
tikular na katungkulan o pagkakatawag kung saan inilalaan ang



158

K A B A N A T A  1 4

mga tao. . . .Dahil ang isang lalaki ay high priest, siya ba ay apos-
tol? Hindi. Dahil ang isang lalaki ay high priest, siya ba ay pa-
ngulo ng isang stake, o tagapayo sa pangulo ng isang stake?
Hindi. Dahil siya ay isang high priest, siya ba ay isang bishop?
Hindi, hindi sa anumang paraan. At ganon din, sa iba pang ka-
tungkulan. Ang mataas na priesthood ay may hawak ng karapa-
tan na mangasiwa sa yaong mga ordenansa, katungkulan, at mga
lugar, kapag sila ay itinalaga sa pamamagitan ng nararapat na
mga awtoridad, at hindi sa alin pa mang panahon; at habang sila
ay sinasang-ayunan din ng mga tao. . . .Hindi dahil ang isang tao
ay humahawak sa alinmang klase ng priesthood ay mangangasi-
wa na siya sa lahat ng katungkulan ng priesthood na iyon.
Nangangasiwa lamang siya sa mga ito kung kapag siya ay tinawag
at inilaan para sa layuning ito.5

Ang mga katungkulan ng priesthood ay ipinagkaloob
para gawing ganap ang mga Banal.

Naglagay ang Panginoon sa Kanyang simbahan ng mga apos-
tol at mga propeta, mga high priest, mga pitumpu, mga elder, at-
bp. Para sa ano? Para gawing ganap ang mga Banal. [Tingan sa
Mga Taga Efeso 4:11–12.] Bilang panimula, tayo bang lahat ay ga-
nap na? Hindi. Ang iba’t ibang may katungkulang ito ay narito
para gawing ganap ang mga Banal. Ano pa? Para sa gawain sa mi-
nisteryo, upang ang mga tao ay maging kwalipikado at maalam
at maging puspos ng katalinuhan, karunungan, at liwanag, at
matutong magpahayag ng mga alituntunin ng walang hanggang
katotohanan at ilabas mula sa kabang-yaman ng Diyos ang mga
bago at dating bagay, mga bagay na nilayon upang isulong ang
kapakanan ng mga tao. Ngayon, samakatwid, dahil ang mga may
katungkulang ito ay inilagay sa simbahan, ang bawat isa sa kani-
la ay dapat na igalang sa kanyang katungkulan.6

Ipinatalastas ng Diyos sa mga Banal sa mga Huling Araw ang
mga alituntunin na hindi nauunawaan ng sanglibutan, at dahil
hindi nila maunawaan ang mga ito, hindi nila maunawaan ang
ating mga damdamin. Tinatawag nilang mabuti ang masama, li-
wanag ang kadiliman, mali ang tama, at tama ang mali, dahil
wala silang kaparaanan upang makita ang pagkakaiba sa pagitan



159

K A B A N A T A  1 4

ng isa’t isa. “Datapuwa’t kayo’y isang lahing hirang, isang maka-
haring pagkasaserdote,” [tingnan sa I Pedro 2:9] na ibinukod at
inilaan ng Makapangyarihan para sa pagsasakatuparan ng kan-
yang mga layunin. Inordenan ng Diyos mula sa inyo ang mga
pangulo, mga apostol, mga propeta, mga high priest, mga pi-
tumpu, mga bishop, at iba pang awtoridad; sila ay sa kanyang
pagtatalaga, at binigyang lakas at pinapatnubayan niya, sa ilalim
ng kanyang impluwensiya, nagtuturo ng kanyang mga batas,
nagbubukas sa mga alituntunin ng buhay, at naorganisa at sad-
yang inordenan upang akayin ang mga tao sa landas ng kadaki-
laan at walang hanggang kaluwalhatian.7

O, kung atin lamang mauunawaan ang kaluwalhatian, ang ka-
talinuhan, ang kapangyarihan, ang kamaharlikaan at pamamaha-
la ng ating Ama sa langit! Kung atin lamang mapagmuni-munian
ang kadakilaan, ang kaluwalhatian, ang kaligayahan na naghihin-
tay sa matwid, sa dalisay at sa malinis, sa mga yaong may takot sa
Diyos, sa siya ring mga Banal ng Pinakamataas! Kung atin lamang
mauunawaan ang dakilang mga pagpapala na inilaan ng Diyos
para sa mga taong may takot sa Kanya at tumatalima sa Kanyang
mga batas at tumutupad sa Kanyang mga kautusan, makadarama
tayo nang malaking pagkakaiba sa nadarama natin. Ngunit hindi
natin ito magawa. Kinuha tayo ng Panginoon mula sa iba’t ibang
bansa upang tayo ay maturuan sa mga bagay sa kaharian ng
Diyos. Kanyang ipinagkaloob ang Kanyang Banal na Priesthood
para sa layuning ito. Ang mga organisasyon na mayroon tayo,
ang mga Stake at mga Ward, kasama ang kanilang mga
Panguluhan at mga Bishop, mga Mataas na Konseho, mga High
Priest, mga Pitumpu, mga Elder, mga Priest, mga Teacher at mga
Deacon, atbp., ay inilagay ng Makapangyarihan sa Simbahan
upang turuan at iangat tayo.8

Naorganisa tayong may mga apostol at mga propeta: may mga
pangulo at kanilang mga tagapayo, may mga bishop at kanilang
mga tagapayo, may mga elder, mga priest, mga teacher, at mga
deacon. Naorganisa tayo alinsunod sa orden ng Diyos, at ang
mga alituntuning ito na maliit sa ating paningin ay nagbuhat sa
Diyos. Mayroon tayong mga pitumpu at mga high priest, at ang
lahat ng kalalakihang ito ay humahawak ng mga katungkulan na
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inaasahan sa kanila na kanilang isasakatuparan at gagampanang
matapat, dito sa laman, sa mga interes ng katotohanan at katu-
wiran; sa mga interes ng kaharian ng Diyos at ng pagtatatag ng
tumpak na mga alituntunin sa mga Banal ng Kataastaasan. Narito
tayo upang makipagtulungan sa Diyos sa pagligtas ng mga buhay,
sa pagtubos ng mga patay, sa pagpapala sa ating mga ninuno, sa
pagbuhos ng mga biyaya sa ating mga anak; narito tayo sa layu-
nin ng pagtubos at pagpapabagong-buhay sa daigdig kung saan
tayo nananahan, at inilagay ng Diyos ang kanyang karapatan at
ang kanyang mga payo dito sa daigdig para sa layuning iyon,
upang matutuhan ng mga tao na gawin ang kalooban ng Diyos
sa lupa katulad ng sa langit. Ito ang layunin ng ating pagkabuhay.
At tungkulin nating maunawaan ang ating katayuan.9

Ang priesthood ay itinatag alinsunod sa orden ng Diyos. 

[Ang priesthood] ay isang orden, sa aking pagkakaunawa, na
pinasimulan ng Makapangyarihan, at sa pamamagitan Niya la-
mang. Hindi ito sa tao, o nagbuhat ito sa tao; at dahil hindi ito
nagbuhat sa tao, ganoon din naman hindi ito susulong o maga-
gawang ganap ng tao nang walang pamamatnubay ng
Makapangyarihan. Sa katunayan, sa kabila ng lahat ng tulong na
ito, sa kabila ng lahat ng organisasyong ito, sa kabila ng lahat ng
alituntning ito, dahil sa kahinaan at karupukan ng tao, nakikita
nating mahirap panatilihin ang kadalisayan ng mga yaong sagra-
dong institusyon na ibinigay sa atin ng Diyos, at nagpapatuloy
tayo sa pangangailangan ng pinakamalaking pag-iingat, pagpa-
pakumbaba, pagtanggi sa sarili, pagsusumikap, pagiging mapag-
masid at pananalig sa Diyos.10

Kung tumanggap tayo ng anumang katungkulan, o pagkakata-
wag, o karapatan, o anumang kapangyarihan upang mangasiwa
sa alinman sa mga ordenansa, tinanggap natin ito mula sa kamay
ng Diyos, at magagawa lamang natin ang mga ordenansang ito
alinsunod sa priesthood na ipinagkaloob sa atin upang hawa-
kan. . . .Kung gagampanan natin ang ating mga tungkulin, ng ba-
wat isa sa atin sa ating angkop na mga posisyon, binibigyan tayo
ng Diyos ng kapangyarihan na makamtan ang layuning inaasam
natin, maging anuman ito, o anumang priesthood ang hinaha-



161

K A B A N A T A  1 4

wakan natin, maging ito man ay bilang Pangulo ng Simbahan, o
Pangulo ng stake, o Bishop, o High Councilor, o High Priest, o
Pitumpu, o bilang Elder, Priest, Teacher o Deacon; maging anu-
man, kapag ginampanan nila ang mga tungkulin na may matang
nakatuon sa kaluwalhatian ang Diyos, sila ay aalalayan niya sa
kanilang mga gawain at pamamahala.11

Ikaw at ako ay maaaring lumabag sa ating mga tipan; ikaw at
ako ay maaaring yumurak sa mga alituntunin ng Ebanghelyo at
lumabag sa orden ng Priesthood at sa mga utos ng Diyos; ngunit
mula sa mga hukbo ng Israel ay may libu-libo at sampu-sampong
libo na magiging tapat sa mga alituntunin ng katotohanan, at ang
Diyos sa kalangitan, at ang mga banal na anghel at ang sinaunang
Priesthood na ngayon ay nananahan kung saan nananahan ang
Diyos ay nagkakaisa lahat para sa pagsasakatuparan ng layuning
ito. Isusulong ng Panginoon ang Kanyang mga layunin sa
Kanyang sariling paraan at sa Kanyang sariling panahon. At dahil

Ang Unang Panguluhan ng Simbahan mula 1880 hanggang 1887: Pangulong John
Taylor (gitna) at ang kanyang mga tagapayo, George Q. Cannon (kaliwa) 

at Joseph F. Smith (kanan).
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sa ganitong pagkakaorganisa, gaya ng nasabi ko na, hindi para sa
atin ang kumilos ayon sa pansarili nating naiisip, kundi ayon sa
pagdidikta ng Diyos.

Mayroon tayong regular na orden sa Simbahan. Kayo mga ka-
patid, na may tangan ng banal na Priesthood, ay nakauunawa sa
mga bagay na ito. Hindi ba nagbigay ang Diyos sa bawat tao ng
bahagi ng Kanyang Espiritu upang pakinabangan naman? Oo.
Hindi ba gumawa Siya nang higit pa rito para sa mga banal na tu-
nay at matapat? Hindi ba ibinigay Niya sa kanila ang kaloob na
Espiritu Santo? Ginawa Niya, at batid at napagtatanto nila ito.
Nagawa nito na makipagtalastasan sila sa isa’t isa, at makipagta-
lastasan sa Diyos at sa mga hukbo ng langit. Ngunit kahit na may
Espiritu tayong ganito, nangangailangan pa ba tayo ng iba upang
pumatnubay sa atin? Oo, sa lahat ng oras. Bakit? Dahil sa mga ka-
pangyarihan ng kadiliman, sa impluwesiya ni Satanas at sa likas
na kahinaan ng tao. Kailangan natin ng mga bantay sa tore ng
Sion, na mapagmasid sa pagbantay sa kapakanan ng Israel, at
upang tiyakin na hindi naliligaw ang mga tao ng Diyos. . . .Ang
lahat ng namumuno na kinakailangan para sa gawain ng minis-
teryo ay matatagpuan sa Simbahan, at ang lahat ng bagay ay iti-
natag alinsunod sa orden ng Diyos.12

Ang priesthood ay dapat na gamitin nang may kabaitan, 
at may katapatan sa Diyos.

Nararapat na mayroon tayong pagdamay sa isa’t isa, at maka-
dama ng pagpapahalaga sa pinakamaliit sa mga nilikha ng Diyos,
at lalung-lalo na para sa mga Banal ng Diyos, nang hindi tini-
tingnan kung anong posisyon man ang kanilang hinahawakan.
Kung mayroon mang nagkakamali, hangaring maiwasto sila sa
pamamagitan ng kabaitan; kung sila man ay may hindi magan-
dang espiritu, magpakita sa kanila ng higit na mabuting espiritu;
kung mayroon mang hindi gumagawa nang tama, gumawa kayo
mismo ng mabuti at sabihing, “Halika, sumunod sa akin, gaya ng
aking pagsunod kay Cristo.” Hindi ba ito ang landas na narara-
pat lakaran? Sa palagay ko ay ito; ganitong paraan ang pagkaka-
unawa ko sa Ebanghelyo. Hindi sumasaatin, sa sinuman sa atin,
ang priesthood para sa pagpaparangya sa ating sarili, o gamitin
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ito upang apihin o pagsamantalahan ang sinuman, o gumamit ng
hindi angkop na pananalita; kundi ng buong kabaitan at maha-
bang pagtitiis at pagpapahinuhod at hindi pakunwaring pag-ibig.
Magbabasa ako mula sa Doktrina at mga Tipan. . . .

“Masdan, marami ang tinawag, subalit iilan ang napili. At bakit
sila hindi napili? Sapagkat ang kanilang mga puso ay labis na na-
katuon sa mga bagay ng daigdig na ito, at naghahangad ng mga pa-
rangal ng tao, kaya hindi nila natutuhan ang isang aral na ito—”
na siyang bagay na tinutukoy ko mismo—“Na ang mga karapatan
ng pagkasaserdote ay may di mapaghihiwalay na kaugnayan sa
mga kapangyarihan ng langit, at na ang kapangyarihan ng langit ay
hindi mapamamahalaan ni mahahawakan tanging alinsunod la-
mang sa mga alituntunin ng kabutihan.” Sa palagay ninyo ay mag-
bibigay ang Diyos ng kapangyarihan sa tao upang maisagawa la-
mang ang kanyang makitid o makasariling mga layunin? Sinasabi
ko sa inyo hindi niya kailanman gagawin ito, hindi kailanman, hin-
di magpakailanman. “Na ito ay maaaring igawad sa atin, ito ay
totoo; subalit kung ating tatangkaing pagtakpan ang ating mga ka-
salanan, o bigyang-kasiyahan ang ating kapalaluan, ang ating wa-
lang kabuluhang adhikain, o gumamit ng lakas o kapangyarihan o
pamimilit sa mga kaluluwa ng mga anak ng tao, sa alinmang antas
ng kasamaan, masdan, ang kalangitan ay lalayo; ang Espiritu ng
Panginoon ay magdadalamhati; at kapag ito ay lumayo, Amen sa
pagkasaserdote ng taong iyon.” [Tingnan sa D at T 121:34–37.]

Naiisip natin kung minsan, na nakatayo tayo sa sangkalangitan
kay Cristo Jesus; at tunay ngang nakatayo tayo. Ngunit walang
priesthood ng Anak ng Diyos na nagbibigay karapatan sa isang
tao na apihin ang isa pa o panghimasukan ang kanyang mga ka-
rapatan sa anumang paraan. Walang ganoong bagay sa ganitong
kategorya; hindi ito umiiral; gaya ng nasasabi—“Masdan, bago
niya mabatid, siya ay naiwan sa kanyang sarili, upang sumikad sa
mga tinik, upang usigin ang mga banal at lumaban sa Diyos.” 
[D at T 121:38.]13

Walang anumang karapatang may kaugnayan sa Banal na
Priesthood malibang ito ay sa alituntunin ng panghihikayat, at
walang sinumang tao ang may karapatang ipagmarangya ang
kanyang sarili sa anumang posisyon na kanyang hinahawakan
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sa Simbahan, sapagkat siya ay isa lamang tagapaglingkod ng
Diyos, at isang tagapaglingkod ng mga tao, at kung may sinu-
mang tao na magtatangka na gumamit ng anumang di makata-
rungang karapatan at kumilos sa anumang antas ng kawalang
katwiran, pananagutin ng Diyos ang taong yaon sa bagay na ito,
at tayong lahat ay hahatulan alinsunod sa mga gawang ginawa
sa katawang-lupa. Naririto tayo bilang mga tagapagligtas ng tao,
hindi bilang mga maniniil at mang-aapi. . . .

. . . .Tungkulin nating mga may tangan ng Banal na Priesthood
na maging dalisay. “Kayo’y mangagpakalinis, kayong nangagda-
dala ng mga sisidlan ng Panginoon.” [Tingnan sa Isaias 52:11.]
Katungkulan ng bawat isa sa atin na maging dalisay, at sabihin sa
iba, “sumunod sa akin, gaya ng aking pagsunod kay Jesus.”
Tungkulin natin na ipamuhay ang ating relihiyon at sundin ang
mga batas ng Diyos, at gampanan ang mga tungkuling nakaatang
sa atin.14

Hindi ako naniniwala sa anumang anyo ng paniniil.
Naniniwala ako sa mahabang pagtitiis, sa pagkahabag, sa kabai-
tan, sa kahinahunan, at sa pag-ibig at pagkatakot sa Diyos. Hindi
ako naniniwala na ang priesthood ay ipinagkaloob sa tao upang
gumamit ng lakas o kapangyarihan sa mga kaluluwa ng ibang
tao. Ang lahat ng bagay ay dapat gawin nang may kabaitan at ma-
habang pagtitiis, ngunit may katapatan sa Diyos.15

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Bakit mahalaga na magkaroon ng orden sa loob ng priest-
hood? Paano makatutulong ang orden na ito sa bawat isa sa
atin na matugunan ang mga pangangailangan ng mga yaong
may pananagutan tayo?

• Anu-ano ang iba’t ibang katungkulan sa priesthood? (Tingnan
din sa Mga Taga Efeso 4:11–12.) Paano ninyo nakita ang iba’t
ibang katungkulan sa priesthood na tumutulong sa “pagiging
ganap ng mga Banal”?

• Anu-anong karanasan mayroon kayo kung saan kayo ay pinag-
pala sa pagsunod sa payo ng mga namumuno sa priesthood,
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kahit hindi ninyo maunawaan o sinang-ayunan ang payo no-
ong una?

• Sa pagtalakay sa pamumuno na tulad ng kay Cristo, hinikayat
ni Pangulong Taylor ang mga may tangan ng priesthood na
ipamuhay ang mga salitang, “Halika, sumunod sa akin, gaya ng
aking pagsunod kay Cristo.” Paano pagpapalain ng payo na ito
ang ating mga ugnayan sa ating pamilya at sa iba? Paano ang
paggalang sa kababaihan ay nakatutulong sa kalalakihan na
igalang ang priesthood?

• Bakit pinahihina o sinisira ng kapalaluan ang kapangyarihan
ng priesthood? Paano natin mapalalakas ang mga katangian ng
kabaitan, mahabang pagtitiis, kahinahunan, at hindi pakun-
waring pag-ibig? Sa anu-anong paraan mahihikayat natin ang
ganitong mga katangian sa mga yaong kasama natin sa pagli-
lingkod sa Simbahan?

• Sa anu-anong paraan ninyo matutulungan ang mga may ta-
ngan ng Aaronic Priesthood sa inyong pamilya at sa ward na
maghanda para sa pribilehiyo na mahawakan ang Melchizedek
Priesthood?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Mga Taga
Efeso 4:11–15; D at T 20:38–67; 84:18–32, 109–110; 107;
121:33–46

Mga Tala

1. The Gospel Kingdom, mga seleksiyon,
G. Homer Durham (1943), 159.

2. Deseret News (Lingguhan), ika-28 ng
Dis. 1859, 337.

3. The Gospel Kingdom, 141–42.
4. The Gospel Kingdom, 155–56; binago

ang pagkakaayos ng mga talata at
pagbabantas.

5. The Gospel Kingdom, 197–98.
6. The Gospel Kingdom, 165.
7. Deseret News (Lingguhan), ika-8 ng

Mayo 1872, 181.
8. Deseret News: Semi-Weekly, ika-3 ng

Ene. 1882, 1

9. Deseret News: Semi-Weekly, ika-1 ng
Hun. 1880, 1.

10. Deseret News: Semi-Weekly, ika-8 ng
Mar. 1881, 1.

11. Deseret News: Semi-Weekly, ika-10 ng
Ago. 1880, 1.

12. Deseret News: Semi-Weekly, ika-21 ng
Okt. 1884, 1; binago ang pagkakaayos
ng mga talata.

13. Deseret News: Semi-Weekly, ika-19 ng
Ago. 1879, 1.

14. Deseret News: Semi-Weekly, ika-14 ng
Ago. 1883, 1.

15. Deseret News: Semi-Weekly, ika-24 ng
Mar. 1885, 1.



Kalayaang Pumili at
Pananagutan

Isa nating pribilehiyo na pagpasiyahan ang ating sariling
kadakilaan o pagbagsak; isa nating pribilehiyo na 

pagpasiyahan ang ating sariling kaligayahan o 
kalungkutan sa kabilang buhay.1

Mula sa Buhay ni John Taylor
“Pinag-uusapan natin kung minsan ang tungkol sa sariling ka-
looban,” puna ni Pangulong Taylor. “Ito ba ay isang wastong ali-
tuntunin? Oo, wasto ito. At isa itong alituntuning sa lahat ng pa-
nahon ay nanatili at nagmula sa Diyos, ang ating Ama sa Langit.”2

Binigyang halaga ni Pangulong Taylor ang alituntunin ng moral
na kalayaang pumili—ang kapangyarihang ibinigay ng Ama sa
Langit sa Kanyang mga anak na makapamili ng mabuti o masama
at gumawa para sa kanilang sarili. Gayunman, kanya ring itinuro
na ang bawat indibidwal ay may pananagutan sa Diyos sa kani-
lang mga ginawa. Ayon sa kanyang pagpapatibay, “Hindi kailan-
man binigyan ng Diyos ang tao ng walang limitasyong pagkontrol
sa lahat ng bagay dito sa sanglibutan; kundi palagi Niyang sinasa-
bi na ang tao ay napasasailalim sa kanyang paggabay, namumuhay
sa kanyang teritoryo, at may pananagutan sa kanya sa kanilang
mga gawa.”3

Upang bigyang-diin ang kaugnayan ng kalayaang pumili sa pa-
nanagutan, ibinahagi ni Pangulong Taylor ang sumusunod na
paghahalintulad: “Kapag pinaupahan ng isang tao ang isang tani-
man ng ubas o sakahan, ang taong umuupa dito ay may ilang mga
kalayaan at pagpapasiya na ipinagkaloob sa kanya, ngunit pala-
ging napasasailalim sa ilang kondisyon na ipinaiiral ng may-ari ng

166

K A B A N A T A  1 5



167

K A B A N A T A  1 5

lupa. Kung kaya’t pumasok ang Diyos sa isang pakikipagtipan
kina Noe, Abraham, sa mga anak ng Israel, at sa sinaunang mga
banal. Ang pagpasok sa isang tipan ay likas na nangangailangan
ng dalawang partido: sa mga pagkakataong nabanggit, ang Diyos
ang isa, at ang mga tao ang ikalawa. Kapag tinutupad ng mga tao
ang kanilang mga tipan, kinakailangan sa Diyos na tupdin din ang
sa kanya; ngunit kapag lumalabag ang tao, hindi kinakailangan sa
Diyos na gawin ang kanyang bahagi. . . .Samakatwid, ang tao ay
may kalayaang gumawa ng mga pasiyang moral para sa kanyang
sarili, ang tanggapin o hindi, ayon sa kanyang kagustuhan, ang
mga pagpapalang inilagay ng Diyos sa abot ng kanyang mga 
kamay.4

Noong panahon ni Pangulong Taylor, may mga taong nagsasa-
bi na ang ebanghelyo at priesthood ay nilayon “upang alipinin
ang tao o diktahan ang mga konsensiya ng tao.” Buong katapa-
ngang pinabulaanan niya ang ideyang ito at ipinahayag na ang la-
yunin ng ebanghelyo ay “gawing malaya ang lahat ng tao gaya rin
ng Diyos na malaya; upang sila ay makainom mula sa mga agos
‘na nagpapasaya sa bayan ng Dios’; [Mga Awit 46:4] nang sila ay
maiangat at hindi pababain; upang sila ay dalisayin at hindi pa-
samain; upang kanilang matutuhan ang mga batas ng buhay at
sumunod sa mga ito, at hindi tumahak sa mga daan ng kasama-
an at mangamatay.”5

Mga Turo ni Pangulong Taylor

Mula sa pasimula, ipinagkaloob na sa atin ng Diyos ang
kalayaang pumili.

Ang Ama. . .ay lumikha ng isang batas. . .na ang mga manana-
han sa langit at mga mananahan sa lupa ay kapwa dapat na mag-
karoon ng kanilang kalayaang pumili. Dahil sa batas na ito kung
kaya’t naghimasik si Lucifer. At hindi siya maaaring maghimagsik
laban sa isang batas na hindi ipinaiiral, dahil ang paghihimagsik
ay nangangahulugan ng paglabag sa isang batas, kautusan, o ka-
pangyarihan. Siya ay itinapon mula sa langit dahil sa kanyang
paghihimagsik. Hindi maaaring mangyari ang paghihimagsik na
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ito kung walang kalayaang pumili, dahil kung walang kalayaang
pumili ay napilitan sana silang lahat na gawin ang kalooban ng
Ama. Ngunit dahil may kalayaang pumili, ginamit nila ito, at si
Lucifer at ang ikatlong bahagi ng hukbo ng langit ay itinapon da-
hil sila ay naghimagsik at ginamit ang kalayaang ito sa pagsalu-
ngat sa kanilang Ama sa Langit. At hindi lamang dahil sila ay nag-
himagsik kundi dahil sila, ayon na nakasulat, ay “naghangad na
wasakin ang kalayaan ng tao;” [tingnan sa Moises 4:3]. Ang kani-
lang kalayaan ay maaaring nagamit nila upang salungatin ang
mga interes, kaligayahan, at walang hanggang kadakilaan ng
sangkatauhan, na pinanukalang matamo sa pamamagitan ng
pagbabayad-sala at pagtubos na ipinagkaloob ni Jesucristo.6

[Ang Diyos] ay nagkaloob sa atin ng kakayahang piliin ang ma-
buti at tanggihan ang masama. Maaari nating gawin ang kasala-
nan o katuwiran, kung gugustuhin natin. Sinamantala ito ng
Diyablo, at tinangkang paligiran ang pag-iisip ng mga tao ng mga
impluwensiya na magdudulot ng kanilang pagkawasak, upang
akayin silang bihag sa kanyang kagustuhan. Hindi sila pinagba-
bawalan o pinipigilan ng Panginoon, ngunit ang kalalabasan ng
kanilang mga kilos ay kanyang sinusupil, kapag tumatahak sila sa
landas patungo sa ikapapahamak ng kanyang mga tao.

Hahayaan ng Panginoon. . . .ang sangkatauhan na hanapin ang
kaligayahan sa sarili niyang pamamaraan, at alinsunod sa kani-
lang paghahangad ay hahayaan niya silang uminom sa saro ng sa-
rili nilang kasalanan sa sarili nilang pamamaraan. Sa kabilang
dako, kanyang ipinakikita ang kanyang kabutihan at magpapatu-
loy na gawin ito sa lahat ng kanyang anak. Ano ang nilalayon ni-
yang maisakatuparan? Ang pagtatatag ng kahariang ito dito sa
lupa, ang pagtatatag ng pagkamatwid, ang pagpapalayas sa kaa-
way at ang pagtatapon kay [Satanas] mula sa lupa. Sa ganitong
paraan, ang mga alituntunin ng katotohanan ay mapalalaganap
sa kabuuan ng daigdig, at ang lahat ay yuyukod sa Diyos at sa
kanyang Cristo, at ang mga pinili ay mangangasiwa sa mga orde-
nansa sa kanyang tahanan magpakailanman man. Ang
Makapangyarihan ay may ganitong layunin sa kanyang isipan
noon pa man.7
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Binigyan tayo ng Diyos ng gabay, ngunit hindi Niya 
pipilitin ang isipan ng tao.

Tinanggap natin ang ebanghelyo. Mayroon bang isa sa atin na
pinilit na sundin ito? Mayroon bang anumang anyo ng pamumu-
wersa na ipinakita sa atin? Wala akong nalalaman na ganoon. Si
Oliver Cowdery ba, na siyang ikalawang elder ng simbahan, ay
inobligang tanggapin ang ebanghelyong ito? Hindi ito ginawa sa
kanya. Si Hyrum Smith ba ay inobligang tanggapin ito? Hindi ito
ginawa sa kanya. Ang mga Saksi sa Aklat ni Mormon—ang mga
Whitmer at iba pa? Hindi. At makaraang sumanib sila sa simba-
hang ito, pinilit ba sila na manatili dito? Hindi. May isa ba sa mga
miyembro ng korum ng labindalawa, sa mga pitumpu, sa mga
mataas na saserdote, o sa mga miyembro ng mataas na konseho,
o sa mga pangulo ng pitumpu, o sa alinmang klase ng kalalakihan
sa simbahang ito ang pinilit na tanggapin ang katungkulan kung
saan sila tinawag? Wala akong alam na ganito, kayo ba mayroong
alam? Batid kong walang pamimilit na ginamit sa akin nang higit
pa sa lakas ng katotohanan sa nagrekomenda nito sa aking isipan.
Wala rin namang pamimilit sa inyo nang higit pa sa kapangyari-
han ng katotohanan na gumagana sa inyong mga isipan.8

Hindi ko nais na kontrolin ang isipan ng tao. Hindi ko ko-
kontrolin ang kilos ng mga tao. Hindi ito ginagawa ng Diyos.
Hinahayaan niya sila sa sarili nilang kalayaang pumili upang
makipaglaban sa mga pagsubok, mga tukso, mga kaaway, at
mga kasamaan ng bawat uri na nasa sanglibutan na maaaring
makaharap ng tao. Gayunman, kanyang inilalagay sa maaabot
ng kanilang makakaya ang ilang alituntunin at ninanais na aka-
yin sila patungo sa kanya kung sila ay magpapaakay. Kung hin-
di nila nais, kanyang ginagawa ang pinakamainam na maga-
gawa niya para sa kanila.9

Ang tao ay may moral na kalayaang pumili, at sa kanyang pag-
kilos sa ilalim ng Panginoon, siya, samakatwid, ay may pananagu-
tan sa kanyang sarili para sa kanyang mga kilos, bilang isang may
kalayaang gumawa ng mga pasiyang moral. Ngunit kanya bang hi-
nahayaan siyang mag-isa at walang tulong upang maisakatuparan
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nito ang kanyang mga layunin? Hindi. Sa kanyang pagkilala sa tao
bilang kanyang anak, inaalok niya tuwina ang kanyang pagtulong
at mga tagubilin bilang isang ama. Kanyang ibinigay ang mga pag-
hahayag upang tagubilinan at bigyang babala ang kanyang mga
tao. Kanyang pinangakuan ang mga masunurin, at binalaan ang
mga di masunurin. Kanyang tinagubilinan ang mga hari, pinuno,
at propeta. Kanyang iningatan ang mga matwid, at pinarusahan,
sa pamamagitan ng paghuhukom, ang masasama. Kanyang ipina-
ngako kay Abraham at sa iba pa ang mga lupain at ari-arian.
Kanyang iniabot ang pangako ng buhay na walang hanggan sa
matatapat, ngunit kailanman ay hindi niya pinilit o pinuwersa ang
isipan ng tao.10

Pananagutin tayo ng Diyos sa paggamit ng ating
kalayaang pumili at gagantimpalaan tayo alinsunod

sa ating mga desisyon.

Hindi ba tayo ang mga tagahubog ng sarili nating kapalaran?
Hindi ba tayo ang nagpapasiya kung ano ang ating magiging tad-
hana? Isa nating pribilehiyo na pagpasiyahan ang ating sariling
kadakilaan o pagbagsak; isa nating pribilehiyo na pagpasiyahan
ang ating sariling kaligayahan o kalungkutan sa kabilang buhay.11

Sa pamamagitan ng isang maingat na pagsusuri sa mga Banal
na Kasulatan, makikita nating may ilang kapangyarihang ipinag-
kaloob sa kamay ng tao, na kanyang pinanghahawakan sa ilalim
ng kontrol at paggabay ng Panginoon. At kung siya ay kikilos nang
walang pagpapayo, paggabay, o pagtatagubilin ng Diyos, siya ay
lumalagpas sa mga hangganang itinakda para sa kanya ng
Panginoon, at ituturing na nagkasala, gaya ng [isang opisyal ng
pamahalaan] na nagkakasala kapag siya ay lumalagpas sa mga
hangganan ng pagkakatalaga sa kanya. O gaya ng isang taong na-
ngungupahan sa isang sakahan o taniman ng ubas, kung kanyang
babale-walain ang mga kondisyon ng pangungupahan, at sirain
ang sakahan o taniman ng ubas, sapagka’t ang daigdig ay sa
Panginoon, at inilagay ang tao dito ng Panginoon. Hindi ito pag-
aari ng tao kundi pinahahawakan lamang sa kanya ng
Diyos. . . .Kapag ang isang tao ay itinalagang kinatawan upang ku-
milos para sa Panginoon, at para sa kanyang sarili, at kanyang
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ipagwawalang-bahala ang Panginoon, tiyak na pananagutin siya
ng kanyang Manlilikha.12

Magbalik-tanaw kayo, at inyong matatandaan ang panahong
nakagawa kayo ng mabuting bagay at inyong matatandaan ang pa-
nahong nakagawa kayo ng masamang bagay. Ang mga bagay na
ito ay nakakintal sa inyong alaala at kaagad ninyo silang mapag-
babalikang-tanaw at matitingnang muli kailan man ninyo nais-
in. . . .Kapag nag-aral kayo ng lenguwahe, maaalala ninyo nang
napakadali at maipakikita ninyo nang mabilis ang pagkakaiba ng
mga bahagi ng pananalita. Kung nag-aral kayo ng pagka-mekani-
ko, babalikan ng inyong isipan ang isang lugar kung saan may na-
kita kayong isang makina, at makagagawa kayo ng isang katulad
nito. Kung kayo ay nakapaglakbay sa mga lungsod, masasabi nin-
yo kung anong uri ng mga bahay at lansangan ang bumubuo sa
iba’t ibang lungsod na inyong napuntahan, at ang karakter ng
mga taong inyong nakasalamuha. At ang mga ito ay inyong ma-
pagbabalikang-tanaw at matatandaan sa araw man o sa gabi kung
kailan ninyo nais isipin, at maaalala ang mga bagay na inyong na-
kita o ginawa. Saan ninyo nababasa ang lahat ng bagay na ito? Sa
inyong mga alaala. Hindi na ninyo kailangang pumunta sa aklatan
ng ibang tao o manghiram ng kanyang aklat dahil ito ay nakaukit
sa sarili ninyong talaan, at doon ninyo ito mababasa. Itinala ito ng
inyong mga mata at tainga, nahawakan ito ng inyong mga kamay,
at ang inyong pagpapasiya, na siya ninyong kapangyarihang mag-
muni-muni ay nakapagdesisyon dito.

Ngayon, kung kayo ay may diwa o katalinuhang gaya nito, kung
saan nagagawa ninyong basahin ang sarili ninyong kilos, hindi ba
ninyo ipinapalagay na ang nilalang na siyang nagbigay sa inyo ng
ganitong diwa at katilinuhan ay hawak ang mga susi ng katalinu-
hang iyon, at magagawa niya itong basahin kung kailan niya gu-
gustuhin? Hindi ba ito naaayon sa pilosopiya, katuwiran, at sa
mga banal na kasulatan? Sa pananaw ko ay naayon ito. . .

Ang tao ay natutulog ng tulog na kamatayan ngunit ang espi-
ritu ay nabubuhay kung saan nakatago ang talaan ng kanyang
mga ginawa—ito ay hindi namamatay—hindi ito maaaring kitilin
ng tao, walang anumang pagkalusaw na mangyayari rito, at ma-
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pananatili nito ang kalinawan, ang pagkakaalala sa mga bagay na
naganap bago ang paghihiwalay ng katawan sa walang kamata-
yang espiritu.13

Mga tao tayo ng Diyos, at kinakailangan Niyang tupdin ang la-
hat ng bagay na pinanukalang kailangang tupdin ng alin man sa
tao o sa Diyos. Kinakailangan niyang pangalagaan ang kanyang
mga tao, kung kanilang pangangalagaan ang kanilang sarili, kung
kanilang igagalang ang kanilang mga tungkulin at priesthood,
kung kanilang gagampanan at bibigyang dangal ang lakas at ka-
pangyarihan na ipinagkaloob sa kanila. Kung hindi sila lilihis sa
wastong mga alituntunin, kinakailangang tupdin ng Diyos ang
lahat ng bagay alinsunod sa mga tungkuling pinasasailaliman
niya, at ang isa sa mga ito ay ipagkaloob ang pangangailangan ng
mga Banal. . . .Sino ba ang nakaaalam na lumilihis ang Diyos
mula sa mga wastong alituntunin?. . . .Hindi ko kailanman nala-
man ito, at naniniwala akong walang sinuman sa inyo ang naka-
aalam nito.14

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Bakit lubhang mahalaga para sa ating kadakilaan ang kalaya-
ang pumili? Paano magkaugnay ang kalayaang pumili at ang
Pagbabayad-sala ni Jesucristo?

• Sa anu-anong paraan nagpapatuloy na magtangka si Satanas
na maimpluwensiyahan ang ating kalayaang pumili? Paano na-
tin mapaglalabanan ang mga pagtatangkang ito?

• Anu-anong uri ng paggabay ang ibinibigay sa atin ng Panginoon
upang matulungan tayong gamitin nang matwid ang ating kala-
yaang pumili? Paano niya binibigyang gantimpala ang ating mat-
wid na paggamit ng kalayaang pumili?

• Bakit mahalaga sa mga tao na magkaroon ng pagkakataon na
gumawa ng sarili nilang desisyon? Paano natin maigagalang
ang kalayaang pumili ng mga miyembro ng pamilya at kasabay
nito ay mahikayat sila na gumawa ng wastong mga desisyon?
Paano ninyo matutulungan ang mga miyembro ng pamilya na
maunawaan ang kalalabasan ng kanilang mga desisyon?
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• Bagama’t malaya tayong gumawa ng mga desisyon, paano ma-
lilimitahan ng mga desisyong di matwid ang ating kalayaan?
Paano ninyo nadamang lumaki ang inyong kalayaan dahil sa
mga desisyong matwid?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Josue 24:15;
Mga Taga Galacia 6:7; 2 Nephi 2:14–16, 26–27; Helaman
14:30–31; D at T 58:26–28; 101:78; Moises 4:1–4; 6:33

Mga Tala

1. Deseret News (Lingguhan), ika-9 ng
Ene. 1861, 353.

2. The Gospel Kingdom, mga seleksiyon,
G. Homer Durham (1943) 59.

3. The Government of God (1852), 49.
4. The Government of God, 49–50.
5. The Gospel Kingdom, 123.
6. The Mediation and Atonement

(1882), 95.
7. Deseret News (Lingguhan), ika-9 ng

Ene. 1861, 353; binago ang pagkakaa-
ayos ng mga talata.

8. The Gospel Kingdom, 59–60.
9. The Gospel Kingdom, 337.

10. The Government of God, 54–55.
11. Deseret News (Lingguhan), ika-9 ng

Ene. 1861, 353.
12. The Government of God, 47.
13. Deseret News (Lingguhan), ika-8 ng

Mar. 1865, 178–79; binago ang pagka-
kaayos ng mga talata.

14. Deseret News (Lingguhan), ika-9 ng
Ene. 1861, 353.



Pagpapatatag ng Ating Relasyon
sa Diyos 

Mas nanaisin ko pang maging kaibigan 
ko ang Diyos kaysa magkaroon ng anupamang 

impluwensiya at kapangyarihan ng iba.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Malalim at personal ang pagmamahal ni John Taylor sa ating
Ama sa Langit. Siya ay tinawag niyang “ating ama, kaibigan at ta-
gapagtaguyod.” Sabi niya, “Umaasa tayo sa kanyang lakas, alam
nating gagabayan at pangangasiwaan, iimpluwensiyahan at pa-
mamahalaan niya ang mga kapakanan ng kanyang mga tao, kaya
nga’t nagtitiwala kami sa kanya.”2

Sa pagpapatotoo sa pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos
para sa Kanyang mga Tao, sinabi ni Pangulong Taylor, “Walang
sinumang tao sa mundo na nagtiwala sa Diyos, saan mang baha-
gi ng mundo siya naroroon, na makapagsasabi na hindi siya ini-
ligtas ng Panginoon. Tiyak akong ganito ang naging kalagayan
ko. Nasisiyahan ako, na habang nasa ibang lupain at bansa ako,
na kung saan ay wala akong mabalingan kundi ang
Pinakamakapangyarihan, nasa tabi ko siya, at alam kong sinagot
niya ang mga dalangin ko.”3

Naging malinaw ang pagtitiwala niyang ito sa Diyos noong
1839, nang magtungo sina Elder Taylor at Elder Wilford
Woodruff sa misyon sa British Isles. Malubhang nagkasakit si
Elder Taylor sa paglalakbay nila mula Nauvoo patungong New
York na kung saan ay sasakay sila ng barko patungong Inglatera.
Nauna nang pumunta si Elder Woodruff sa New York at naghin-
tay kay Elder Taylor, na naantala sa kanyang paglalakbay dahil sa
kanyang pagkakasakit.
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Sa pamamagitan ng regular na personal na pananalangin mapatatatag natin
ang ating relasyon sa ating Ama sa Langit.
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Nang dumating si Elder Taylor sa New York, naiinip nang uma-
lis si Elder Woodruff at agad na bumili ng sarili niyang tiket patu-
ngong Inglatera. Bagaman walang pera si Elder Taylor, sinabi niya
kay Elder Woodruff, “Kung gayon Kapatid na Woodruff, kung sa ti-
ngin mo’y makabubuti sa aking umalis, sasama ako sa iyo.”
Tinanong ni Elder Woodruff kung saan siya kukuha ng salapi para
sa paglalakbay, sumagot si Elder Taylor nang ganito, “Ah, walang
magiging problema tungkol diyan. Umalis ka at ibili mo ako ng ti-
ket sa barkong sasakyan mo, at ibibigay ko sa iyo ang pambayad.”

Nang marinig ni Kapatid na Theodore Turley ang pag-uusap
nina Elder Taylor at Elder Woodruff, nagpahayag siya ng pagna-
nais na sumama sa mga Apostol sa kanilang paglalakbay bagaman
wala rin siyang salapi at nag-alok na magluto para sa kanila.
Bilang kasagutan sa pagnanais ni Kapatid na Turley na makibaha-
gi sa gawain, sinabi ni Elder Taylor kay Elder Woodruff na bumili
rin ng tiket para kay Kapatid na Turley.

Sa sandaling panahon, naglaan ang Panginoon ng salapi para sa
paglalakbay. Isinulat ni Elder B. H. Roberts ng Pitumpu: “Noong
ginawa ni Elder Taylor ang mga paghahandang ito, walang salapi
si Elder Taylor, ngunit ibinulong ng Espiritu na darating na ang pa-
nustos. At kailan ba siya binigo ng banayad at marahang tinig!
Dito’y nagtitiwala siya, at hindi siya nabigo sa kanyang pagtitiwala.
Bagaman hindi siya nanghingi ni isang kusing kaninuman, tu-
manggap siya ng donasyon mula sa iba’t ibang tao na sapat lamang
na matustusan ang paglalakbay nila ni Kapatid na Turley.”4

Mga Turo ni John Taylor

Ama natin ang Diyos at kinakalinga at minamahal niya
tayo tulad ng isang ama.

Hindi itinuturo ng ating relihiyon na…ang Diyos ay malupit
na ama na hindi natin malalapitan, kundi sinasabi nito sa atin na
siya ay ating Ama, at mga anak niya tayo, at sa puso niya ay mi-
namahal niya tayo bilang ama natin; at nakaranas na tayo ng
damdaming tulad nito na umiiral sa pagitan ng ama at anak na
lalaki, ng ina at anak na babae, ng mga magulang at anak.5
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Ano ang damdamin ng Diyos para sa sangkatauhan? Sila ay iti-
nuturing niya bilang mga anak. Lahat sila? Oo, ang mga puti,
itim, pula, Judio, gentil, pagano, Kristiyano, at lahat ng uri at gru-
po ng tao. Interesado siya sa lahat sa kanila noon pa sa simula at
magpapatuloy ito hanggang sa katapusan. Gagawin niya ang la-
hat ng Kanyang makakaya para sa kapakinabangan, pagpapala, at
kadakilaan ng sangkatauhan, sa panahon natin ngayon at sa ka-
walang hanggan.6

Tayong lahat ay anak ng Diyos. Ama natin siya at may karapatan
siyang pamahalaan tayo, at hindi lamang tayo. May ganap siyang
karapatan na pamahalaan at pangasiwaan ang mga gawain ng bu-
ong sangkatauhan sa mundo dahil sila ay kanyang mga anak.7

Layon ng Diyos na mapabuti ang kalagayan ng sangkatauhan
hanggang sa abot ng Kanyang kapangyarihan. Nagsasalita tayo
minsan tungkol sa paggawa sa abot ng ating makakaya sa ibabaw
ng lupa at sa itaas ng langit ngunit ginawa na ito ng Diyos upang
maisakatuparan ang layuning ito. . . .Hangad ng Diyos ang ating
kapakanan, at nagtakda Siya ng mga batas para sa layuning ito.
Ipinakilala Niya ang walang katapusang Ebanghelyo para sa la-
yuning ito; at ipinanumbalik Niya ang Banal na Priesthood na
umiral noong sinauna, kasama ang lahat ng alituntunin, pagpa-
pala, kapangyarihan, seremonya, ordenansa, at pribilehiyo na
umiral sa mundo mula pa noong nagsimula ang panahon.8

Kung tunay na nauunawaan lamang natin ang ating sarili, dapat
nating kilalanin ang ating sarili bilang mga walang hanggang nila-
lang, at Ama natin ang Diyos, dahil tinuruan tayo na kapag tayo’y
mananalangin ating sasabihin, “Ama namin na nasa langit, samba-
hin nawa ang pangalan mo.” [Tingnan sa Mateo 6:9.] “Tayo’y na-
ngagkaroon ng mga ama ng ating laman, at sila’y ating iginagalang:
hindi baga lalong tayo’y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at ta-
yo’y mabubuhay.” [Tingnan sa Sa Mga Hebreo 12:9.] Hindi ko na
kailangan pang patunayan ito, dahil lubos na nauunawaan ng mga
banal na ang Diyos ang ama ng kanilang espiritu, na kapag buma-
lik tayo sa kanyang kinaroroonan, makikilala natin siya, tulad ng
pagkakakilala natin sa ating mga magulang sa lupa. Tinuruan ta-
yong lumapit sa kanya upang humingi ng mga pagpapalang kaila-
ngan natin tulad nang ginagawa natin sa ating magulang sa lupa; at
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sinabi niya “kung siya’y hingan ng tinapay ng kaniyang anak, ay
bato ang ibibigay; o kung siya hingan ng isda, ay bibigyan niya ng
ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama ay marurunong mangag-
bigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya
ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting ba-
gay sa nagsisihingi sa kaniya?” [Tingnan sa Mateo 7:9–11.]9

Pagpapalain tayo ng ating Ama sa Langit kung 
mapagkumbaba tayong mananalangin sa Kanya.

Dapat nating malaman na ang Diyos ay ating Ama at tayo ay
kanyang mga anak, at nangako siyang makikinig sa ating mga pa-
nalangin, at inatasan tayong sumunod sa kanyang kalooban at
gumawa ng kanyang layunin. At upang maging mabisa ang ating
mga panalangin, kailangan nating gawin ang iba’t ibang tungku-
lin na nakaatas sa atin, tulad ng mga tinukoy natin, at dapat ta-
yong maging tapat at kagalang-galang sa mga pakikitungo natin
sa bawat isa. Kung dadayain natin ang ating kapwa, paano natin
maaasahang pagpapalain tayo ng Diyos sa bagay na ito, dahil ang
ating kapwa ay anak din ng ating Ama sa Langit, gaya rin natin.
Dahil siya ay kanyang anak, may interes siya sa kanyang kapaka-
nan, at kung magsasamantala tayo sa anak ng Panginoon, sa in-
yong palagay ay matutuwa siya sa atin?10

Naaalala ko noong ako’y bata pa. Noong bata pa ako natutu-
han ko nang lumapit sa Diyos. Maraming ulit akong nagtungo sa
bukid at nagtago sa mga palumpong ng mga halaman para lu-
muhod at manawagan sa Diyos upang ako’y patnubayan at turu-
an ng daan. At dininig niya ang aking panalangin. Minsan miya-
yaya ko ang ilang bata ring lalaki na samaham ako. Mga bata, ma-
kabubuti sa inyo na manawagan sa Panginoon sa inyong mga
lihim na lugar, tulad ng ginawa ko. Ganoon ang aking gawain no-
ong bata pa ako. At inakay ako ng Diyos sa iba’t ibang para-
an. . . .Ang aking espiritu ay palagiang naghahanap sa Diyos
noon; at ganoon pa rin ang aking pakiramdam ngayon.11

Sasabihin ko sa inyo ang unang bagay na ginagawa ko bago
ako mangaral, lalo na kung ako’y nasa [isang bagong] lugar—
at ito ay ang nagtungo muna sa isang pook, kahit saan na ma-
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pupuntahan ko, sa bukid, sa kamalig, sa kakahuyan, o sa aking
maliit na silid, upang magsumamo sa Diyos na basbasan ako at
bigyan ako ng karunungan upang aking maharap ang lahat ng
kalagayang kakaharapin ko; at binigyan ako ng Panginoon ng
karunungan na kakailanganin ko at itinaguyod niya ako. Kung
gagawin din ninyo ang bagay na ito, pagpapalain din niya kayo.
Huwag magtiwala sa inyong sarili, bagkus pag-aralan ang pina-
kamabubuting aklat—ang Biblia at ang Aklat ni Mormon—ku-
nin ang lahat ng impormasyong kaya ninyo, at pagkatapos ay
mangunyapit sa Diyos at panatilihing malinis ang inyong sarili
mula sa lahat ng uri ng kasamaan at karumihan, at ang pagpa-
pala ng Kataas-taasan ay mapasasa inyo.12

Huwag limuting tumawag sa Panginoon bilang pamilya, iniaa-
lay ang inyong sarili at ang lahat ng mayroon kayo sa Diyos sa
araw-araw ng inyong buhay; at hangaring gumawa ng tama at
maghasik ng diwa ng pagkakaisa at pagmamahal, at ang kapaya-
paan at pagpapala ng Buhay na Diyos ay mapasasaatin, at aaka-
yin Niya tayo sa mga landas natin sa buhay; at tayo’y itataguyod
at ipagtatanggol ng lahat ng banal na anghel at ng mga sinau-
nang patriyarka at ng mga tao ng Diyos, at ninipis ang tabing sa
pagitan natin at ng ating Diyos, at mas malalapit tayo sa kanya, at
pupurihin ng ating kaluluwa ang mga hukbo ng Panginoon.13

Kailangan nating magtiwala at magkaroon ng 
pananampalataya sa Diyos.

Hindi ako naniniwala sa isang relihiyon na hindi ko ganap na
mapag-aalayan ng aking pagmamahal, bagkus naniniwala ako sa
isang relihiyon na maaari kong pagtuunan at pag-alayan ng aking
buhay. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga bagay na hindi ko
nauunawaan; nakibaka na ako sa kamatayan, at pinagbalakan na
ako ng diyablo, hindi ko inaalintana ang mga bagay na ito. Kung
hindi ako makaaasa rito magiging walang saysay ang aking reli-
hiyon. . . .Dahil tungkulin natin na tumupad sa alituntunin na
pinasimulan natin; ang magtiwala at manampalataya sa Diyos;
ang impluwensiyahan nito ang ating mga kilos sa bawat isa.14
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Kung gagawin natin ang ating bahagi, gagawin ng Panginoon
ang Kanyang bahagi. Bagaman kahangalan ang ikinikilos ng iba
hindi natin sila dapat tularan. Nagsasabi tayo na tayo ang Sion ng
Diyos, ang dalisay ang puso. Nagsasabi tayo na tayo ay mga lala-
ki at babaeng may integridad, katotohanan at kabutihan, at pa-
nanampalataya sa Diyos. Hindi ito dapat sa salita lamang, dapat
nating gawin ito; dapat nating gawin at isakatuparan ang salita at
kalooban at batas ng Diyos.15

Dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay [tingnan
sa Santiago 2:17, 26], malinaw na ang pamumuhay ng pinanini-
walaan natin at ng mga bagay na katanggap-tanggap sa Diyos, ay
hindi lamang paniniwala sa Diyos, kundi ito’y paggawa rin ng
mga bagay na pinaniniwalaan natin. Hindi lamang ito dahilan sa
pagkilos, kundi ito ang dahilan at ang kilos. Sa ibang salita ito
ang paniniwala o pananampalataya na ginawang ganap sa pama-
magitan ng mga gawa.16

Kailangan nating magtiwala sa Diyos, anumang maging bunga
nito. Habang ginagawa natin ito, at habang tinutupad ang mga
banal na tipan natin sa kanya at sa bawat isa, magtatagumpay ang
Sion. . . .

Ngunit sasabihin ko sa inyo ang dapat nating gawin, mga ka-
patid, dapat tayong matakot sa Diyos sa ating puso; dapat nating
isaisantabi ang ating kasakiman at ang ating katigasan ng ulo, ang
pagkamakasarili natin, at lahat ng uri ng kahangalan. . . .Dapat ta-
yong magpakumbaba sa harap ng Diyos, magsisi sa ating mga ka-
salanan, at pagkatapos ay panatiling dalisay ang ating katawan at
espiritu, nang sa gayon ay maging marapat tayong sisidlan ng
Espiritu ng Diyos, at upang pamatnubayan niya ang lahat ng ating
gawain para sa mga buhay at mga patay. Ang ating mga hangarin
ay dapat nauukol sa Diyos at sa kanyang kabutihan, hanggang ma-
kasigaw tayo nang sabay sa mga sinauna: Siyasatin mo ako, O
Dios, at subukin mo ako, kung ay anomang lakad ng kasamaan sa
akin, nawa’y ito’y palisin [tingnan sa Mga Awit 139:23–24].
Tungkulin natin bilang mga ama o ina na magpakumbaba sa
Panginoon at magsumamo sa kanya na mapasapuso natin ang
kanyang kapayapaan; at saan man tayo nagkamali, aminin ang
pagkakamali at itama ito hangga’t kaya natin; sa ganitong paraan
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ayusin ng bawat lalaki at babae ng Israel ang kanyang tahanan, at
maghasik ng diwa ng kapayapaan, diwa ng pagkakaisa at pagma-
mahal magpakailanman.

At kung gagawin ito ng mga pamilya ng Israel sa buong lupa-
in ng Sion, natatakot lahat sa Diyos at gumagawa ng kabutihan,
may diwa ng pagpapakumbaba at kaamuhan, at nagtitiwala sa
kanya, walang kapangyarihan na maaaring makapinsala sa atin.17

Ang kapayapaan ay kaloob ng Diyos sa mga taong
lumalakad ayon sa Kanyang liwanag.

Ang kapayapaan ay kaloob ng Diyos. Nais ba ninyo ng kapa-
yapaan? Lumapit sa Diyos. Nais ba ninyong magkaroon ng ka-
payapaan sa inyong pamilya? Lumapit sa Diyos. Nais ba ninyong
mangibabaw ang kapayapaan sa inyong pamilya? Kung gayon,
ipamuhay ang inyong relihiyon, at mapasasainyo at mananatili
sa inyo ang siyang kapayapaan ng Diyos, dahil dito nanggaga-
ling ang kapayapaan, at [hindi] saan man. . . .Mabuti ang kapa-
yapaan, at sinasabi kong hangarin ninyo ito, pahalagahan ito sa
inyong puso, sa inyong kapitbahayan, at saanman kayo magtu-
ngo ng inyong mga kaibigan at mga kasamahan. Kung makuku-
ha lamang natin ang kapayapaan na siyang nananahan sa puso
ng Diyos magiging tama ang lahat. . . .

Sa pagsasalita ng ilang tao tungkol sa mga digmaan at kagulu-
han, nagtatanong sila, hindi ba kayo natatakot? Hindi, ako’y ta-
gapaglingkod ng Diyos, at ito ay sapat na, dahil ang Ama ang
nasa timon. Tungkulin ko na maging tulad ng malagkit na putik
sa mga kamay ng magpapalayok, maging masunurin at lumakad
sa liwanag ng Espiritu ng Panginoon, anuman ang mangyari.
Gumuhit man ang kidlat sa langit at dumagundong ang mga lin-
dol, ang Diyos ang nasa timon, at wala akong kailangang sabihin,
dahil naghahari ang Panginoong Diyos at ipagpapatuloy niya ang
kanyang gawain mula sa mga ilog hanggang sa mga wakas ng
lupa.18

Ang dapat lamang natin gawin ay ipamuhay ang ating relihiyon,
sundin ang payo ng ating Pangulo, magpakumbaba at maging ma-
tapat at hindi dakilain ang sariling lakas, humingi ng karunungan
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sa Diyos at tiyakin na mayroon tayong kapayapaan sa Diyos, sa
ating pamilya, sa isa’t isa, upang maghari ang kapayapaan sa ating
puso at sa ating komunidad.19

Kapag ipinamumuhay natin ang ating relihiyon, kapag luma-
lakad tayo ayon sa liwanag ng Espiritu ng Diyos, kapag inaalis na-
tin sa ating sarili ang karumihan at kabulukan, at ibinubuhos sa
ating puso ng matamis na bulong ng Espiritu ng Panginoon ang
katalinuhan, pinangangalagaan tayo na, nagdudulot ng kapaya-
paan at kaligayahan sa atin. Kahit paano ay nasisilip natin ang
mga bagay na nakalaan para sa matatapat, at nadarama natin na
tayo at lahat ng bagay na nasa atin ay nasa kamay ng Panginoon,
at handa nating ialay ang ating sarili [bilang] sakripisyo para sa
kaganapan ng kanyang mga layunin sa mundo.20

Kanais-nais ang kapayapaan; ito ay kaloob ng Diyos, at ang pi-
nakadakilang kaloob na maibibigay ng Diyos sa tao. May higit pa
bang bagay na kanais-nais kaysa sa kapayapaan? Kapayapaan sa
mga bansa, kapayapaan sa mga lungsod, kapayapaan sa mga pa-
milya. Tulad ng mahinang ihip ng hangin, pinapayapa nito ang
balisang isipan, tinutuyo ang luhaang mata, at pinapalis ang mga
suliranin sa puso; kung daranasin ito ng buong mundo, maaalis
ang kalungkutan sa daigdig, at gagawing paraiso ang mundong
ito. Tanging Diyos ang nagkakaloob ng kapayapaan.21

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Sa anu-anong paraan ipinakikita sa atin ng Diyos ang kanyang
pagmamahal bilang ating Ama? Paano makatutulong ang kaa-
lamang minamahal Niya tayo bilang Ama sa oras ng espiritu-
wal at pisikal na pangangailangan natin?

• Bakit tayo minsan nabibigong magkaroon ng makabuluhan,
regular na panalangin? Ano ang maaari nating gawin upang hi-
git na maging makabuluhan ang ating mga panalangin?

• Ano ang matutuhan natin sa mga karanasan ni John Taylor
ukol sa panalangin? Paano natin matuturuan ang mga bata na
manalangin sa Diyos tulad ng ginawa ng batang si John Taylor?

• Paano tayo magkakaroon ng tiwala sa Diyos? Paano kayo pi-
nagpala nang nagtiwala kayo sa Diyos?
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• Ano ang ibig sabihin ng, “handang isuot ang singkaw at gawin
ang lahat ng hihilingin sa inyo ng Diyos”? Paano maaapektu-
han ng pananampalataya ang antas ng ating kahandaang gu-
mawa? Ano ang ilang tiyak na mga paran na maaarin ninyong
gawin upang maipamuhay ang inyong pananampalataya?

• Sa anu-anong paraan ninyo naranasan ang kapayapaan bilang
kaloob ng Diyos? Paano naimpluwensiyahan ng kapayapaang
ito ang pagmamahal ninyo sa Kanya?

• Paano ninyo madaragdagan ang antas ng kapayapaan sa in-
yong pamilya?
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Paghahayag sa pamamagitan 
ng Espiritu Santo 

Paghahayag. . . .ang tunay na saligan ng ating relihiyon.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Sinabi ni Pangulong Taylor: “Tandang-tanda ko ang sinabi sa
akin ni Joseph Smith. . . .Sabi niya, “Elder Taylor, bininyagan ka,
ipinatong ang mga kamay sa iyong ulo upang tanggapin mo ang
Espiritu Santo, at inordenan ka sa banal na priesthood. Ngayon,
kung ipagpapatuloy mo ang pagsunod sa panghihikayat ng espi-
ritung ito, tuwina kang aakayin nito sa tama. Minsan maaaring
salunggat ito sa iyong pagpapasiya; huwag mong pansinin ito,
sundin mo lang ang sinasabi nito, kung magiging tapat ka sa mga
ibinubulong nito, darating ang panahon ito ay magiging alitun-
tunin ng paghahayag upang iyong malaman ang lahat ng bagay.”2

Sinunod ni John Taylor ang payo ni Joseph Smith at nagtiwala
sa paghahayag para sa patnubay ng Espiritu Santo para sa kan-
yang buhay at tungkulin bilang propeta, tagakita, at tagapagha-
yag. Sabi ni Pangulong Heber J. Grant, ikapitong Pangulo ng
Simbahan, tungkol sa pagiging sensitibo ni Pangulong Taylor sa
panghihikayat ng Espiritu: “Tinawag ako sa Konseho ng
Labindalawang Apostol sa pamamagitan ng paghahayag ng
Panginoon kay Pangulong John Taylor. Mula nang ako ay maging
miyembro ng Konseho ng Labindalawa, dalawang taon bago ma-
ging Pangulo ng Simbahan si John Taylor, hanggang sa araw nang
pumanaw siya, nakikipagkita ako sa kanya, linggu-linggo,. . .at ba-
tid kong siya ay tagapaglingkod ng buhay na Diyos. Batid kong
dumarating sa kanya ang inspirasyon ng Panginoon; at batid ko
sa lahat ng okasyon, kailanman niya sabihin: “Ito ang nais ng
Panginoon,” at sinang-ayunan ang posisyong ito ng kanyang mga
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Inihalintulad ni Pangulong Taylor ang paghahayag sa liwanag, inilalarawan ito
bilang “ilawan ng Panginoon” na tumutulong sa ating ”lumakad ayon sa liwanag

ng walang hanggang katotohanan.”
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kasamahan sa konseho ng mga apostol, na sa bawat pagkakataon
ay napatunayan na tama siya, at ipinakita ng inspirasyon ng
Panginoon sa kanya, na ang kanyang karunungan sa pamamagi-
tan ng kapangyarihan ng Diyos, ay higit pa sa karunungan ng
ibang tao. . . .

“Makapagkukuwento ako ng mga sitwasyon na kung saan may
ipinagagawa sa mga apostol si John Taylor sa ilalim ng inspiras-
yon ng Panginoon, na inisip nilang hindi nila kayang gawin.
Ngunit bumabalik silang nagpapatotoo na sa pamamagitan at tu-
long ng Panginoon nagawa nila ang ipinagagawa sa kanila ni
Pangulong Taylor, ang propeta ng Panginoon.”3

Mga Turo ni John Taylor

May kaibahan ang Espiritung nag-aakay sa taong gumawa
ng tama at ang kaloob na Espiritu Santo.

Ukol sa pagkilos ng Espiritu sa tao, ibabaling ko ang inyong
atensiyon sa isang katotohanan na karaniwang nauunawaan ng
lahat ng nag-iisip na tao, at ito ay, gaano man kasama ang isang
tao, gaano man siya nawalay sa tama, ang taong ito ay hahanga
at gagalang sa isang mabuting tao, sa isang marangal na tao, at sa
isang mabait na tao; at ang taong ito ay madalas na magsasabi;
“Sana magawa ko rin ang ginagawa niya, ngunit hindi ko ito
kaya: Sana maging tuwid na ang aking landas, ngunit ako’y na-
sadlak na sa kasamaan.” Hindi nila magawang hindi igalang ang
mabuti at marangal, bagaman hindi sila namumuhay sa mga ali-
tunutunin ng karangalan at kabutihan. Ang espiritung ito na ibi-
nigay sa lahat ng tao sa labas ng ebanghelyo ay makikita sa iba’t
ibang yugto ng panahon sa mundo. . . .

Ngunit may malaking pagkakaiba sa espiritung ito at sa dam-
daming umaakay sa taong gumawa ng tama, na maliwag na
bahagi ng Espiritu ng Diyos, na ibinigay sa lahat ng tao para sa
kanilang kapakinabangan, na tinatawag sa mga banal na kasu-
latan na kaloob na Espiritu Santo.4

Noon pa man ay mayroon nang espiritu sa mundo na siyang
bahagi ng Espiritu ng Diyos, na umaakay sa sangkatauhan, sa
maraming pagkakataon, upang malaman ang mabuti sa masama,
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at ang tama sa mali. May budhi silang nagsasakdal o nagbibigay
ng dahilan sa kanilang mga kilos; at bagaman ang daigdig ng
sangkatauhan ay labis na masama at bulok, gayon pa man ay ma-
susumpungan na halos lahat ng tao, hindi man sila mismo gu-
mawa ng mabuti, ay pinahahalagahan ang mabuting gawa ng iba.

Sinabi ng Diyos sa mga banal na kasulatan “ginawa niya sa isa
ang bawa’t bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng
boong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga ka-
panahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan; upang
kanilang hanapin ang Dios baka sakaling maapuhap nila siya at
siya’y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bata’t isa sa
atin.” (Ang Mga Gawa 17:26–27.) Sinabi pa ng banal na kasula-
tan, na sa bawat isa ay kanyang ibinigay ang paghahayag ng
Espiritu, upang pakinabangan nila [tingnan sa I Mga Taga
Corinto 12:7]. Ngunit may malaking pagkakaiba ang posisyon ng
mga taong ito sa atin. Mayroon tayong higit pang bahagi ng
Espiritu ng Diyos kaysa sa ibinigay sa lahat ng tao, at ito ay tina-
wag na kaloob na Espiritu Santo, na tinanggap sa pamamagitan
ng pagsunod sa mga unang alituntunin ng ebanghelyo ni Cristo,
sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga taga-
paglingkod ng Diyos.5

Sa pamamagitan ng kaloob na Espiritu Santo, malalaman
natin ang mga bagay na tungkol sa Diyos.

Nang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga tao noong unang pa-
nahon, sinabihan sila na magsisi sa kanilang mga kasalanan;
magpabinyag sa pangalan ni Jesus para sa kapatawaran ng kani-
lang mga kasalanan, at tumanggap ng Espiritu Santo sa pama-
magitan ng pagpapatong ng mga kamay [tingnan sa Ang Mga
Gawa 2:37–38]. Sinabi rin sa kanila kung ano ang gagawin ng
Espiritu Santong ito; na ipakikita nito sa kanila ang mga bagay na
tungkol sa Diyos at ipinakita ang mga ito sa kanila; magsisipana-
ginip ng mga panaginip ang matatanda at ang kanilang mga bi-
nata ay mangagkikita ng mga pangitain; at ibubuhos ang kanyang
Espiritu sa kanyang lingkod na lalaki at babae sa araw na yaon at
magsisipanghula sila [tingnan sa Ang Mga Gawa 2:16–18; ting-
nan din sa Joel 2:28–29].
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Ito ang mga ginagawa ng Espiritu na nananahanan sa Diyos
Ama, at sa Diyos Anak, na tinatawag na Espiritu Santo. Ito ang
Espiritung nag-uugnay sa atin sa Diyos, at malaki ang pagkakaiba
nito sa bahagi ng espiritu na ibinibigay sa lahat ng tao para sa ka-
nilang kapakinabangan. . . .

Ang kanyang layunin ay akayin tayong lahat sa katotohanan, at
ipaalaala sa atin ang mga bagay na nagdaan, nasa kasalukuyan, at
sa hinaharap. Minumuni-muni nito ang hinaharap at ipinakikita
ang mga bagay na hindi natin kailanman naisip, at ang mga ba-
gay na ito ay maliwanag na inilarawan sa Biblia, sa Aklat ni
Mormon, at sa Aklat ng Doktrina at mga Tipan. Dito nakasalalay
ang kaibahan natin sa iba, tulad din noong sinaunang panahon.6

Naniniwala tayo na mahalagang may komunikasyon ang tao sa
Diyos; na kailangan niyang makatanggap ng paghahayag mula sa
kanya, at maliban na mapasailalim siya sa impluwensiya ng ins-
pirasyon ng Banal na Espiritu, wala siyang malalaman tungkol sa
Diyos. Hindi mahalaga sa akin kung gaano man kaedukado ang
isang tao, o kung gaano na kalayo ang kanyang nalakbay. Hindi
mahalaga sa akin ang kanyang talento, dunong, o genio, o kung
saang kolehiyo siya nag-aral, kung gaano kalawak ang kanyang
pananaw o ang pananaw niya sa mga bagay-bagay, hindi niya ma-
uunawan ang ilang bagay nang walang Espiritu ng Diyos.
Ipinakikilala nito ang alituntuning tinutukoy ko bago ko pa ito
banggitin—ang pangangailangan ng paghahayag. Hindi pagha-
hayag noong sinaunang panahon, kundi ang paghahayag sa ka-
salukuyan at agad na paghahayag, na aakay at papatnubay sa mga
nagtataglay nito sa lahat ng landas ng buhay dito sa lupa, at sa
kabilang buhay na walang hanggan.7

Patuloy na paghahayag ang saligan ng ating relihiyon.

Hindi natin tinanggap ang mga ideya natin sa sinumang teo-
logo, sa sinumang siyentipiko, sa sinumang kilalang tao o taong
may posisyon sa mundo, o sa anumang grupo o kapulungan ng
mga relihiyoso, kundi sa Pinakamakapangyarihan, at sa Kanya ay
utang natin ang lahat ng buhay, lahat ng katotohanan, at lahat ng
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katalinuhan na nauukol sa nagdaan, sa kasalukuyan, o sa hina-
harap. Kaya’t tayo’y umaasa sa Kanya. . . .

Walang sinumang tao ang makaaalam tungkol sa Diyos kundi
sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos [tingnan sa I Mga Taga
Corinto 2:11]; at kung hindi ipinahayag ng Ama ang mga ito ta-
yo’y tunay na magiging mga mangmang. . . .Matapos niyang ipa-
hayag ang Kanyang kalooban sa tao, kay Joseph Smith, tulad ng
Kanyang ginawa sa ibang tao noong unang panahon, kinakaila-
ngan na ipabatid ang habiling ito sa lahat ng bansa, lahi, wika at
tao, upang maipabatid sa tao ang mga bagay na Kanyang ipina-
hayag para sa kaligtasan at kadakilaan ng sangkatauhan. Kaya
nga’t itinalaga ang Labindalawa. Para sa anong layunin? Upang
kanilang ipakilala ang Ebanghelyo sa mga bansa ng daigdig at
ipangaral ang mga alituntunin ng buhay na galing sa Diyos. . . .

Nagpapatotoo sila sa mga tao na nagsalita na ang Diyos, na ipi-
nanumbalik na ang Ebanghelyo; ipinaliliwanag nila kung ano ang
Ebanghelyo; nananawagan sila sa mga taong magsisi at magpabin-
yag sa pangalan ni Jesus para sa kapatawaran ng mga kasalanan,
nangangakong tatanggapin ng mga masunurin ang Espiritu
Santo. . . .At bilang tagatanggap ng espiritung ito, bukas ang ko-
munikasyon sa pagitan nila at ng Ama sa Langit sa pamamagitan
ng Panginoong Jesucristo, at dahil binigyang-inspirasyon ng espi-
ritung ito, umaabot ang kanilang mga panalangin sa Diyos ng bu-
ong mundo; natutuhan nilang magtiwala sa Kanya at sumunod sa
Kanyang mga batas.8

Mahusay ang Biblia. . . .Mahusay ang Aklat ni Mormon, at ang
Doktrina at mga Tipan, bilang tagapagturo ng daan. Ngunit ang
isang marinero na papalaot sa dagat ay mangangailangan ng hi-
git pang kaalaman. Dapat marunong siyang tumingin sa mga bi-
tuin at konstelasyon sa langit, at kumuha ng impormasyon mula
sa kanila, upang mamaneho niya nang wasto ang kanyang barko.
Ang mga aklat na iyon ay mahusay bilang batayan, sa pagsusuri
at pagpapaunlad ng tiyak na batas at alituntunin. Ngunit hindi
nila kayang matalakay ang lahat ng bagay na kakailanganin sa
paghahatol at sa pagsasaayos.

Nangangailangan tayo ng buhay ng puno—buhay na bukal—
buhay na katalinuhan, na nagmumula sa buhay na priesthood sa
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langit, mula sa buhay na priesthood sa mundo. . . .At mula sa pa-
nahong nakipag-usap si Adan sa Diyos, hanggang sa panahong
tumanggap ng komunikasyon si Juan sa Isla ng Patmos, o noong
panahong bumukas ang langit kay Joseph Smith, nangailangan
ang mga ito ng bagong paghahayag, na angkop sa partikular na
kalagayan ng simbahan o ng indibidwal sa panahong iyon.

Hindi ipinahayag kay Adan na tagubilinan si Noe na gumawa
ng arko; o ipinahayag kay Noe na sabihin kay Lot na lisanin ang
Sodom, o nagsalita ang isa sa kanila tungkol sa paglisan ng mga
anak ng Israel sa Egipto. Ang mga ito ay nakatanggap ng pagha-
hayag para sa kanilang sarili, at gayunin sina Isaias, Jeremias,
Ezekiel, Jesus, Pedro, Pablo, Juan, at Joseph. At gayon din tayo,
kung hindi, tayo’y mapaririwara.9

Marami rin namang tao, at yaong mga nagsasabing Kristiyano,
ang kumukutya sa ideya ng pagkakaroon ng paghahayag sa kasa-
lukuyan. Sino na ang nakarinig tungkol sa isang tunay na relihiyon
na hindi nakatatanggap ng paghahayag mula sa Diyos? Para sa akin
ang bagay na ito ang pinakawalang kabuluhang bagay na iisipin ng
tao. Hindi ako nagtataka, na sa pangkalahatan ay tinatanggihan ng
tao ang alituntuning ukol sa paghahayag sa kasalukuyan, dahil sa
umiiral na nakagagambalang paglaganap ng kawalang paniniwala
at hindi paniniwala sa Diyos. Hindi ako nagtataka na ganoon na
lamang ang paghamak ng maraming tao sa relihiyon, at itinuturing
na hindi ito marapat sa atensiyon ng isang matalinong tao, ngunit
kung walang paghahayag magmimistulang panunuya at huwad
ang relihiyon. Kung hindi ako magkakaroon ng relihiyon na mag-
hahatid sa akin sa Diyos, at maglalagay sa akin sa mabuting kata-
yuan sa harap niya, at magpapabatid sa akin ng mga alituntunin ng
imortalidad at buhay na walang hanggan, hindi ko gustong mag-
karoon ng kaugnayan dito.

Ang alituntunin ng paghahayag sa kasalukuyan ang siyang sa-
ligan ng ating relihiyon. . . .Hindi ko lamang sasaliksikin ang mga
banal na kasulatan na mayroon tayo ngayon, bagkus sasaliksikin
ko rin ang lahat ng paghahayag na ibinigay, ibinibigay, o ibibigay
ng Diyos para sa patnubay at direksiyon ng kanyang mga tao, at
bibigyan ko ng pitagan ang Tagapagbigay, at ang mga yaong gi-
namit niya bilang kanyang mararangal na instrumento sa pagpa-
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pahayag at pagpapabatid ng mga alituntuning ito; at hahangarin
kong mapamahalaan ako ng mga alituntuning nakasaad sa sa-
gradong salita iyon.10

Nangangailangan ang bawat isa sa atin ng paghahayag upang
maunawaan at magampanan ang ating mga pananagutan.

Walang posisyon na maaari nating gampanan sa buhay, bilang
mga ama, ina, anak, guro, tagapaglingkod, o bilang elder ng
Israel na may hawak ng banal na priesthood sa lahat ng sangay
nito, na hindi mangangailangan ng karunungan na nagmumula
sa Panginoon at katalinuhan na ipinababatid niya, upang mala-
man nating gampanan nang wasto ang iba’t iba nating tungkulin
at gawain sa buhay, at gawin ang iba’t ibang pananagutan na na-
kaatas sa atin. At kaya’t may pangangailangan sa buong araw,
araw-araw, lingu-lingo, buwan-buwan, at taun-taon, at sa lahat ng
pagkakataon, na umasa ang tao sa Panginoon at pamatnubayan
ng Espiritu na nagmumula sa kanya, upang hindi tayo magka-
mali—upang hindi tayo makagawa ng mali, makapagsalita ng
mali, o mag-isip ng mali, at sa lahat ng panahon ay mapanatili
ang Espiritung ito, na mapapanatili lamang sa pamamagitan ng
pagiging dalisay, banal, at mabuti, at tuwinang pagsunod sa mga
batas at kautusan ng Diyos.11

Ngayon tanungin ninyo ang inyong sarili, kapag namumuhay
kayong marapat sa inyong mga pribilehiyo, at pinupukaw ng
Espiritu ng Diyos ang inyong isipan, at binigyang-liwanag ng
ilawan ng Panginoon ang inyong kaluluwa, sa pamamagitan ng
katalinuhan ng langit, at lumalakad kayo ayon sa liwanag ng
walang hanggang katotohanan, kung sa mga sandaling ito, hin-
di ba’t nararamdaman ninyong handa ninyong gampanan ang
anumang obligasyong hinihingi sa inyo, at hindi ba’t masaya at
kontento kayo sa pagganap sa inyong mga tungkulin. Ngunit
kung abala ang inyong isipan sa mga alalahanin ng mundo, ka-
pag hindi na natin natatanaw ang kaharian ng Diyos at ang mga
bagay na nauugnay rito, ang kaluwalhatian nito, ang kaligaya-
han at kapakanan ng sangkatauhan, at ang mga pangyayaring
hinahangad nating mangyari sa mundo, at ang bahaging ga-
gampanan natin dito; kung gayon hindi na natin nagagampa-
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nan ang iba’t iba nating tungkulin bilang ama, ina, asawa,
anak. . ., at nadadala tayo ng ating sariling pag-iisip, ideya, at
kasakiman, at nasasangkot tayo sa masama, sa panahong ito
mahirap nang maunawaan ang mga bagay tungkol sa Diyos.12

Binigyan tayo ng Panginoon ng mga paghahayag ukol sa ating
temporal at espirituwal na gawain. Sinimulan na niyang itayo
ang Sion, at itatag ang kanyang kaharian, at isagawa ang kanyang
layunin, at tuparin ang mga salita ng mga propeta, at ang kan-
yang gawain ay magaganap hanggang ang mga layunin ng Diyos
ay matupad.13

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Ano ang kaibahan ng Espiritu ng Diyos na nag-aakay sa ating
gumawa ng tama at ng kaloob na Espiritu Santo? (Tingnan din
sa D at T 93:2; Juan 14:26.)

• Anu-ano ang karanasan ninyo kung saan ay tinulungan kayo
ng Espiritu upang maunawaan ang mga bagay tungkol sa
Diyos? Paano natin makikilala ang personal na paghahayag
mula sa Panginoon?

• Paano makasasagabal ang pagtuon natin sa mga bagay sa mun-
do sa pagtanggap natin sa mga paghahayag? Ano ang maaari
nating gawin upang maihanda ang ating sarili sa pagtanggap
ng paghahayag?

• Paano higit na makatutulong ang paghahayag na ibinigay sa
atin sa pamamagitan ng mga buhay na propeta kaysa mula sa
mga banal na kasulatan? Bakit mahalagang mayroon tayong
mga banal na kasulatan at patuloy na paghahayag?

• Anu-anong halimbawa ang maibibigay ninyo na kung saan ay
tinulungan kayo ng Espiritu Santo sa inyong pamilya, sa tra-
baho, o sa paaralan, o sa Simbahan?

• Bakit minsan ay hindi natin ganap na nagagamit ang kaloob na
Espiritu Santo? Paano tayo ganap na makikinabang sa kaloob
na ito?

• Bakit kahanga-hangang pagpapala sa panahon natin ngayon
ang kaloob na Espiritu Santo? Ano ang magagawa ninyo upang
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ipakitang nagpapasalamat tayo sa kaloob na? Paano natin ma-
tuturuan ang mga bata at kabataan tungkol sa kaloob na
Espiritu Santo?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: I Mga Taga
Corinto 12:3; Jacob 4:8; Alma 5:46–48; D at T 45:56–57;
76:5–10; Mga Saligan ng Pananampalataya 1:9

Mga Tala

1. The Gospel Kingdom, mga seleksiyon,
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2. Deseret News: Semi-Weekly, ika-15 ng
Ene. 1878, 1.
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Paglilingkod sa Simbahan 

Lahat tayo ay interesado sa dakilang gawain ng Diyos sa
mga huling araw, at tayong lahat ay dapat makilahok dito.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Mula sa sandaling nagbalik-loob siya, nangako si John Taylor
na ibibigay niya ang kanyang buong buhay sa gawain ng
Panginoon. Sa pag-alala sa pagkatawag niya bilang Apostol no-
ong 1837, ibinahagi niya ang mga kaisipang ito: “Tila napakalaki
ng gawain, at napakahirap at napakabigat ng mga tungkulin.
Nadarama ko ang sarili kong kahinaan at kawalang halaga, ngu-
nit determinado ako, dahil ang Panginoon ang aking katulong,
na pagsumikapang gampanan ito. Nang una akong pumasok sa
Mormonismo, ginawa ko ito nang bukas ang aking mga mata.
Pinag-isipan ko ang lahat ng kakailanganin nito sa akin. Itinuring
ko itong isang habang-buhay na gawain, at isinaalang-alang na
hindi lamang ako tinawag na maglingkod sa buhay na ito, kundi
gayon din sa kawalang hanggan, at hindi ko nais na umurong
ngayon, bagama’t nararamdaman kong hindi ko ito kaya.”2

Nagkatotoo ang inasahan niyang “panghabang-buhay na ga-
wain.” Sa loob ng ilang dekada niyang paglilingkod, nagtiwala si
John Taylor sa Panginoon, dahil batid niya na kung maglilingkod
siya nang tapat, itataguyod siya ng Panginoon at magagampanan
niya ang Kanyang utos. Isang halimbawa kung paano itinatagu-
yod ng Panginoon ang mga naglilingkod sa kanya ay nangyari no-
ong nangangaral si Elder Taylor ng ebanghelyo sa Isle of Man,
isang isla sa Inglatera. Nagpalimbag siya ng ilang polyeto na isi-
nulat niya bilang sagot sa maling pagpaparatang laban sa
Simbahan at kay Propetang Joseph Smith. Gayunman, tumang-
ging ihatid ng manlilimbag ang mga polyeto hanggang hindi pa
siya nakababayad nang buo. Sabik na maipamahagi ang mga pol-
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Inihalintulad ni Pangulong Taylor ang pagiging miyembro at paglilingkod 
ng bawat isa sa atin sa mga bahagi ng puno, itinuturo na “nabubuklod tayo,

nagkakaisa sa iisang tipan.”



196

K A B A N A T A  1 8

yeto sa lalong madaling panahon, nanalangin si Elder Taylor para
sa tulong ng Panginoon, na agad namang ibinigay.

“Ilang minuto pagkatapos niyang manalangin may isang kaba-
taang lalaki ang dumating sa kanyang pintuan, at pagkaraan
itong papasukin ay inabutan si Elder Taylor ng sobre at agad na
umalis. Hindi niya kilala ang kabataang ito. Sa loob ng sobre ay
may salapi at isang maikling sulat na nagsasabi: ‘Ang manggaga-
wa ay marapat sa kaniyang kaupahan.’ Wala itong lagda.
Pagkalipas pa ng ilang minuto isang mahirap na babae na nagti-
tinda ng isda ang dumating sa kanyang bahay at nagbigay ng
isang maliit na halaga upang makatulong sa kanyang gawain sa
ministeryo. Sinabi ni Elder Taylor sa babae na maraming salapi sa
mundo at hindi na niya nais pang kunin ang salapi nito. Iginiit
ng babae na higit siyang pagpapalain ng Panginoon at ikasisiya
niya kung tatanggapin ni Elder Taylor ang salapi. Tinaggap ni
Elder Taylor ang alay, at sa kanyang pagkabigla nang pagsamahin
niya ang lepta ng abang babaeng ito at ang salaping ibinigay sa
kanya ng kabataang lalaki, eksakto ang mga ito sa halaga na ka-
ilangan niya upang mabayaran ang balanseng kulang niya sa
manlilimbag.”3

Mga Turo ni John Taylor

Bawat isa sa atin ay may pananagutang maglingkod sa
Simbahan at gumawa ng ating tungkulin.

Hindi tamang isipin na ang buong tungkulin sa pagpapatakbo
ng kaharian ay nakasalalay lamang sa labindalawa o sa Unang
Panguluhan, o sa mga pangulo ng stake, o high priest, o sa mga
pitumpu, o sa mga bishop, o sa iba pang pinuno sa simbahan at
kaharian ng Diyos, anuman ang hinihingi ng pagkakataon.
Kabaligtaran ito. Lahat tayo ay may iba’t ibang tungkuling dapat
gampanan. At maaari pa akong magdagdag ukol sa mga tungku-
lin ng mga lalaki, at gayon din ukol sa mga tungkulin ng mga ba-
bae; lahat ay may tungkuling dapat gampanan sa Diyos. Layunin
ng organisasyon ng simbahang ito at ng kaharian na bigyan ang
bawat miyembro ng tungkulin, at inaasahan ang bawat isa sa ka-
nila na tumupad sa kanilang tungkulin at pagkakatawag.4



197

K A B A N A T A  1 8

Kung hindi ninyo gagampanan ang inyong mga tungkulin, pa-
panagutin kayo ng Diyos sa mga maaari sana ninyong nailigtas
kung ginawa ninyo ang inyong tungkulin.5

Ano ang ibig sabihin ng maging isang Banal? At hanggang saan
ko, at hanggang saan ninyo ginagampanan ang mga obligasyong
nakaatas sa atin bilang mga Banal ng Diyos, bilang mga Elder ng
Israel, bilang mga ina at ama ng tahanan? Itanong natin ito sa
ating sarili. Ginagawa ba natin ang ating iba’t ibang tungkulin sa
pagtatayo ng kaharian ng Diyos, sa pagpapalaganap ng kanyang
gawain sa lupa? At ano ang ginagawa natin upang maisakatura-
pan ang kaluwalhatian sa mga huling araw? Alin sa mga gawa na-
tin ang nakaambag na dito? Ang ilan lamang ba sa mga ito, o la-
hat nang ito? At ano nga ba ang tunay nating posisyon? Ang mga
bagay na ito ay dapat nating pag-isipan, isaalang-alang at ikonsi-
dera upang malaman natin ang ating tunay na responsibilidad.6

Hindi sapat. . .na bininyagan tayo at pinatungan ng mga kamay
para sa kaloob na Espiritu Santo. At hindi pa rin sapat na tumang-
gap tayo ng ating [mga ordenansa sa templo]. Kailangang araw-
araw at oras-aras at sa lahat ng oras ay ipamuhay natin ang ating
relihiyon, pagyamanin ang Espiritu ng Diyos at panatilihin itong
lagi sa atin ‘maging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuha-
yang walang hanggan,’ [tingnan sa Juan 4:14] na nagaganap, lu-
malaganap at nagpapakita ng mga layunin at hangarin ng Diyos sa
atin. Upang tayo’y makalakad nang nararapat sa pagkakatawag na
sa ati’y itinawag, bilang mga anak ng Diyos. . . .Mahirap para sa
isang indibidwal, sa sarili lamang niyang lakas, na gumawa ng
tama, na mag-isip ng tama, magsalita ng tama at tumupad sa ka-
looban at batas ng Diyos sa lupa. Kaya nga’t kinakailangan ang or-
ganisasyon ng simbahan at kaharian ng Diyos sa lupa, ang was-
tong pagkakatatag ng priesthood, ang pagkakaroon ng tamang
pinagmumulan, mga limitasyon, at lawak ng awtoridad, ang ma-
kilala ang mga batas at pamahalaan na itinatag ng
Pinakamakapangyarihan sa kanyang simbahan at kaharian, para sa
patnubay, tagubilin, pangangalaga, kapakanan, pagtatatag at pag-
unlad ng kanyang simbahan at kaharian sa lupa….

…Tulad ito ng mga sanga ng puno, at ng ugat at katawan ng
puno. Lumalago ang mga sanga kapag malusog ang puno, at ang
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isang sanga na may ilang luntiang dahon at isang maliit na bu-
nga, ay lubos na produktibo, maganda at kanais-nais na masdan.
Ngunit bahagi lamang ito ng puno, hindi pa ito ang buong puno.
Saan ito kumukuha ng sustansya? Mula sa ugat at sa katawan o
sanga, at sa iba pang sanga na mayroon ang puno….

Bilang mga Banal ay sasabihin ninyo, “Sa palagay ko ginagawa
ko ang aking tungkulin at mabuti naman ang kalagayan ko.”
Maaaring maging gayon nga. Nakikita ninyo ang isang maliit na
tangkay; luntian ito, malusog at ganap na halimbawa ng buhay,
ginagawa nito ang tungkulin niya sa puno. Nakakabit ito sa mga
sanga at ugat; ngunit mabubuhay ba ang puno kung wala ito?
Oo, ito’y mabubuhay. Hindi siya makapagmamapuri sa kanyang
sarili at maging mayabang at sabihin “napakaluntian ko at napa-
kayabong, malusog ako, maganda ang kalagayan ko at ako’y nasa
dapat kong kalagyan.” Ngunit maaari ba siyang mabuhay kung
wala ang ugat? Hindi; dapat mong tuparin ang tungkulin at po-
sisyon mo sa puno. Tulad din ito sa mga tao….

Mahusay itong halimbawa sa simbahan at kaharian ng Diyos.
Nabubuklod tayo, nagkakaisa sa iisang tipan. Mahalaga tayong
bahagi ng simbahan at kaharian ng Diyos na inilagay ng
Panginoon sa mundo sa mga huling araw para sa katuparan ng
kanyang mga layunin at pagtatatag ng kanyang kaharian, at pag-
papanumbalik ng lahat ng bagay na winika ng bibig ng lahat ng
banal na propeta mula pa sa simula ng daigdig. Tayong lahat ay
nakatayo sa ating dapat na kalagyan.

Habang ginagampanan natin ang ating mga tungkulin, igina-
galang natin ang Diyos. Habang ginagampanan natin ang ating
tungkulin napasasaatin ang isang bahagi ng Espiritu ng Diyos;
habang ginagampanan natin ang ating tungkulin tayong lahat
ang bumubuo sa puno; habang ginagampanan natin ang ating
tungkulin dumadaloy sa atin ang Espiritu ng Diyos sa pamama-
gitan ng tamang daraanan na kung saan at sa pamamagitan nito
ay tinatanggap natin ang mga tamang pagkain, at nakatatanggap
ng mga tagubilin para sa mga bagay na nauukol sa ating kapaka-
nan, kaligayahan at interes sa daigdig na ito at sa daigdig pang
darating.7
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Lumalaki at dumarami ang gawain ng Diyos, at magpapatuloy
ito hanggang matupad ang mga salita ng propeta na nagsabing,
“Ang munti ay magiging isang libo, at ang maliit ay magiging ma-
tibay na bansa: akong Panginoon, ay papapangyarihin kong ma-
dali sa kapanahunan” [Isaias 60:22]. Ngunit inaasahan Niya na
ang bawat tao, sa kanyang katayuan, na gumanap ng kanyang
tungkulin at magbigay-galang sa Diyos. At samantalang may ma-
sasama…, marami namang kabutihan, kabaitan, nagkakait sa sa-
rili, at may malaking pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos
at tupdin ang Kanyang mga layunin. At dapat gawin ng bawat la-
laki at babae ang kani-kanyang bahagi.8

Habang naglilingkod tayo sa Simbahan, dapat tayong
sumunod sa salita, sa kalooban, at sa batas ng Diyos.

Tulad ni Jesus at narito tayo, hindi upang gawin ang sarili na-
ting kalooban, kundi ang kalooban ng ating Ama na nagsugo sa
atin [tingnan sa Juan 5:30]. Ipinadala niya tayo rito; mayroon ta-
yong gawaing gagampanan sa ating sariling panahon at heneras-
yon, at walang bagay na mahalaga sa sinuman sa atin maliban
ang mga bagay na may kaugnayan sa Diyos at sa Kanyang gawa-
in, kahit na sa Pangulo ng Simbahan, sa Labindalawang Apostol,
mga Stake President, Bishop, o kaninuman. Makapaglilingkod la-
mang tayo kung gagawin natin ang ipinag-uutos ng Diyos; ha-
bang pinamamahalaan at pinatatakbo ang gawain ng Kanyang
Simbahan para sa kapakanan ng sangkatauhan, para sa mga bu-
hay at mga patay, para sa mundong ating pinaninirahan ngayon,
para sa mga taong naunang nabuhay sa atin at sa mga mabubu-
hay pa pagkamatay natin. Makagagawa lamang tayo kung tutulu-
ngan, papatnubayan at pamamahalaan tayo ng Panginoon…. 

…Dapat tayong gumising at mag-ayos ng ating bahay at ng
ating puso; dapat tayong sumunod sa salita, kalooban, at batas
ng Diyos; dapat nating hayaang pamahalaan ng Diyos ang Sion,
upang masulat ang Kanyang batas sa ating puso, at upang mada-
ma ang pananagutan ng dakilang gawain na inatas sa ating ga-
win. Tiyakin nating dalisay ang ating katawan at espiritu, at ma-
linis tayo sa anumang uri ng kasalanan. Narito tayo upang itayo
ang Sion ng Diyos, at para sa layuning ito dapat nating ipasaila-
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lim ang katawan at espiritu sa batas, salita, at kalooban ng Diyos.
Narito tayo sa Sion at nais nating makita ang bagay na sinabi ni
Jesus na ipanalanging mangyari ng Kanyang mga disipulo.
“Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong ka-
looban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.”
[Tingnan sa Mateo 6:10.] Paano ito ginawa sa langit? Nagsalita
ang Diyos at ang mga sanglibutan ay natatag ayon sa Kanyang sa-
lita. Sinabi ng Diyos na gawin natin ito, at ito pa, at ang iba pa,
at gayon nga. Mayroon bang tumutol sa langit at nagsabi. “Sa pa-

“Itinataas natin ang ating kanang kamay kapag sumasang-ayon tayo 
bilang palatandaan sa harap ng Diyos na ating susuportahan ang ating 

mga sinang-ayunan.”
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lagay mo kaya mas mabuti pang ipagpaliban muna natin ito.
Hindi ba mas mabuti ito?” Oo, sinabi ng diyablo, at patuloy pa
ring nagsasabi ng ganito, at pinakikinggan siya minsan ng mga
makasalanan at minsan ng mga Banal; dahil tayo ay nagiging ta-
gapaglingkod ng mga yaong pinipili nating sundin [tingnan sa D
at T 29:45]….

…Ang kautusan ng Diyos ay sakdal, na nagsasauli ng kaluluwa
[tingnan sa Mga Awit 19:7], at dapat tayong pamahalaan ng ba-
tas na ito at isakatuparan ito, o panagutin sa Panginoon nating
Diyos sa landas na ating tinahak, o sa paglimot sa pagganap ng
ating mga tungkulin. Ganito ko tinitingnan ang mga bagay na ito,
kung hindi nga ganito, bakit pa ibinigay sa atin ang mga batas na
ito. Batas ba ito ng Diyos? Ganito nga ba ang pagkaunawa natin
sa mga ito. Kung gayon gampanan natin ang ating mga tungku-
lin at mahusay na gawin ang mga ito nang makatayong sinasang-
ayunan at kinikilala ng Panginoon….

Bumangon! Kayong mga Elder ng Israel—kayong mga Priest,
Teacher at Deacon, kayong mga Stake President, Bishop at High
counselor, kayong mga Apostol at Unang Panguluhan, at lahat
tayo—Bumangon! Gumawa tayo na may layong gampanan ang
kalooban ng Diyos, kung paano sa langit, gayon din naman sa
lupa; dahil kung gagawin man ito, saan ito magsisimula, sa pala-
gay ninyo, hindi ba magsisimula ito sa atin? Inaasahan ito sa atin
ng Diyos. Tigib tayo ng kahinaan at kasalanan. Bawat isa sa atin;
ngunit nais nating malaman ang salita, ang kalooban, at batas ng
Diyos, at sumunod sa salita, kalooban, at batas. Isulat ang batas
sa ating puso. Hangaring magampanan ang ating tungkulin at
igalang ang ating Diyos, at bahala na ang Panginoon sa iba
pa….Magtitiwala…tayo. . .sa buhay na Diyos, at tatahak sa mata-
lino, masinop at matalinong landas. Hindi natin iluluwalhati ang
ating sarili; kundi ang Panginoon ng mga Hukbo.9

Kailangan natin ang mapagtaguyod na kamay ng
Makapangyarihang Diyos habang naglilingkod tayo.

Hindi tumitingin ang Diyos na gaya ng pagtingin ng tao; hindi
siya nag-iisip nang tulad ng tao. Bagaman maaari nating mauna-
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waan ang ilang bahagi ng ating indibidwal na mga tungkulin, hin-
di natin nauunawaan kung paano pamahalaan ang simbahan ng
Diyos. Kailangan nito ang regular na organisasyon at Espiritung
mamamahala sa pamamagitan ng wastong awtoridad.10

Kumikilos tayo kasabay ng Makapangyarihang Diyos, kasama
ang mga apostol at propeta at mga tao ng Diyos na nabuhay na
noong iba’t ibang yugto ng panahon, upang isakatuparan ang
dakilang programa na inisip na ng Diyos ukol sa sangkatauhan
bago ang sanglibutan ay naging gayon, at tiyak na mangyayari ya-
mang ang Diyos ay buhay. Nadarama natin, gayon din, na nada-
daig tayo ng mga sakit, kahinaan, kasalanan at karupukan ng li-
kas na pagkatao, at sa maraming pagkakataon ay nagkamali sa
pagpapasiya, at tuwina nating kinakailangan ang mapagtaguyod
na kamay ng Makapangyarihang Diyos; at patnubay at pamama-
hala ng Kanyang Banal na Espiritu, at ang payo ng kanyang
priesthood upang tayo ay maakay at mapangalagaan sa landas na
naghahatid sa buhay na walang hanggan.11

Sinasabi nating tayo ay mga Banal ng Diyos, at tayo nga ay ga-
yon….Naniwala at naniniwala tayo na nagsalita ang Diyos, na
nagpakita ang mga anghel at binuksan ng Diyos ang komunikas-
yon sa mga kalangitan at lupa. Bahagi ito ng ating pananampala-
taya at doktrina. Naniniwala tayo na ganap na babaguhin ng
Diyos ang mundo, linisin ito mula sa lahat ng uri ng kasamaan at
magpakilala ng lahat ng uri ng kabutihan, hanggang ganap na
maipakilala ang dakilang milenyo. Naniniwala rin tayo na dahil
sinimulan na ng Diyos ang kanyang gawain, patuloy siyang mag-
papahayag at magpapakita ng kanyang kalooban sa kanyang
priesthood, sa kanyang simbahan at kaharian sa lupa, at sa kali-
punan ng kanyang mga tao magkakaroon ng pagpapakita ng ka-
butihan, katotohanan, kabanalan, integridad, katapatan, karunu-
ngan at ng kaalaman tungkol sa Diyos.12

Nadarama kong isa akong kawal na nasa digmaan, sa digma-
ang tatagal sa buhay na ito hanggang sa buong kawalang hang-
gan; at kung ako ay tagapaglingkod ng Diyos, nasa ilalim ako ng
direksiyon ng iba pang tagapaglingkod ng Diyos, na kanyang hi-
nirang upang pumatnubay at magpayo sa akin sa pamamagitan
ng paghahayag na mula sa kanya, karapatan nilang utusan at pa-
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mahalaan ako sa lahat ng gawaing nauugnay sa kaharian ng
Diyos; at higit pa, nararamdaman kong lahat ng bagay na espiri-
tuwal o temporal man, na may kaugnayan sa buhay na ito, o sa
kawalang hanggan ay nauugnay sa kaharian ng Diyos. Dahil sa
damdamin kong ito hindi mahalaga sa akin kung paano nangya-
yari ang mga bagay-bagay; hindi mahalaga kung ang mga ito ay
nangyayari nang ganito, o nang ganoon, o kung paano man,
baku-bako o patag man ang daan, tatagal lamang ito sa isang tak-
dang panahon, at ako’y mabubuhay lamang sa isang takdang pa-
nahon; ang mahalaga sa akin ay kung paano ko mapananatili ang
aking pananampalataya, at integridad, kilalanin ang aking tung-
kulin, at tiyakin na ako’y matagpuang matapat hindi lamang sa
mga huling araw ng buhay na ito, kundi sa mga daigdig na wa-
lang katapusan; at magpatuloy na umunlad sa lahat ng katalinu-
han, kaalaman, pananampalataya, pagtitiyaga, kapangyarihan, at
kadakilaan.13

Dapat nating suportahan ang ibang miyembro ng
Simbahan sa kanilang mga tungkulin.

Lahat ng opisyal sa Simbahan ay unang tinawag sa pamamagi-
tan ng paghahayag o ng mga may awtoridad, ayon sa kalikasan
nito, at pagkatapos sinasang-ayunan ng mga taong kanilang pa-
mumunuan. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng kapangyarihan
ayon sa posisyon na kanilang kinalalagyan; at inaasahan na lahat
ng taong may kaugnayan dito ay igagalang ang kanyang paghatol
at desisyon.14

Itinataas natin ang ating kanang kamay kapag sumasang-ayon
tayo bilang palatandaan sa harap ng Diyos na ating susuportahan
ang ating mga sinang-ayunan. At kung nadarama nating hindi na-
tin sila masusuportahan, hindi natin dapat itaas ang ating mga ka-
may, dahil kung gagawin natin ito ito’y pagkukunwari lamang….

Ano ang ibig sabihin ng pagsuporta sa isang tao? Nauunawaan ba
natin ito? Simpleng bagay lamang ito sa akin, hindi ko alam kung
ano ito sa inyo. Halimbawa, kung guro ang isang tao, at sumang-
ayon ako na susuportahan ko siya sa kanyang posisyon, kapag na-
kipagkita siya sa akin sa kanyang opisyal na kapasidad magiliw ko
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siyang tatanggapin at ituturing siya nang may pagsasaalang-alang,
kabaitan, at paggalang. Kung kailangan ko ng payo, hihilingin ko
ito sa kanya, at gagawin ko ang lahat ng magagawa upang suporta-
han siya. Ito ay tama lamang at ayon ito sa alituntunin ng kabuti-
han. Hindi ako magsasalita ng anumang bagay na makasisira sa
kanyang pagkatao. Kung hindi ito tama, kailangan ko pang mala-
man kung ano ang nararapat na gawin. At kung sinuman sa harap
ko ang magbubulong ng isang bagay tungkol sa kanya, na huma-
hamak ng kanyang pagkatao, sasabihin ko, sandali lang! isa ka bang
Banal? Oo. Hindi mo ba itinaas ang kamay mo na susuporta ka sa
kanya? Oo. Kung gayon, bakit hindi mo ito ginagawa? Ngayon, ta-
tawagin ko ang bagay na ito na pagsuporta sa kanya. Kung may
sinumang tao na babatikos sa kanyang reputasyon—dahil mahala-
ga sa lahat ng tao ang kanilang reputasyon—ipagtatanggol ko siya
sa ganitong paraan.

Kapag sinang-ayunan natin ang mga tao sa ganitong kapita-pi-
tagang paraan na ginagawa natin, hindi ba tayo tutupad sa ating
mga tipan? o lalabagin ba natin ang mga ito? Kung lalabagin natin
ang mga ito, lumalabag tayo ng tipan. Linalabag natin ang ating
pananampalataya sa harap ng Diyos at ng ating mga kapatid, ukol
sa mga gawain ng mga taong nangako tayong ating susuportahan.

Ipalagay nating gagawa siya ng mali, ipalagay na mapatutuna-
yang nagsinungaling siya o nandaya, o nanloko siya ng tao, o
nagnakaw o anuman, o naging di dalisay sa kanyang mga kilos?
Siya ba ay susuportahan pa rin ninyo? Tungkulin kong makipag-
usap sa kanya tulad ng gagawin ko kaninuman, at sabihin sa kan-
ya ang mga bagay na nalalaman ko, na dahil sa mga bagay na ito
hindi ko na siya masusuportahan. Kung malalaman kong mali
pala ang impormasyon ko, iuurong ko ang bintang ko; ngunit
kung hindi, tungkulin kong tiyakin na mabigyan siya ng hustisya,
dalhin siya sa wastong hukuman upang managot sa mga bagay
na ginawa niya; at kung hindi ganito ang sitwasyon, wala akong
karapatang magsalita tungkol kanya.15

Ipanalangin ang mga taong inilagak ng Diyos sa iba’t ibang
panunungkulan sa simbahang ito na kanilang magampanan ang
kanilang iba’t ibang tungkulin. Itataguyod ng Panginoon ang
kanyang mga tagapaglingkod at ibibigay sa kanila ang kanyang
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Banal na Espiritu at ang liwanag ng paghahayag, kung magsu-
sumamo sila sa katulad na paraan ng kanyang pagkakahirang,
aakayin niya sila at kayo sa tamang landas. Ito ang kaayusan ng
kaharian ng Diyos, ayon sa aking pagkakaunawa….Tungkulin
natin na matutuhan ang kaayusang ito at sumunod dito.16

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Tinawag na ba kayo sa isang tungkulin na sa palagay ninyo ay
hindi ninyo kayang gampanan? Paano kayo tumugon sa ha-
mong ito? (Tingnan din sa 1 Nephi 17:50.) Paano natin iha-
handa ang ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon sa anu-
mang kapasidad?

• Binigyang-diin ni Pangulong Taylor na bawat isa sa atin ay may
tungkuling dapat gampanan sa Simbahan. Bakit mahalaga sa
bawat isa sa atin na maglingkod?

• Sa papaanong paraan nakinabang ang inyong buhay sa inyong
mga tungkulin sa Simbahan? Sa anu-anong paraan pa kayo
mas ganap pang makapaglilingkod?

• Paano kayo pinagpala ng isang miyembro ng Simbahan na tu-
mutupad sa kanyang tungkulin? Ano ang nadarama ninyo
para sa taong masigasig na naglilingkod sa inyo at sa inyong
pamilya?

• Anu-anong karanasan ang natamo ninyo nang tulungan kayo
ng Panginoon habang kayo ay naglilingkod? Paano ninyo pa-
tuloy na matatanggap ang Kanyang patnubay habang kayo ay
naglilingkod? Bakit mahalaga, habang tayo’y naglilingkod, na
hindi natin ipinagkakapuri ang ating sarili, kundi ang
Panginoon?

• Paano natin aktibong masusuportahan ang iba sa kanilang
mga tungkulin? Paano mapalalakas ang Simbahan kung nag-
papakita tayo ng suporta sa isa’t isa? Ano ang magagawa natin
sa loob ng ating tahanan na makatutulong sa ating pamilya na
suportahan ang ating mga lider sa Simbahan?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Mga Kawikaan
3:5–6; Mosias 2:17; D at T 4:2–7; 24:7; 64:33–34; 76:5
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Temporal na mga Pagpapala at
ang Batas ng Ikapu 

Itinuro sa atin na magbayad ng ating ikapu, nang maipakita
natin sa Diyos na tayo ay kanyang mga tao, at kung ibinigay

niya ang lahat ng hinihiling natin, maaari nating ibalik 
sa kanya ang ikasampung bahagi, at sa pamamagitan nito ay

kinikilala natin ang kanyang pangangalaga.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Naniniwala si John Taylor na ang Diyos ang nagkakaloob ng
ating mga temporal na pangangailangan karagdagan pa sa ating
mga espirituwal na pagpapala. Kaya nga’t hinihikayat niya ang
mga Banal na hangarin at kilalanin ang kamay ng Diyos sa mga
gawaing temporal, nagtuturo na “dapat nating ilagay ang ating
sarili sa posisyong mapapatnubayan at mapamamahalaan tayo ng
Panginoon sa mga bagay na temporal at gayon din sa espirituwal,
o kailanman ay hindi natin matatamo ang kaluwalhatian na hi-
nahanap ng marami sa atin.”2

Samantalang kinikilala ang kahalagahan ng mga bagay na tem-
poral para sa pagtataguyod ng buhay, pinananatili rin ni
Pangulong Taylor ang wastong pananaw ukol sa mga bagay ng
mundo. Tungkol sa pananaw ni Pangulong Taylor sa kayamanang
temporal, isinulat ni Elder B. H. Roberts ng Pitumpu: “Hindi niya
inilaan ang sarili sa pagkakamit ng kayamanan….Gayunman ang
halaga ng mga ari-ariang natipon niya sa Nauvoo, at kanyang isi-
nakripisyo upang makatakas patungong ilang kasama ng
Simbahan ni Cristo, ay sapat na upang patunayan na may abilidad
siya sa pananalapi. Ngunit nakatuon ang kanyang mga mata at
puso sa higit pang kayamanan, na hindi nasisira ng mga tanga at
kalawang, at hindi dinudumog o ninanakaw ng mga nagkakagu-
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Ang Deseret Store, katabi ng General Tithing Storehouse. Itinuro ni Pangulong
Taylor na “lahat ng bagay na temporal at lahat ng bagay na espirituwal. . .ay 

nauugnay sa Ebanghelyo.”
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long tao [tingnan sa Mateo 6:19–20]. Pinupuno ng mga ito ang
kanyang kaluluwa, sumasakop ng kanyang atensiyon at kaunti la-
mang ang iniiwan sa kanyang panahon upang siya’y magmahal sa
kayamanan ng mundong ito. Ang kawikaan niya ay—‘Di gaanong
mahalaga ang salapi kung ang katotohanan ang pag-uusapan.’”3

Para kay Pangulong Taylor, ang pagtupad sa batas ng ikapu ay
isang mahalagang bahagi ng pagtupad sa kanyang temporal na
responsibilidad at pagkilala sa kamay ng Diyos sa lahat ng pag-
papala. Noong panahon kung saan karamihan sa mga ibinabayad
na ikapu ay kalakal o kagamitan sa halip na salapi, itinuro niya sa
kanyang mga anak ang kahalagahan ng pagbibigay lamang ng pi-
nakamahusay sa Panginoon bilang pasasalamat sa lahat ng kani-
lang tinanggap. Kapag nag-aani ng mga prutas tuwing taglagas,
isinulat ng anak niyang si Moses W. Taylor, “lalapit at titingnan ni
Itay ang mga basket at mamimili ng pinakamalalaki at pinakama-
gagandang prutas at magsasabi: ‘Kunin ang ikapu mula rito at ti-
yakin na mabayaran ito nang buo.’”4

Mga Turo ni John Taylor

Utang natin sa Diyos ang lahat ng mayroon tayo.

Sino ang lumikha sa atin? Sino ang bumuo sa atin, at sa mga
elemento na nakapaligid sa atin at nang tayo ay makahinga?
Sino ang bumuo ng sistema ng mga planeta na nakikita natin sa
ating paligid? Sino ang nagbibigay ng almusal, pananghalian at
hapunan sa milyun-milyong naninirahan sa mundo? Sino ang
nagdaramit sa kanila, gaya ng ginagawa niya para sa mga lirio sa
parang? Sino ang nagbibigay sa tao ng kanyang hininga, buhay,
kalusugan, ang kakayahan niyang kumilos, pag-iisip, at ang lahat
ng katangian na tulad ng sa diyos na mayroon siya ngayon? Saan
galing ang mga ito? Sino ang namamahala at nangangasiwa sa
gawain ng mundo mula nang likhain ito hanggang sa kasaluku-
yang panahon? Ang Dakilang Ako Nga, ang Dakilang Eloheim,
ang Dakilang Diyos na siyang ating Ama.5

[Sinabi ni Jesus], “Wariin ninyo ang mga lirio sa parang, kung
paanong nagsisilaki; hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid
man; na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay
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hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito.” [Tingnan sa
Mateo 6:28–29.] Muli, sabi niya, masdan ninyo ang mga ibon sa
langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagti-
tipon man sa mga bangan; at sila’y pinangangalagaan ng inyong
Ama, at hindi baga pangangalagaan din niya kayo, Oh kayong
mga kakaunti ang pananampalataya? [Tingnan sa Mateo 6:26.]…

Kung tayo’y may buhay, o kalusugan, o ari-arian; kung tayo’y
may mga anak, mga kaibigan at tahanan; kung tayo’y may liwa-
nag ng katotohanan, ng mga pagpapala ng walang katapusang
ebanghelyo, mga paghahayag ng Diyos, ng banal na priesthood,
kasama ang lahat ng pagpapala at pamahalaan at pamamahala
nito, lahat ng ito at lahat ng tunay na kaligayahan na nasasaatin
ay mula sa Diyos. Hindi natin laging nauunawaan ito, gayunpa-
man ito ay totoo na utang natin sa Diyos ang mabuting kaloob at
bawat sakdal na kaloob [tingnan sa Santiago 1:17]. Binuo niya
ang ating katawan sa lahat ng kasakdalan, mahusay na propors-
yon, at kagandahan nito. Ayos sa isang makata,

“Mga burol Kanyang pinalamutian,
Mga bukid nama’y Kanyang ginayakan,
Binigyan ang mga hayop ng pagkain,
At ang mga ibon nang hindi gutumin.”

Siya’y maawain at mabait at mapagkawanggawa sa lahat ng
kanyang nilalang. Makabubuti sa ating pag-isipan ang mga bagay
na ito paminsan-minsan upang maunawaan ang pangangaila-
ngan natin sa pagkalinga ng Pinakamakapangyarihan.

Tungkol sa mga gawain ng mundong ito, madalas itong itina-
tanong ng marami—“Hindi ba tayo dapat maging abala sa mga
bagay na ito?” Oo, dapat lang. Hindi ba tayo nag-uusap tungkol
sa pagtatatag ng Sion? Oo, nag-uusap tayo tungkol dito. Hindi ba
tayo nag-uusap tungkol sa pagtatatag ng mga lungsod at pagga-
wa ng magagandang tirahan, bakuran at halamanan, at paglala-
gay sa ating sarili sa posisyong maaaring tamasahin natin at ng
ating pamilya ang mga biyaya ng buhay? Oo, ginagawa natin ito.
Ibinigay sa atin ng Diyos ang lupain at ang lahat ng kinakaila-
ngang elemento para sa layuning ito, at binigyan niya tayo ng ka-
talinuhan upang magamit ang mga ito. Ngunit ang mahalagang



211

K A B A N A T A  1 9

bagay na minimithi niya, samantalang ginagamit natin ang kata-
linuhan na ibinigay niya sa atin upang tuparin ang iba’t ibang la-
yunin na kanais-nais para sa ating kapakanan at kasiyahan, ay
hindi natin dapat kalimutang siya ang pinanggagalingan ng lahat
ng ating biyaya, sa kasalukuyan man o sa hinaharap.6

Ang Diyos ay ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan; wala ta-
yong maipagmamalaki. May kayamanan ba tayo? Sino ang nagbi-
gay nito sa atin? Ang Panginoon. May ari-arian ba tayo? Sino ang
nagbigay sa atin nito? Ang Panginoon. Ang ating mga kabayo,
baka at tupa, kawan, mga alagang hayop at ari-arian, ay kanyang
mga kaloob. Ang ginto at pilak at ang mamahaling bagay sa
mundo, at gayon din ang mga baka sa libu-libong burol, ay sa
kanya, at tayo ay sa kanya, at nasa kanyang mga kamay; at ang la-
hat ng bansa ay nasa kanyang mga kamay, at gagawin niya sa atin
ang inaakala niyang makabubuti sa atin. At bilang isang mabait,
matalinong Ama, susubaybayan niya ang kanilang mga interes; at
kapag dumating na ang oras ng paghuhukom, hindi ito pipigilin.
Dapat nating laging alalahanin na ang Diyos ang ating lakas; wala
tayong maipagmamalaki sa ating sarili, wala tayong katalinuhan
na hindi sa atin ibinigay ng Diyos; wala tayong anumang bagay
sa buhay na ito, o ari-arian, kundi ang ibinigay sa atin ng
Panginoon. Lahat ng mayroon tayo sa buhay na ito at sa kawa-
lang hanggan ay ibinigay niya sa atin.7

Lahat ng bagay na nasa atin ay kaloob ng Diyos. Dapat nating
kilalanin siya sa lahat ng bagay. Minsan nag-uusap tayo tungkol
sa mga taong may ganito o ganoong karapatan. Wala tayong ka-
rapatan, kundi ang siyang ibinigay sa atin ng Diyos. At sasabihin
ko sa inyo ang ipakikita niya sa mga Banal sa mga Huling Araw.
Patutunayan niya na ang mga ginto at pilak ay sa kanya at ang
mamahaling bagay sa mundo, at gayon din ang mga baka sa libu-
libong burol, at nagbibigay siya sa mga taong nais niyang bigyan,
at ipinagkakait ang mga ito kung kanino niya nais. Ipakikita pa
niya sa inyo ang katunayan ng bagay na ito. Nakasalalay ang ating
kaligtasan at ang ating kayamanan sa ating pagsunod sa Diyos at
sa kanyang batas, at ang ating kadakilaan sa buhay na ito at sa ka-
walang hanggan ay nakasalalay rin dito.8
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Ang pag-unawa sa ating mga temporal na pagpapala at
pananagutan ay bahagi ng ebanghelyo.

Nalulugod akong magsalita tungkol sa mga bagay na ukol sa
Kaharian ng Diyos, at gayon din tungkol sa ibang bagay na ini-
isip ng ilan na hindi gaanong nauugnay sa Kaharian ng Diyos,
bagaman ang mga ito ay nauugnay nga; dahil ang lahat ng tem-
poral na bagay at lahat ng espirituwal na bagay, lahat ng bagay
na nauugnay sa ating katawan at sa ating espiritu, lahat ng ni-
layon na magbigay ng kaligayahan at kabutihan sa mundo at
kadakilaan para sa atin sa kaharian ng langit, ay mga bagay na
nauugnay sa Ebanghelyo at ang mga bagay na ito ay atin bilang
mga Banal sa mga Huling Araw.9

Ang layon ng ating mga pulong ay hindi lamang para sa layong
pangrelihiyon, kundi gayon din upang talakayin ang lahat ng ba-
gay para sa interes ng simbahan at kaharian ng Diyos sa mun-
do….Nagpupulong din tayo upang magtalakay ng pinakamabu-
ting tunguhin na babagtasin natin ukol sa mga temporal na bagay
at gayon din ukol sa mga espirituwal na bagay; yayamang mayro-
on tayong mga katawan at mayroon ding mga espiritu, nabubuhay
tayo sa pamamagitan ng pagkain, pag-inom, at pagdadamit, kaya’t
kinakailangan na dapat din isaalang-alang at talakayin ang mga
temporal na bagay sa ating mga kumperensiya, nang ating matala-
kay ang lahat ng bagay na nilayon para pagbutihin, pagpalain, at
dakilain ang mga Banal ng Diyos, ang mga ito man ay tumutukoy
sa ating mga gawaing espirituwal, o sa ating mga trabaho at tung-
kulin sa buhay bilang asawa, bilang magulang at anak, bilang pa-
nginoon at tagapaglingkod….Ang ideya na mayroon lamang ta-
yong pangrelihiyong damdamin at wala nang iba, ay imposibleng
mangyari; ngunit ginagawa natin ang lahat nang may takot sa
Diyos. Mas malawak ang sakop ng ating relihiyon kaysa sa daigdig;
hindi nito dinidiktahan ang kanyang [mga miyembro] na maynais
na “umupo at umawit na lamang hanggang sa walang katapusang
kaligayahan,” ngunit sinasakop nito ang lahat ng interes ng sang-
katauhan sa lahat ng maaaring isiping kalagayan nito, at lahat ng
katotohanan sa daigdig na saklaw nito.10

Nananabik ang Diyos na gawan tayo ng kabutihan, liwanagin
ang ating isipan, turuan tayo upang makapagpasiya nang tama,
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ipahayag sa atin ang Kanyang kalooban, at palakasin tayo at ihan-
da tayo para sa mga dakilang pangyayari na kinakailangang mang-
yari sa mga huling araw na ito. Ninanais Niyang ipakita sa atin
kung paano natin maililigtas ang ating sarili, kung paano natin
mapagpapala ang ating sarili sa temporal at espirituwal, morali-
dad, pisikal, pulitikal at sa lahat ng maaaring paraan na magagawa
Niyang maipagkaloob sa atin ang Kanyang mga pagpapala sa mga
nahulog na sangkatauhan.11

Sa pamamagitan ng ikapu, kinikilala natin ang Diyos,
ipinakikita natin ang ating katapatan, at inihahanda natin
ang ating sarili para sa mas dakila pang mga pagpapala. 

Kinikilala natin bilang mga tao na ang batas ng ikapu ay nang-
gagaling sa Panginoon; ngunit bakit kailangan pa nating mag-
usap nang madalas tungkol dito. Kung hindi tayo tapat sa ating
sarili, at tapat sa ating Diyos, anong matatamo natin kung ating
sasabihing tayo ay mga kinatawan ng Diyos, mga elder ng Israel,
at may hawak ng banal na priesthood, at mga guro ng mga bagay
na nauukol sa paraan ng pamumuhay. Ang mga sinaunang Judio,
ang mga sinaunang Fariseo sa lahat ng kanilang kasamaan at ka-
tiwalian, ay nagyayabang na nagbabayad sila ng ikapu sa lahat ng
kanilang pinagkakakitaan. Nagsasabi tayong mas mabuti pa tayo
sa mga sinaunang Fariseo, gayon pa man waring napakahirap sa
mga tao natin na maging tapat sa kanilang sarili at sa kanilang
Diyos ukol sa isang napakasimpleng alituntunin….

Nais ng [Panginoon] na kilalanin ng tao ang Diyos sa isang sim-
pleng alituntunin dito sa lupa, nais niyang kilalanin siya ng mga
tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang maliit na bahagi, o
ikasampung bahagi ng ibinigay niya sa kanila upang kanyang ma-
kita kung magiging matapat sila sa isang maliit na bagay na ito,
upang makita kung magiging kagalang-galang at marangal sila o
hindi, o kung kanilang dadayain siya sa bagay na ito. Kung ga-
gawin natin ito nang tapat hanggang sa magampanan na natin
ang ating tungkulin, magiging handa tayo para sa anumang bagay.
Ang alituntunin at hindi ang halagang ibinabayad nating ikapu
ang mahalaga sa Panginoon; hindi mahalaga sa Kanya ang ating
ikapu, kundi ang paggawa natin ng tama. Kung hindi tayo magi-
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Kapag nagbabayad tayo ng ikapu, kinikilala natin ang mga biyaya ng Panginoon
sa atin at ipinakikita natin ang ating kahandaang tumupad sa Kanyang mga

kautusan.

ging tapat sa kakaunting bagay, hindi tayo maaasahang maging ta-
gapamahala ng maraming bagay [tingnan sa Mateo 25:21].12

[Ang batas ng ikapu] ay pagsubok sa mga tao ng Diyos, o sa atin
na nagsasabi na tao Niya tayo upang malaman natin kung susundin
ng mga tao ang isang tiyak na batas na ibinigay ng
Pinakamakapangyarihan o hindi, nang sa gayo’y magkaroon ng pa-
tunay ng kanilang katapatan at pagsunod. Ngayon, kung gagawin
natin ito, mabuti, kung hindi, nakasulat na, “Sila ay hindi masu-
sumpungang karapat-dapat na mamalagi sa inyo.” [D at T 119:5.]…
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Nag-uusap tayo tungkol sa pagtatatag ng Sion. Narito ang ba-
gay na napakahalaga para sa akin at gayon din para sa inyo,
kung nauunawaan ninyo ito mismo at kung nakikita ninyo ito sa
pamamagitan ng liwanag ng Espiritu ng Katotohanan. Dahil na-
susulat na: “At sinasabi ko sa inyo, kung ang aking mga tao ay
hindi susunod sa batas na ito, na pananatilihin itong banal, at sa
pamamagitan ng batas na ito gawing banal ang lupain ng Sion
sa akin, nang ang aking mga batas at ang aking mga paghuhu-
kom ay mapanatili roon, nang ito ay maging lubos na banal,
masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ito ay hindi magiging
lupain ng Sion sa inyo.” [D at T 119:6.] Nag-uusap tayo tungkol
sa pagtatatag ng lupain ng Sion, na isa sa mga bagay kung bakit
naririto tayo. At sinabi ng Diyos na kung hindi susunod sa batas
na ito, ito ay hindi magiging lupain ng Sion sa atin….

Ang [ikapu] ang alituntuning mamamahala sa atin. Ako at kayo
ay hindi naririto upang gawin ang sarili nating mga mithiin, at
damdamin, at layunin. Maging si Jesus ay hindi pumunta rito
para gawin ang sarili niyang layunin. Ayon sa kanyang sariling sa-
lita, pumunta Siya rito hindi upang gawin ang sarili niyang ka-
looban, kundi ang kalooban ng Kanyang Ama na nagsugo sa
Kanya [tingnan sa Juan 5:30]. Tayo ay hindi narito upang gawin
ang sarili nating kalooban, kundi ang kalooban ng Ama na nag-
sugo sa atin, na siyang tumawag sa atin sa ating banal at dakilang
tungkulin….

Inaakala ng ilan na ang temporal na mga bagay ay hindi ga-
anong mahalaga, hindi sila gaanong mahalaga kung pagbabasi-
han natin ang mga iginugugol na panahon dito ng karamihan;
ngunit napakahalaga ng mga ito kung titimbangin natin ito sa
timbangan ng katotohanan, sa mga alituntunin ng walang hang-
gang buhay na ipinahayag ng Diyos na napakahalaga sa mga
Banal, kapwa para sa buhay at sa mga patay, para sa mga di ma-
bilang na mga taong nabuhay at mabubuhay pa, ang mga bagay
na ito ay napakahalaga….

Hinahangad kong makita na sinusunod ng mga tao ang batas
ng ikapu dahil isa itong napakapayak at direktang utos sa atin.
Hindi ko personal na iniintindi kung nagbabayad ang mga tao ng
kanilang ikapu o hindi, at sa palagay ko’y hindi rin Niya ito ga-
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anong iniintindi. Ang mga ginto at pilak ay Kanya, at gayon din
ang mga baka na nasa libu-libong burol; at kanya ang lahat ng ka-
pangyarihan na pag-utusan ang lahat ng bagay. Ang ang mga ba-
gay na pag-aari natin sa mundong ito ay ibinigay sa atin upang
gamitin natin nang matalino, dahil hindi natin madadala ang
mga ito kapag tayo’y tinawag na. Tungkulin natin, bilang mga
Banal ng Kataas-taasan, na maging tapat at matwid at tumahak sa
tamang landas, na maging puno ng integridad at magpanatili ng
tamang alituntunin sa lahat ng dako sa lahat ng oras.13

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Anu-ano ang ilan sa mga temporal na pagpapala na ibinigay sa
atin ng Diyos? Bakit mahalagang kilalanin na ang lahat ng pag-
papalang ito ay kaloob ng Diyos? Anu-ano ang dahilan kung
bakit nalilimutan ng ilang tao na ang mga pagpapalang ito ay
galing sa Diyos?

• Ano ang kaugnayan ng paggamit ng ating mga ari-arian sa
mundo at ng ating espirituwal na kalagayan? (Tingnan din sa
D at T 104:13–18.) Paano natin mas mabuting magagamit ang
mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin?

• Paano naipapakita ng pagbabayad ng ikapu ang ating pagma-
mahal at pasasalamat sa Panginoon? Paano tayo magkakaroon
ng pasasalamat kapag nagbibigay tayo ng mga ikapu at mga
handog?

• Ano ang maaari ninyong gawin upang maturuan ang inyong
mga anak at apo na magbayad ng wastong ikapu?

• Bakit isang hamon kung minsan ang pagbabayad ng ikapu?
Ano ang magagawa natin upang mapanagumpayan ang ha-
mong ito?

• Bakit mahalagang magbayad ng ikapu kahit na naghihirap pa
rin tayo sa pinanasiyal sa buong buhay natin? Anu-anong pag-
papalang espirituwal o temporal ang natanggap ninyo sa pa-
giging masunurin sa batas ng ikapu?
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Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Levitico
27:30; Isaias 45:12; Malakias 3:8–12; Mosias 2:20–22; D at T
59:21; 104:13–18; 119:1–7; 120
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Ang Templo, ang Pintuan 
patungong Kadakilaan 

Narito tayo upang makipagtulungan sa Diyos para sa 
kaligtasan ng mga buhay [at] sa pagtubos ng mga patay.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Dahil sa lumalalang pag-uusig sa Nauvoo, nangamba si
Propetang Joseph Smith na maaaring hindi na niya makitang ma-
tapos ang Nauvoo Temple. Dahil sa pagnanais niyang matiyak na
naipagkaloob na niya ang kinakailangang mga susi at kaalaman
sa iba, naghanda siya ng isang silid sa itaas ng isang tindahan sa
Nauvoo kung saan kanyang mapangangasiwaan ang mga orde-
nansa sa templo para sa ilang piling tao.2 Isa sa mga napili ay si
John Taylor, na nagkaroon ng partikular na interes sa mga orde-
nansa sa templo mula noong ihayag ang alituntuning ito sa
Simbahan. Mula dito at sa iba pang mga karanasan, nagkaroon si
Pangulong John Taylor ng pag-unawa at pagpapahalaga sa tem-
plo at sa mga ordenansang ginaganap doon.

Habang nagsasalita sa paglalaan ng lugar para sa Logan Utah
Temple, ibinahagi ni Pangulong Taylor sa kongregasyon ang mga
damdaming naranasan niya nang dumalaw siya sa St. George
Utah Temple, ang unang templong natapos sa Teritoryo ng Utah:

“Nang dalawin namin ang banal na Templong iyon, kasama
ang ilang kapatid, nakaranas kami ng isang sagradong kaligaya-
han at kapita-pitagang damdamin. Nang pumasok kami sa sagra-
dong pinto, nadama naming nakatayo kami sa banal na lugar, na-
ranasan ang siyang ring naranasan ng mga yaong sinauna, ‘Ito’y
hindi iba kundi bahay ng Dios, at ito ang pintuan ng langit.’
[Tingnan sa Genesis 28:17.] Hindi lamang ito metapora, kundi
ito’y katotohanan, dahil sa Bahay na ito, at mapapasa Bahay na

218

K A B A N A T A  2 0



219

K A B A N A T A  2 0

Ang Logan Utah Temple, inilaan ni Pangulong Taylor noong 1884. Sa mga templo
“isinasagawa ang pinakasagradong mga ordenansa ng Diyos, na may kinalaman 

sa interes at kaligayahan ng sangkatauhan.”
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ito na itatayo sa lupang ito, gaganapin ang pinakasagradong or-
denansa ng Diyos, na nauugnay sa interes at kaligayahan ng
sangkatauhan, buhay at patay. Nagagalak ang puso ko na naging
matagumpay tayo sa pagtatayo ng isang templo sa pangalan ng
ating Ama at Diyos.”3

Karagdagan pa sa pag-unawa ng kahalagahan ng templo, batid
din ni Pangulong Taylor na patuloy na darami ang bilang ng mga
templo at ng mga taong nangangasiwa sa mga ito habang isina-
sagawa ang plano ng Diyos. Samantalang ipinakikita ang kasalu-
kuyang itinatayong Salt Lake Temple sa isang panauhing mula sa
ibang bansa, nagpropesiya si Pangulong Taylor sa pagdami ng
mga templo sa mundo: “Inaasahan namin ang pagtatayo ng
daan-daang katulad nito, at pangasiwaan sa loob ng mga ito ang
gawain ng Diyos.”4

Mga Turo ni John Taylor

Interesado ang Diyos sa kadakilaan ng mga patay at gayon
din ng mga buhay.

May dakila at malawakang planong ginawa ang
Pinakamakapangyarihan kaugnay sa kaligtasan ng sangkatauhan,
na kanyang mga anak, dahil siya ang Diyos at Ama ng mga espi-
ritu ng lahat ng laman. Ang ibig sabihin nito ay interesado Siya
sa kanilang kapakanan, sa kanilang pag-unlad, sa kanilang kali-
gayahan, at sa lahat ng bagay na nauukol sa kanilang kaligtasan
sa buhay na ito at sa buong kawalang hanggang darating. Dahil
interesado Siya, at dahil kakaunti lamang sa ebanghelyo ang ipi-
nahayag sa iba’t ibang panahon, at dahil sa labis na kapangyari-
han ng kadiliman at kasamaan na umiiral sa mga tao, kinailangan
na may gawin para sa mga patay at gayon din sa mga buhay.
Interesado ang Diyos sa mga patay at gayon din sa mga buhay.5

Narito tayo upang makipagtulungan sa Diyos para sa kaligta-
san ng mga buhay [at] sa pagtubos ng mga patay, sa pagpapala
ng ating mga ninuno, sa pagbubuhos ng mga pagpapala sa ating
mga anak; narito tayo para sa layunin ng pagtubos at pagpapa-
nibago ng mundo na ating pinaninirahan, at inilagay ng Diyos
ang kanyang awtoridad at kanyang mga payo rito sa lupa para sa
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layuning ito, upang matutuhan ng tao na gawin ang kalooban ng
Diyos kung paano man sa langit, gayon din sa lupa. Ito ang layon
ng ating buhay; at tungkulin natin na maunawaan ito.6

Nabubuhay tayo, tulad ng sinabi ko, sa mahalagang araw at
yugto ng panahon sa mundo….inilaan tayo ng [Diyos] para sa
mga huling araw na ito, upang ating gampanan ang gawain na
ipinag-utos Niya bago pa itatag ang daigdig. Kung may anumang
biyaya na tinamasa ang mga tao noong unang dispensasyon ng
daigdig, ibibigay rin ang mga ito sa inyo, mga Banal sa mga
Huling Araw, kung inyong ipamumuhay ang inyong relihiyon at
magiging masunurin sa mga batas ng Diyos. Walang bagay na ma-
lilihim maliban sa ito ay ipahahayag, sinabi ng Panginoon. Handa
Siyang isiwalat ang lahat ng bagay; lahat ng bagay na ukol sa ka-
langitan at lupa, lahat ng bagay ukol sa mga taong nabuhay na,
mga nabubuhay ngayon at mabubuhay pa, nang tayo ay matagu-
bilinan at maturuan ng lahat ng alituntunin ng katalinuhan na
nauugnay sa daigdig na ating pinaninirahan o sa mga Diyos sa
mga walang hanggang daigdig.7

Nagtatayo tayo ng mga templo para sa kadakilaan 
ng lahat ng sangkatauhan.

Nang nagpakita ang propetang si Elijah kay Joseph Smith,
ipinagkatiwala niya ang mga susi ng dispensasyong ito; at kaya
nga nagtatayo tayo ng mga templo….May mga ordenansa na
nauugnay sa mga bagay na ito na nagmula pa noong kawalang
hanggan; at magpapatuloy hanggang sa kawalang hang-
gan;…na inilaan para sa kapakanan, kaligayahan, at kadakilaan
ng sangkatauhan; para sa mga nabubuhay at para sa mga patay
at para sa mga mabubuhay pa, kapwa ukol sa ating mga ninu-
no at sa ating inapo. At isa iyon sa mga susi na ibinigay.8

Bakit tayo nagtatayo ng mga templo? Dahil ipinagkatiwala ni
Elijah ang ilang susi na hawak niya kay Joseph Smith. At kapag
ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mga elder na ipi-
nagkakaloob ang banal na priesthood, tinataglay nila ang mga
alituntunin na ibinahagi ni Elijah kay Joseph at sa iba pa….At
pagkaraan ng panahon habang nagsisimulang magtipon ang
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simbahan, nagsimula tayong mag-usap tungkol sa pagtatayo ng
mga templo kung saan tatanggapin at pangangasiwaan ang mga
ordenansa na inihayag kay Joseph Smith, ukol sa kapakanan ng
mga buhay at ng mga patay at sa kinakailangan sa ating kaligta-
san at kadakilaan sa kaharian ng ating Diyos, gayon din sa mga
taong pinangangasiwaan natin. At hindi lamang tayo nag-usap
tungkol dito marami na rin tayong ginawa para dito.9

Ngayon ay natapos na natin itong templo ng [Logan Utah], at
itinatanong ng ilang tao kung na para saan ba ito? Para sa mara-
ming bagay: upang maisagawa ang ating mga pagbubuklod at or-
denansa sa paraang katanggap-tanggap sa harap ng Diyos at ng
mga banal na anghel; na anuman ang tatalian sa lupa ayon sa ba-
tas ng walang hanggang priesthood ay tatalian sa langit; nang hin-
di magkaroon ng putol ang mga ugnayan sa pagitan ng mga buhay
at mga patay, sa pagitan ng mga nabuhay, lahat ng sinaunang ni-
nuno na binanggit ko na interesado sa kapakanan ng kanilang
mga inapo; nang magkaroon ng maharlikang pagkasaserdote, ba-
nal na mga tao, dalisay na mga tao, mabubuting tao sa mundo
upang mangasiwa at gumawa para sa interes ng mga buhay at mga
patay; hindi lamang abala para sa kanilang sarili, kundi para sa
Diyos, para sa gawain ng Diyos, at pagkatapos magampanan ang
mga bagay na pinanukala ng Diyos na magawa sa dispensasyong
ito ng kaganapan ng panahon [tingnan sa D at T 128:18] kapag
ang lahat ng bagay ay pinag-isa, magiging handa silang mangasiwa
sa priesthood sa kalangitan para sa pagtubos ng mga naninirahan
sa daigdig na ito mula sa mga araw ni Adan maging hanggang sa
kasalukuyang panahon.10

Dapat tayong maging marapat sa pagpasok sa banal 
na templo ng Diyos.

Ang mga taong nagnanais na pumunta at dumalo sa mga or-
denansa sa mga bahay na ito, ay kinakailangang magkaroon ng
rekomendasyon sa kanilang bishop….Pagkatapos kapag nakaku-
ha na sila ng rekomendasyong ito mula sa kanilang bishop, ka-
ilangang pirmahan ito ng stake president….Ang bagay na ito ay
mahirap gawin para sa maraming tao. Para sa kalalakihan at ka-
babaihang matatapat, mabubuti, at mararangal, napakasimple la-



223

K A B A N A T A  2 0

mang ng bagay na ito; wala silang anuman hirap dito kailanman.
Ngunit para sa mga hindi naging maingat sa kanilang mga tung-
kulin, mga tumalikod sa mga batas ng Diyos, at mga nakialam o
lumabag sa mga ordenansa ng ebanghelyo—sa mga taong ito, ito
ay mahirap na panahon.

Gayunpaman, may mas mahirap pang bagay na kasunod ito.
Ito pa lamang ang simula. Higit pang mas mahirap magampanan
ang mga bagay na darating. Anu-ano ito? Darating ang oras na
hindi lamang tayo kinakailangang dumaan sa mga pinunong ito
na aking tinukoy—ang pahintulot at pagsang-ayon ng ating bish-
op [at] ng stake president…, gayon din sinabi ng aklat na ito
(Ang Doktrina at mga Tipan) na dadaan tayo sa mga anghel at
mga Diyos. Maaaring makalusot tayo sa iba, maaaring hindi pa
tayo gaanong nahihirapan, nakadaan at nakapasa tayo sa kanila
nang “nahirapan” nang kaunti. Ngunit paano na kapag nakara-
ting tayo sa kabilang panig, at kailangan nating dumaan sa mga
anghel at mga Diyos bago tayo makapasok sa kadakilaan? Kung
hindi tayo makadaan, paano na? Hindi na nga tayo makadaraan
pa, at ganoon nga iyon. Kung hindi tayo makadaraan, makakamit
kaya natin ang ating kadakilaan? Sa palagay ko ay hindi.11

Maaari ninyong malinlang ang Bishop at maaari ninyong ma-
linlang ang Stake President, at maaari ninyong malinlang ang mga
General Authority ng Simbahan, ngunit hindi ninyo malilinlang
ang Panginoong Jesucristo o ang Espiritu Santo. Kayo, higit ka-
ninuman, ang lubos na nakakikilala sa inyong sarili at kung may
anumang bagay na mali sa inyo, ngayon na ang panahon para
magsisi at magtapat sa Panginoon; at kung hindi kayo magsisisi,
darating ang panahon na ibababa kayo, at kung gaano kataas ang
inyong narating gayon din kalalim ang inyong kahuhulugan.12

Pananagutan nating maging mga tagapagligtas 
sa Bundok ng Sion.

Narito tayo upang maghandang mabuhay, at turuan ang ating
mga anak kung paano mabubuhay pagkawala natin; at turuan
ang mundo ng gayon ding aral kung tatanggapin nila ito. Batid
nating umiral na ang ating espiritu na kasama ang Ama bago pa
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tayo isinilang sa lupa. Batid nating imortal at mortal ang ating ka-
tauhan, na nabuhay na tayo sa ibang daigdig na katulad nito.
Batid natin na laganap sa mundo ang katiwalian; pananagutan
nating ilayo ang ating sarili rito, at umunlad sa kabutihan, kato-
tohanan, integridad at kabanalan.

Isinilang tayo rito upang maging tagapagligtas. “Ano, mga ta-
gapagligtas?” “Oo.” “Akala namin na may isa lamang na
Tagapagligtas.” “Hindi, may napakaraming tagapagligtas. Ano
ang sinasabi ng mga banal na kasulatan tungkol dito?” Sinabi ng
isa sa mga sinaunang propeta tungkol sa mga bagay na ito, sina-
bi niya na ang mga tagapagligtas ay magsisisampa sa bundok ng
Sion [tingnan sa Obadias 1:21]. Mga tagapagligtas? Oo. Sino ang
ililigtas nila? Una, ang kanilang sarili, pagkatapos ang kanilang
pamilya, pagkatapos ang kanilang kapwa, kaibigan at kakilala,
pagkatapos ang kanilang mga ninuno, pagkatapos ay ibubuhos
nila ang mga pagpapala sa kanilang mga inapo. Ganito nga ba ta-
laga? Oo….

Hangad nating pagpalain ang ating mga inapo. Nababasa na-
ting tinawag nina Abraham, Isaac at Jacob, bago sila pumanaw,
ang kanilang pamilya, at sa ilalim ng inspirasyon ng diwa ng pro-
pesiya at paghahayag ay ipinatong ang kanilang mga kamay sa ka-
nilang mga ulo at binasbasan sila, na yaring basbas ay mapapasa
kanilang mga inapo sa mga darating na panahon. Nasa atin ang
gayon ding ebanghelyo at priesthood, ang gayon ding liwanag at
katalinuhan, at hangad natin ang kaligtasan at kadakilaan ng
ating pamilya na mabubuhay sa susunod na henerasyon, na tu-
lad nila, hangad din natin na mabuhos ang mga pagpapala ng
Diyos sa kanila. At kung namatay ang ating mga ninuno nang wa-
lang kamalayan tungkol sa ebanghelyo, na hindi nagkaroon ng
pagkakataong makinig dito, hangad nating tulungan sila, at
magpapabinyag tayo para sa kanila, nang maligtas at madakila
sila sa kaharian ng Diyos kasama natin.13

Nang pumarito si Jesus, pumarito Siya upang gampanan ang
isang gawain na sa maraming detalye ay katulad ng mga ginaga-
wa natin, at kapag natapos na Siya sa Kanyang gawain rito, Siya
ang magiging Tagapagligtas ng daigdig, at ng sangkatauhan.
Isinilang siya upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga dukha,
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upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, at upang itanyag
ang kaaya-ayang taon ng Panginoon, at iba pa. Nauugnay ang
gawaing ito sa mga taong nabuhay noong panahon ng baha at
napahamak at ibinilanggo hanggang itakda ng Panginoon na pa-
nahon na upang ipakita ang Kanyang awa sa kanila. Kaya nga’t
nababasa natin, “Sapagka’t si Cristo man ay nagbata ring minsan
dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid
upang tayo’y madala niya sa Dios; siyang pinatay sa laman, ngu-
nit binuhay sa espiritu; na iyan ang kaniyang iniyaon at nangaral
sa mga espiritung nasa bilangguan, na nang unang panahon ay
mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Dios, ay nanatili noong
mga araw ni Noe.” [Tingnan sa I Ni Pedro 3:18–20.] Nang tapu-
sin Niya ang gawain sa lupa para sa mga buhay, nagtungo Siya’t
naglingkod sa mga patay; tulad ng sinabi sa atin, “[Siya ay] yu-
maon at nangaral sa mga espiritung nasa bilangguan na nang
unang panahon ay naging suwail noong mga araw ni Noe.”

Inilaan sa atin na gampanan ang gawain para sa mga yaong
pumanaw na hindi sumunod o hindi nagkaroon ng Ebanghelyo
noong nabubuhay pa sila. Narito tayo upang gampanan ang ga-
waing may kinalaman sa pagtubos sa mga patay. Nang ipag-utos
na magtayo ng Templo sa Nauvoo, pagkayari ng Templo sa
Kirtland, at pagkatapos ipanumbalik ang napakaraming susi, at
pagkatapos ng maraming pagpapakita, pangitain at pagmiminis-
teryo, binanggit pa rin na wala pang lugar sa lupa na maaaring
pagganapan ng mga ordenansa para sa mga patay, at inutusan si
Joseph na magtayo ng bahay para sa layuning ito.14

Maraming nasa kabilang buhay ang naghihintay 
na gampanan natin ang ating mga tungkulin.

Higit pa sa iniisip natin ang kahalagahan ng gawaing pinagka-
kaabalahan natin. Ang mga kilos at gawain natin ngayon ay may
kinalaman sa nagdaan at sa hinaharap. Minsan sa isang okasyon
sinabi ni Napoleon sa kanyang hukbo noong sila ay nasa Egipto,
na may apatnapung henerasyong nagmamasasid sa kanilang mga
kilos. Ngunit sa atin ang mga hukbo sa langit ang siyang mag-
mamasid sa atin. Pinagmamasdan tayo ng Priesthood na nanga-
siwa sa iba’t ibang henerasyon at iba’t ibang dispensasyon, mula
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nang itatag ang mundo; ang ating mga kapatid na nakasama na-
tin sa mundo na ngayo’y nasa kabilang buhay na, ay pinagma-
masdan din tayo. Pinagmamasdan din tayo ng maraming patay
na walang kaalaman tungkol sa ebanghelyo na natutulog sa mga
tahimik na libingan, at umaasa silang gagampanan natin ang mga
tungkulin at pananagutang inatas sa atin, na nauukol sa kanila.

Ang lahat ng banal na priesthood—mga sinaunang patriyarka,
propeta at apostol at mga tao ng Diyos na nabuhay sa iba’t ibang
henerasyon ay pinagmamasdan tayo at umaasang gagampanan
natin ang dakila at mahahalagang kahilingan sa atin ni Jehova
ukol sa kapakanan at pagtubos sa daigdig: ang kaligtasan ng mga
buhay at mga patay. Pinagmamasdan din tayo ng Diyos, ang
ating Ama sa Langit, at ng kanyang anak na si Jesucristo, ang
ating Manunubos, at umaasa na tayo ay magiging tapat sa ating
mga tipan.15

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Ano ang ibig sabihin sa inyo ng “makipaglungan sa Diyos para
sa kaligtasan ng mga buhay [at] sa pagtubos ng mga patay”?
Ano ang nadama ninyo habang pinagpala ninyo ang inyong
mga ninuno sa pamamagitan ng pagganap ng mga gawain sa
templo?

• Ano ang layunin ni Elijah nang magpakita siya kay Propetang
Joseph Smith sa Kirtland Temple? (Tingnan sa D at T
110:13–16.) Anu-anong pagpapala ang mayroon tayo ngayon
dahil sa ipinanumbalik na mga susi ni Elijah?

• Bakit mahalagang maging tapat tayo sa mga interbyu sa atin
para sa rekomendasyon sa templo? Anu-anong biyaya ang ipi-
nangako sa atin kapag pumupunta tayo nang karapat-dapat sa
templo? (Tingnan din sa D at T 97:15–17.) Paano ninyo nara-
nasan ang mga pagpapalang ito? Ano ang magagawa natin
para maihanda ang mga bata at kabataan upang maging mara-
pat sila sa pagpasok sa templo?

• Sa papaanong paraan tayo magiging “tagapagligtas sa Bundok
ng Sion”? Bakit mahalaga ang paglilingkod natin sa kaligtasan
ng mga patay?
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• Ano ang nararamdaman ninyo kapag iniisip ninyong “pinagma-
masdan tayo ng mga hukbo sa langit…. umaasa na gagampanan
natin ang ating mga tungkulin at pananagutan”? Anu-ano ang
ating tungkulin at pananagutan ukol sa gawain sa templo at ka-
saysayan ng mag-anak? Paano ninyo mapahuhusay pa ang in-
yong gawain sa templo at sa kasaysayan ng mag-anak?

• Basahin ang D at T 135:3. Paano nadaragdagan ang kaalaman
ninyo tungkol sa talatang ito sa ginampanang papel ni
Propetang Joseph sa pagpapanumbalik ng templo?

• Bakit kailangang madalas tayong pumunta sa templo? Sa in-
yong sariling palagay, ano ang ibig sabihin ng templo? Paano
natin madaragdagan ang impluwensiya ng templo sa sarili na-
ting buhay at sa buhay ng ating pamilya?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: D at T 109;
124:39–41; 128:15–25; 138

Mga Tala

1. The Gospel Kingdom, mga seleksiyon,
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2. Tingnan sa The Gospel Kingdom,
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Hun. 1877, 1.
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9. The Gospel Kingdom, 288.

10. The Gospel Kingdom, 290.
11. The Gospel Kingdom, 290–91.
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Most High (1941), 104.
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14. Deseret News: Semi-Weekly, ika-10 ng
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Pagpapalakas ng mga Pamilya 

Pangalagaan nang mabuti ang inyong sarili at inyong
pamilya, at ang inyong mga anak; at hangarin nating 

gawin ang tama.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Noong ika-1 ng Pebrero 1885, kusang nagtago si John Taylor
upang maiwasan ang pag-uusig ng mga awtoridad-pederal.
Bagaman inaasahan niyang mababawasan ang mga pang-aaping
nararanasan ng Simbahan sa kanyang pagtatago, batid din ni-
yang ilalayo siya nito sa kanyang pamilya sa loob ng nalalabi pa
niyang buhay sa mundo. Gayunpaman, sa panahong ito, nanati-
li pa rin siyang nag-aalala para sa kanilang kapakanan. “Sabihin
mo sa kanila na inaalala ko sila tuwina,” sinabi niya sa pamang-
kin niyang si Angus M. Cannon bago siya mamatay. “Mahal ko
ang bawat isa sa kanila, at kailanman ay hindi ako titigil sa pag-
susumamo ko sa Diyos para sa kanilang kapakanan.”2

Mapagmahal at maalalahaning asawa at ama si Pangulong
Taylor. Isinulat ng anak niyang si Moses W. Taylor ang sumunod
tungkol sa kanya: “Malakas ang pagnanais niyang mapasailalim
kaming mga anak niya sa impluwensiya ng pamilya at nagpaga-
wa siya ng mga palaruan para sa amin. Maging noong mahigit na
pitumpung taon na siya, nakikipaglaro pa rin siya sa amin.
Naglagay siya rito ng isang malaking kahon ng buhangin para sa
maliliit na bata . Kung mayroon man noon akong mas mabuti
pang bagay na dapat paglaanan ng oras kaysa sa paghuhukay sa
buhangin, hindi ko na naisip pa ito. . .

“Hindi ko kailanman narinig na nakipagtalo siya sa sinumang
miyembro ng kanyang pamilya; hindi ko kailanman narinig siya
at ang aking ina na nag-away o di nagkasundo sa harap ng kani-
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“Bilang magulang palakihin natin ang ating mga anak na may takot sa Diyos at
ituro sa kanila ang mga batas ng buhay. Kung gagawin ninyo ito, magkakaroon

tayo ng kapayapaan sa ating puso, kapayapaan sa ating pamilya, at kapayapaan
sa ating mga kapaligiran.”
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lang mga anak. Kapag nagsasalita siya tungkol sa mga tungkulin
namin sa simbahan, lagi itong ginagawa sa pamamagitan ng pag-
papayo. Madalas niyang sabihin, ‘Ikagagalak ko kung ikaw ay ma-
giging isang matapat na Banal sa mga Huling Araw.’ Mataas ang
pagtingin sa kanya ng kanyang mga anak kaya nga ang mabigyan
siya ng kagalakan ang siyang kanilang pinakamimithi.”3

Itinuro ni Pangulong Taylor sa mga Banal ang kahalagahan ng
pagiging mabuting halimbawa ng mga magulang sa kanilang mga
anak. Minsan nagsalita ang anak niyang si Frank Y. Taylor tungkol
sa pagiging mabuting halimbawa sa kanyang buhay ng kanyang
ama: “Kapag naiisip ko ang maingat na pagpapalaki sa akin, ang
kahanga-hangang halimbawang ipinakita niya sa akin, noong
aking kabataan, nararamdaman kong walang dahilan para hindi
ko gawin ang tama sa buhay ko, dahil alam kong binigyan ako ng
perpektong halimbawa na dapat kong sundin. Gayunman, noong
bata pa ako, natukso rin ako tulad ng ibang batang lalaki; ngunit
walang dungis at dalisay at malinis ang buhay ng aking ama na ka-
pag may tukso sa harap ko, waring nakikita ko ang kahanga-ha-
ngang katauhan niya na tulad ng isang bantayog, at hindi ko na
makuhang gawin ang tuksong nakaharap sa akin dahil nararam-
daman kong ikalulungkot ng ama ko ang bagay na ito dahil wa-
lang anumang bagay sa buhay niya ang magbibigay-dahilan sa
akin na gumawa ng bagay na hindi magiging katanggap-tanggap
sa ating Ama sa langit. Nararamdaman ko, habang pinag-iisipan
ko ang buhay niya, na nais kong mabuhay nang tulad niya, upang
ako ay maging liwanag sa kadiliman sa aking mga anak.”4

Mga Turo ni John Taylor

Walang hanggan ang kasal at ang mga ugnayan sa pamilya.

Walang hanggan ang ebanghelyong ipinangangaral natin;
mula pa ito noong nagdaang kawalang hanggan; ito’y umiiral
ngayon at aabot pa ito hanggang sa mga kawalang hanggang da-
rating. Lahat ng bagay na nauugnay rito ay walang hanggan. Ang
ating mga ugnayan sa pamilya, halimbawa, ay walang hanggan.
Pumunta kayo sa ibang sekta ng relihiyon ngayon at malalaman
ninyo na ang tipan nila sa kasal ay nagtatapos sa buhay na ito;
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wala silang ideya tungkol sa pagpapatuloy ng ating mga ugnayan
sa kabilang buhay; hindi sila naniniwala sa bagay na ito. Tunay na
may likas na katangian sa buhay ng tao na nagbibigay sa kanila
ng pag-asa na sana ay ganito nga; ngunit wala silang alam tung-
kol dito. Binubuklod ng ating relihiyon ang mga lalaki at babae
sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Ito ang relihiyon na iti-
nuro ni Jesus—may kapangyarihang magbuklod sa lupa at sa la-
ngit, at may kapangyarihang kalagan ang anumang bagay sa lupa
at sa langit [tingnan sa Mateo 16:19]. Naniniwala tayo sa alitun-
tuning ito, at inaasahan natin sa pagkabuhay na mag-uli, tayo’y
mabubuhay na kasama ang ating asawa at ibubuklod sa atin ang
mga anak natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na
priesthood, nang sila ay makasama natin sa buong panahon at
magpakailanman.5

Nang ipakilala at ipangaral ang ebanghelyo kay Adan pagka-
tapos ng pagkahulog, sa pamamagitan ng pagbabayad-sala ni
Jesucristo, hindi lamang siya nagtagumpay sa kamatayan, na-
ging abot-kamay rin niya, at mapapasa kanya ang walang hang-
gang katangian, hindi lamang ng mundo, kundi gayon din ng
buhay sa langit; hindi lamang ng sa mundo, kundi gayon din ng
pamamahala sa langit; at sa pamamagitan ng batas ng ebang-
helyong ito (at hindi lamang siya, kundi lahat ng kanyang ina-
po) na matamo, hindi lamang ang kanyang unang kalagayan,
kundi gayon din ang mas mataas na kadakilaan sa mundo at sa
kalangitan. Ang mga ito ay hindi mapasasakanya kung hindi siya
nahulog; ang mga kapangyarihan at pagpapala na nauugnay sa
pagbabayad-sala na ganap na kakaiba at mataas pa sa anumang
kaligayahan o pribilehiyo na mapapasakanya sa kanyang unang
kalagayan. Dahil dito, siya at ang kanyang katuwang ang naging
ama at ina ng buhay—buhay na temporal, buhay na espiritwal,
at buhay na walang hanggan, at nalagay sa posisyong maging
Diyos, oo, ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos, at ang dami
at lawak ng kanilang pamamahala ay magiging walang hangga-
nan; sa buong panahon at sa walang hanggan.6

Ano pa ang higit na kahanga-hanga at kanais-nais kaysa sa dali-
say, inosente, magiliw na pagmamahalan na inilagay ng Diyos sa
mga puso ng lalaki at babae, na pinag-isa sa kasal na ayon sa batas,
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nang may pagmamahal at pagsinta, dalisay tulad ng pagmamahal
ng Diyos, dahil ito’y mula sa kanya, at ito’y kaloob niya: nang may
malinis at marangal na mga katawan, at anak, na maganda, malu-
sog, dalisay, inosente, at walang bahid-dungis: nagtitiwala sa isa’t
isa, magkasamang namumuhay nang may takot sa Diyos, tinata-
masa ang mga kaloob ng kalikasan nang dalisay at walang bahid-
dungis tulad ng bagong patak na mga niyebe, o malinaw na sapa.
Mag-iibayo pa ang kaligayahan nila kung mauunawaan nila ang ka-
nilang kapalaran, ang layunin ng Diyos, at kanilang mapag-isipan
ang walang hanggang pagsasama nilang dalawa sa kabilang buhay,
ang ugnayan nila ng kanilang mga anak, na nagsimula rito, at ma-
nanatili magpakailanman, at ang lahat ng kanilang pamilya, ugna-
yan, at pagmamahalan ay pinalakas pa.

Nakadarama ng malaking kaligayahan ang isang ina kapag mi-
namasdan niya ang kanyang anak, at tinitingnan ang maganda
nitong anyo; nag-uumapaw sa kaligayahan ang puso niya sa ka-
alamang mapapasa kanya ang anak na ito magpakailanman. At
kung mauunawaan lamang natin ang ating kalagayan, ito na ang
layunin kung bakit tayo isinilang sa mundo. Marami na akong
isinulat tungkol dito, at ang layunin ng kaharian ng Diyos ay ang
itatag muli ang lahat ng banal na alituntuning ito.7

Umaabot sa mga darating na henerasyon ang
impluwensiya ng mga magulang.

Hindi lamang personal na pagpapaperpekto ang buhay ng
isang banal, mayroon din itong papel sa kabuuang plano ng pag-
tubos sa mundo. Walang sinuman ang maliligtas nang nag-iisa,
nang siya lamang, nang hindi tinutulungan o tumutulong sa iba.
Ang bigat ng impluwensiya natin ay magiging para sa kabutihan o
kasamaan, magiging tulong o pinsala sa gawain ng pagpaparami
ng sangkatauhan, at habang nagkakaron tayo ng pananagutan,
bumubuo ng ugnayan, pumapasok sa mga tipan, nagkakaanak,
nagkakaroon ng mga pamilya, lumalaki ang ating impluwensiya,
gayon din ang lawak at bigat nito.8

Ang unang kautusan na ibinigay sa tao ay “Kayo’y magpalaa-
nakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa.” [Genesis
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1:28.] At yamang ang tao ay walang hanggan, at lahat ng kanyang
kilos ay may kinalaman sa kawalang hanggan, nararapat niyang
maunawaang mabuti ang kanyang kalagayan, upang magampa-
nan niya ang layunin niya sa buhay: yamang siya at ang kanyang
anak ay nakatadhanang mabuhay hanggang sa walang hanggan,
hindi lamang sarili niyang ikinikilos ang pananagutan niya, kun-
di gayon din ang karamihan sa ikinikilos ng kanyang mga anak;
sa pagsasanay ng kanilang isipan, pamamahala ng kanilang mo-
ralidad, pagbibigay sa kanila ng tamang halimbawa, at pagtuturo
sa kanila ng tamang alituntunin, at lalung-lalo na ang pagpapa-
natiling dalisay ng kanyang sariling katawan.

At bakit? Dahil kung aabusuhin niya ang kanyang katawan at
dudumihan ang kanyang sarili hindi lamang niya sinasaktan ang
kanyang sarili kundi gayon din ang kanyang kabiyak o mga kasa-
mahan, at naghahatid din ito ng hindi masukat na kahirapan sa
kanyang mga inapo,. . .at hindi lamang sa buhay na ito, kundi
hanggang kawalang hanggan. Kaya nga’t nagbigay ang
Panginoon ng mga batas na namamahala sa kasal, at kalinisan ng
puri, na napakahigpit, na naghatid na ng pinakamatinding paru-
sa sa iba’t ibang panahon sa mga yaong umabuso sa sagradong
ordenansang ito. . . .At bakit? Dahil may kalayaan ang taong pu-
mili para sa kanyang sarili, nang madakila niya ang kanyang sari-
li at ang kanyang mga inapo, sa buhay na ito at sa kawalang hang-
gan, kung aabusuhin niya ang kapangyarihang ito, hindi lamang
niya naaapektuhan ang kanyang sarili, kundi gayon din ang mga
hindi pa isinisilang na mga katawan at espiritu; dinudumihan
ang daigdig, at binubuksan ang pintuan ng bisyo, imoralidad, at
inilalayo tayo sa Diyos. . . .Ngunit kapag ginagawa ang utos ng
Diyos, nagiging kanais-nais ang kalagayan ng mga bagay-bagay.9

Kung ako. . .ang ulo ng pamilya, nanaisin kong turuan ang pa-
milya ko ng tama at ituro sa kanila ang mga alituntunin ng ka-
butihan, kabanalan, kadalisayan, karangalan at integridad, nang
sila ay maging marapat na mga mamamayan, at nang makatayo
sila sa harap ng Diyos, na kapag sila at ako ay nawala na sa mun-
dong ito, magiging marapat naming makilala ang mga hinirang
ng Diyos (yaong mga pinili niya mula sa mga bansa sa mundo),
at ang mga Diyos sa walang hanggang daigdig. Samakatwid, tu-
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wing umaga, bilang ulo ng pamilya, iniaalay ko ang aking sarili
at aking pamilya sa Diyos.10

Dapat nating iwasan sa ating pamilya ang masasakit at
malulupit na salita at kilos.

Hindi kayo kailanman dapat bumanggit ng salita o gumawa ng
isang bagay na hindi ninyo nais tularan ng inyong anak. Ang mga
taong nagsasabi na sila raw ay may takot sa Diyos, at ang ilan sa
kanila ay mga Elder sa Israel, na sugapa sa pagmumura,. . .ay ka-
hiya-hiya sa langit, at ito ay ginagawa minsan sa harap ng kani-
lang pamilya; kahiya-hiya ito. At pagkatapos ang iba sa kanila ay
nagdadahilan at nagsasabing mainit lamang ang ulo nila.
Babayaran ko ang taong makapag-aalis sa akin nito. Magiging
maingat ako nang sa gayon lahat ng kilos at gawain ko ay
tama. . . .

Dapat nating pakitunguhan nang tama ang mga asawa nating
babae. Isa siyang masamang lalaki na nang-aabuso sa isang ba-
bae. . . .Hindi ba’t nakipagtipan kayo sa inyong asawa para sa bu-
hay na ito at sa kawalang hanggan? Oo, ginawa ninyo ito. Hindi
ba ninyo gusto na sa pagpanaw ninyo sa buhay na ito, masasabi
ninyong, Maria, Juana, Ana, o anumang pangalan, hindi kita ka-
ilanman sinaktan sa buong buhay ko. At kung mga asawang ba-
bae naman kayo, hindi ba ninyo gustong sabihin, Jose, o Juan,
hindi kita kailanman sinaktan sa buong buhay ko. At, pagkata-
pos, ay magsasama kayo hanggang sa kawalang hanggan.11

Mga lalaki, minamahal ba ninyo ang inyong asawa, at pinakiki-
tunguhan sila nang tama, o iniisip ninyo na kayo’y isang hari na
may kapangyarihang ipilit ang pagnanasa ninyo sa kanila?. . .Dapat
ninyong pakitunguhan sila nang may kagandahang-loob, habag, at
pagpapahinuhod, at hindi maging malupit at masama ang loob, at
sa anumang paraan nagnanais na magpakita ng inyong awtoridad.
Pagkatapos, kayong mga babae, pakitunguhan nang tama ang in-
yong asawa, sikapin ninyong paligayahin at gawing komportable
sila. Sikapin na maging langit ang tahanan ninyo, sikaping maha-
lin ang mabuting Espirtu ng Diyos. Pagkatapos, bilang magulang
palakihin natin ang ating mga anak na may takot sa Diyos at ituro
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sa kanila ang mga batas ng buhay. Kung gagawin ninyo ito, mag-
kakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso, kapayapaan sa ating
pamilya, at kapayapaan sa ating mga kapaligiran.12

Alisin sa inyong sarili ang masasakit at malulupit na salita, hu-
wag hayaang magkaroon ng masamang damdamin sa inyong
puso, o sa lugar na inyong pinaninirahan. Mahalin ang isa’t isa,
at habang pinagsisikapan ng bawat isa na mapabuti pa ang ka-
pakanan ng iba, mamamayani ang pagmamahal sa inyong pamil-
ya, at gayon din ang madarama ng inyong mga anak, at kanila
ngayong tutularan ang inyong mabuting halimbawa, at kanilang
ipamumuhay ang mga bagay na natutuhan nila sa tahanan.13

Dapat nating ituro at ipamuhay sa ating pamilya ang mga
alituntunin ng kabanalan.

Mga magulang maging matapat; bigyan ninyo ng tiwala ang
inyong mga anak sa inyong salita, nang sa gayon anuman ang sa-
bihin ng kanilang ama o ina, sasabihin nila, “kung iyan ang si-
nasabi ni Itay o ni Inay, alam kong tama ito, dahil sinabi ito ni
Itay o ni Inay, at kailanman ay hindi sila nagsinungaling o nag-
sabi ng di totoo.” Ganito ang damdaming nais nating hikayatin
sa ating pamilya.

At muli nais nating maging malinis ang ating pagkatao, sa
ating tahanan at sa lahat ng bagay. At mga ina, dapat ninyong ita-
nim sa inyong puso ang diwa ng kapayapaan; dapat kayong ma-
ging tulad ng mga anghel ng Diyos, puno ng lahat ng kabutihan.
At mga ama dapat ninyong pakitunguhan nang tama ang kani-
lang mga ina. May pagkukulang ba siya? Oo. At maging ang mga
ama rin. . . .Gawin ninyong masaya ang inyong tahanan. Ipakita
sa inyong mga anak na nagmamahalan kayo, nang lumaki silang
may gayon ding damdamin, at maakay ng alituntunin na igalang
ang kanilang ama at ina. Ang ganitong mga damdamin ang siyang
magdadakila sa atin.14

Nananalangin ba ang inyong pamilya?. . . .Kapag ginagawa nin-
yo ito, ginagawa ba ninyo ito nang mekanikal lamang, o mapag-
kumbaba kayong tumutungo at taos pusong naghahangad ng
mga pagpapala ng Diyos sa inyo at sa inyong pamilya? Ito ang da-
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pat nating gawin, at magtanim ng diwa ng pagmamahal at tiwala
sa Diyos, iniaalay ang ating sarili sa kanya, at naghahangad ng
kanyang mga pagpapala.15

Iniutos sa ating ng Panginoon na, isaayos natin ang ating ba-
hay. Mga Apostol, mga Stake President at mga Bishop, ginawa na
ba ninyo ito sa inyong sariling bahay? Ipinagagawa rin ba ninyo
ito sa mga Banal? Binigyang-diin ba ninyo sa mga taong nasa in-
yong pamamahala ang mahigpit na pangangailangan na maging
dalisay kung ninanais nila ang pagpapala at pangangalaga ng
Pinakamataas? Mas higit ang panganib na kinakaharap ng mga
miyembro ng inyong ward at stake mula sa mga taong naghaha-
ngad na sumira sa kanila kaysa sa panganib na kinakaharap ng
kawan ng mga tupa at kordero mula sa isang tuso at gutom na
lobo. Batid ba ninyo ang panganib na ito, at ginagawa ba ninyo
ang lahat ng pag-iingat laban dito?

Mga magulang, ganap ba kayong matapat sa lahat ng alituntu-
nin ng kabanalan, at pinalilibutan ba ninyo ang inyong mga anak
ng lahat ng uri ng pananggalang laban sa panlilinlang ng masa-
ma? Itinuturo ba ninyo sa kanila na ang kalinisan ng puri sa lala-
ki at babae ay higit pang pinahahalagahan kaysa sa buhay? O pi-
nababayaan ninyo sila sa kamangmangan at kawalang karanasan
na makihalubilo kaninumang nais nila, sa anumang oras na gus-
to nila, at malantad sa mga patibong ng manlilinlang at masama?
Ang mga tanong na ito ay inyong sasagutin sa inyong kahihiyan
at paghahatol o sa inyong kagalakan at walang hanggang kaliga-
yahan. Alamin ito, na ang Diyos, na nagbibigay sa atin ng maha-
halagang pagpapala, ay humihingi mula sa atin ng naaangkop na
kabayaran. Sa pagtanggap natin sa mga ito, nagkakaroon tayo ng
pananagutan. Kung hindi ito magagampanan, tiyak na darating
ang paghahatol.16

Mga magulang pakitunguhan nang tama ang inyong mga
anak; palakihin silang may takot sa Panginoon; mas mahalaga
sila sa inyo kaysa anupamang bagay na pagkakaabalahan ninyo.

At kayo, mga anak, sundin ang inyong magulang; igalang ang
inyong ama at ina. Inaalagaan kayo ng iyong ina, at hangad ng in-
yong ama ang inyong ikabubuti, at ang kanilang puso, damda-
min at pagmamahal ay nakatuon sa inyo. Huwag ninyo silang
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bigyan ng pasakit sa pamamagitan ng paglihis sa tamang alitun-
tunin; bagkus ay lumakad sa landas ng buhay. At mga magulang,
at mga anak, asawang lalaki at asawang babae at lahat ng tao, ma-
takot sa Diyos, magtiwala sa kanya, ipamuhay ang mga alituntu-
nin ng inyong banal na relihiyon na ipinahayag sa atin ng
Diyos.17

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Paanong makaiimpluwensiya sa inyong tahanan ang kaalaman
tungkol sa walang hanggang katangian ng kasal at ugnayan ng
pamilya? Paano nakatulong ang kaalamang ito upang kayo ay
maging mas mabuting asawa o miyembro ng pamilya?

• Anu-ano ang tiyak na bagay na maaaring gawin ng isang asawa
upang kanyang masunod ang tipan ng kanilang kasal?

• Sa anu-anong paraan maaaring turuan ng mga magulang ang
kanilang mga anak ng mga alituntunin na kinakailangan para
sa kanilang kaligtasan? Paano matutulungan ng mga magulang
ang kanilang mga anak na rebelde o nakagawa ng mabibigat
na pagkakamali?

• Basahin ang Mga Kawikaan 3:5–6. Paano maihahanda ng mga
magulang, lolo at lola ang kanilang sarili sa pakikinig sa
Espiritu nang mapayuhan nila nang tama ang kanilang mga
anak at apo? Sa anong paraan kayo natulungan ng Espiritu
Santo sa paggawa ng desisyon na nakaimpluwensiya para sa
kabutihan ng inyong mga anak o apo?

• Ano ang natutuhan ninyo mula sa halimbawa ng inyong mga
magulang?

• Basahin o awitin ang himnong “Ako ay Anak ng Diyos” (Mga
Himno blg. 189). Paano makaaapekto sa pakikitungo natin sa
ating mga anak ang kaalamang lahat tayo ay espiritung anak
ng Ama sa Langit? sa ating asawa?

• Nagbabala si John Taylor laban sa malulupit na salita at kilos
sa ating pamilya. Paano natin magagawang ligtas ang tahanan
natin sa mga bagay na ito?
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• Bakit isang mabigat na kasalanan ang pisikal at emosyonal na
pang-aabuso sa asawa o sa anak? Paano malulutas ang mga sit-
wasyon ng pang-aabuso?

• Paano tayo makapagtatamin ng pagmamahalan at kapayapaan sa
ating tahanan? Anu-anong pagpapala ang napasa inyong tahanan
kapag nasa inyo ang Espiritu ng Diyos? Paano makatatagpo ng
kapayapaan sa kanilang buhay ang mga taong nakatira sa magu-
gulong tahanan?
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Ginawang Ganap 
sa pamamagitan ng mga

Pagsubok 

Kung kailangan nating dumaan sa ilang pagsubok, ilang
suliranin, at ilang paghihirap at magkulang sa ilang 

bagay, paraan lamang ito upang dalisayin ang bakal, alisin
ito sa mga tingga, at ihanda ito para gamitin ng Guro.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Maraming pinagdaang pagsubok si John Taylor sa buhay.
Marahil ang isa sa mga pinakamabigat niyang pagsubok ay ang
karanasan niya sa Piitan ng Carthage. Sa paglusob kay Propetang
Joseph at sa kanyang kapatid na Hyrum na kung saan ay namatay
ang mga ito, nabaril ng ilang ulit si Elder Taylor. Malubha siyang
nasugatan at hindi niya magawang makapaglakbay patungong
Nauvoo kaya’t nanatili siya sa Carthage ng ilang araw. Sa loob ng
panahong ito dumating ang isang doktor na taga roon upang
tanggalin ang isang bala sa may hita niya. Napakalubha ng sugat
na tinamo ni Elder Taylor kaya nga’t nang makita ito ng kanyang
asawa, na kararating lamang, “nagtungo siya sa ibang silid upang
ipagdasal siya na magkaroon siya ng lakas upang kanyang
mapagtiisan ito at makabalik sa kanya at kanyang pamilya.” Nang
tanungin ng doktor si Elder Taylor kung gusto niyang itali siya
para sa operasyon, sinabi ni Elder Taylor na hindi. Ginawa ang
operasyon nang hindi siya itinatali at walang anestisya.2

Nang dumating ang ilang miyembro ng Simbahan sa Carthage
upang ibalik si Elder Taylor sa Nauvoo, hindi na ito halos naka-
pagsalita dahil sa panghihina na sanhi ng pagkawala ng mara-
ming dugo. At dahil hindi niya kayang sumakay ng bagon, binu-
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Paalis ang mga Banal sa Nauvoo noong Pebrero 1846. Itinuro ni Pangulong Taylor
na “ang mga pagsubok ay dinaranas natin para masubok ang mga Banal, 

at ang mga yaong Banal sa pangalan lamang.”
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hat siya sa istretser hanggang Nauvoo. Gayunman, nagdulot pa
rin sa kanya ng matinding sakit ang “paggalaw ng mga taong nag-
bubuhat sa kanya. Kaya’t kumuha sila ng parang kareta at ikina-
bit ito sa likod ng bagon. Linagyan ng mahihigaan ang kareta, na
kasama at nasa tabi niya si Sister Taylor na naghuhugas ng kan-
yang sugat na gamit ang malamig na tubig,” banayad na hinila
ang kareta sa makakapal na damo patungong Nauvoo.3

Nagpatuloy ang paghihirap sa Nauvoo habang sina Elder Taylor
at daan-daang pang Banal ay nagsimulang umalis sa lungsod no-
ong Pebrero 1846 upang matakasan ang tumitinding pang-uusig.
Isang ulat sa kasaysayan ang naglarawan sa kanilang paghihirap
habang nasa kampo sila sa kabilang ilog ng Nauvoo. “Naroroon
sila, nakalantad sa masungit na panahon, samantalang sa di kala-
yuan—halos tanaw nila—ang kanilang komportableng bahay, ang
kanilang magandang lungsod at kahanga-hangang templo! Ang
mga bahay at lungsod na ito na kanilang iniwan ay pag-aari pa rin
nila, na dahil sa kanilang pagmamadali sa pag-alis ay hindi na sila
nagkaroon ng oras na maipagbili ang mga ito.”4

Paglipas ng maraming taon, noong 1885, nang naitatag na ng
mga Banal ang kanilang sarili sa Lambak ng Salt Lake, humarap
si Pangulong Taylor sa pagsubok ng kalungkutan at pag-iisa.
Habang nagtatago upang maibsan ang pag-uusig sa Simbahan ng
awtoridad-pederal, hindi niya magawang makita ang mga mahal
niya sa buhay, na maging ang mga ito ay minamatyagan din.
Naging lalong mahirap ang kanyang pag-iisa noong nagkasakit at
kalaunan nang mamatay ang asawa niyang si Sophia. Nang dahil
sa pag-iingat, hindi niya nagawang dumalaw o kaya’y pumunta sa
libing nito. Bagaman nagdadalamhati, mapagkumbaba niyang ti-
nanggap ang kanyang mahirap na kalagayan nang may lakas-loob
ng isang Kristiyano na naging katangian na niya sa kanyang bu-
ong buhay.”5 Ang pananaw niya ukol sa pagsubok marahil ay pi-
nakamagandang maihahayag sa halaw sa isang liham na isinulat
niya para sa kanyang pamilya noong nagtatago siya: “Inaakala ng
ilang tao na ang mga pag-uusig at pagsubok ay mga pahirap; ngu-
nit minsan, at sa pangkalahatan, kung ginagawa natin ang kaloo-
ban ng Panginoon at sumusunod sa Kanyang mga kautusan, ma-
aari nilang sabihin na ang mga ito’y kunwaring mga pagpapala.”6
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Sa kabila ng maraming pagsubok niya sa buhay, nanatiling ma-
tapang na tagapaglingkod si John Taylor ng Panginoon at pinu-
no ng mga Banal, halimbawa ng pananampalataya at pagtitiis sa
gitna ng paghihirap.

Mga Turo ni John Taylor

Kinakailangan ang mga pagsubok upang tayo 
ay maging ganap.

Ang tao ay kinakailangang subukin at dalisayin at gawing ba-
nal at ganap sa pamamagitan ng paghihirap. Kaya’t nakakikita
tayo ng mga bata man o matanda na dumaraan sa iba’t ibang uri
ng pagsubok at paghihirap, at kinailangan nilang magtiwala sa
Diyos, at sa Diyos lamang.7

Marami tayong natututuhan sa pamamagitan ng paghihirap.
Tinatawag natin itong paghihirap. Tinatawag ko itong paaralan
ng karanasan. Kailanman ay hindi ko gaanong pinagkaabalahang
pag-isipan ang mga bagay na ito. Maging sa ngayon. Para saan ba
ang mga ito? Bakit ba nararapat na subukin ang mabubuting
tao?. . .Ang iniisip ko lamang ay ang layunin ng mga pagsubok na
dalisayin ang mga Banal ng Diyos nang sila, tulad ng sinasabi sa
banal na kasulatan, tulad ng ginto na pitong ulit na dinadalisay
sa pamamagitan ng apoy.8

Dumadaing tayo minsan tungkol sa ating mga pagsubok.
Hindi natin kailangan itong gawin. Kinakailangan ang mga bagay
na ito upang tayo ay maging ganap. Minsan inaakala natin na
hindi tayo pinakikitungahan nang tama, at alam kong tama tayo
sa ilan sa mga ito. Inaakala nating may mga patibong na naghi-
hintay sa atin, at alam kong tama nga tayo sa pag-aakalang ito.
Gayon man hindi tayo dapat mabigla sa mga bagay na ito. Hindi
tayo dapat mamangha sa galit at matinding poot ng iba laban sa
atin. Bakit? Dahil namumuhay tayo sa kakaibang panahon nga-
yon sa mundo; na siyang tinatawag na mga huling araw.9

Alam ko na tulad ng ibang tao, mayroon tayong sariling mga
pagsubok, paghihirap, kalungkutan, at kakulangan. Dumaranas



243

K A B A N A T A  2 2

tayo ng mga paghihirap; kailangan nating makipaglaban sa mun-
do, sa mga kapangyarihan ng kadiliman, sa masasamang tao, at
sa iba’t ibang uri pa ng kasamaan; gayunman, kailangan nating
maging ganap kasabay ng mga ito. Kinakailangan na kilala natin
ang ating sarili, ang ating tunay na katayuan at kalagayan sa ha-
rap ng Diyos, at nauunawaan ang ating lakas at kahinaan; ang
ating kamangmangan at talino, ang ating karunungan at kaha-
ngalan, nang sa gayon ay malaman nating pahalagahan ang tunay
na mga alituntunin, at maunawaan at pahalagahan nang sapat
ang lahat ng bagay na nakakaharap natin.

Kinakailangang malaman natin ang sarili nating kahinaan, at
ang kahinaan ng ating kapwa; ang ating lakas at gayon din ang
lakas ng iba; at maunawaan ang ating tunay na katayuan sa harap
ng Diyos, anghel, at mga tao; nang pakitunguhan natin ang lahat
ayon sa nararapat sa kanila, at hindi labis na pahalagahan ang
ating sariling karunungan o lakas, o pababain ang halaga nito, o
ang iba; kundi lubos na magtiwala sa buhay na Diyos, at sumu-
nod sa kanya, at kilalanin na tayo ay kanyang mga anak, at siya
ang ating Ama, na umaasa tayo sa kanya, at lahat ng pagpapalang
tinatanggap natin ay mula sa kanyang mapagpalang kamay.10

Sa pagsasalita ni Pedro tungkol sa [mga pagsubok]: “Mga mi-
namahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pag-
subok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo’y subukin, na
waring ang nangyayari sa inyo’y di karaniwang bagay: Kundi ka-
yo’y mangagalak sapagka’t kayo’y mga karamay sa mga hirap ni
Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman
ay mangagalak kayo ng malabis na galak.” [I Ni Pedro 4:12–13.]
Parang sinabi na rin niya na ganoon na nga, hangga’t may Diyos
sa langit, at diyablo sa impiyerno; at talagang kinakailangan na
maging ganito nga. Hindi ako nababahala tungkol sa mga bagay
na ito. Ano naman kung kailangan tayong dumanas ng mga pag-
hihirap? Pumunta tayo rito para sa layuning ito; pumunta tayo
rito para tayo’y dalisayin; at nilayon ito upang bigyan tayo ng
Diyos ng kaalaman, tungkol sa ating mga kahinaan at lakas; sa
ating mga kasamaan,. . .upang bigyan tayo ng kaalaman ukol sa
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buhay na walang hanggan, upang mapanagumpayan natin ang
lahat ng masama at dakilain sa mga trono ng kapangyarihan at
kaluwalhatian.11

Ganap na nauunawaan ng Tagapagligtas ang ating 
mga pagsubok.

Kinakailangan na magkaroon si Cristo ng katawan na tulad
nang sa atin, at makaranas ng lahat ng kahinaan ng laman, na ibi-
bigay sa kanya ng diyablo, nang siya ay tuksuhin tulad ng ibang
tao. At muli, sa Getsemani, iniwan siyang nag-iisa, at dahil sa la-
bis na paghihirap, sinabi sa atin na, ang kaniyang pawis ay naging
gaya ng malalaking patak ng dugo [tingnan sa Lucas 22:44]. Sa
dakilang araw na iyon nang malapit na niyang isakripisyo ang
kanyang buhay, sinabi niya, “Dios ko, Dios ko bakit mo ako pi-
nabayaan?” [Mateo 27:46.] Pinagdaanan niya ang lahat nang ito,
at kapag nakikita ka niya na dumaraan sa mga pagsubok at pag-
hihirap ding ito, alam niya kung paano siya makikidalamhati sa
iyo—kung paano makikiramay sa iyo.12

Kinakailangan na habang nasa mundo ang Tagapagligtas, na
siya ay “[tuksuhin] sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin,”
at “mahabag sa ating kahinaan,” [tingnan sa Mga Hebreo 4:15]
upang maunawaan ang kahinaan at lakas; ang kaganapan at di
kaganapan ng kaawa-awang pagkahulog ng buong sangkatau-
han; at matapos gawin ang mga bagay na dapat niyang gawin sa
mundo, at matapos makipaglaban sa pakunwaring kabanalan,
kasamaan, kahinaan, at kamangmangan ng tao—matapos niyang
mapagdaan ang tukso at pagsubok sa lahat nang anyo nito, at na-
ging matagumpay, siya ay naging “Isang dakilang sasaserdo-
teng…tapat” [tingnan sa Mga Hebreo 2:17] upang mamagitan
para sa atin sa walang katapusang kaharian ng kanyang Ama.
Alam niya kung paano tumantiya, at magpahalaga nang wasto sa
kalikasan ng tao, dahil dinanas niya ang kalagayan natin. Batid
niya kung paano kukunin ang ating mga sakit, at magdala ng
ating mga karamdaman. Ganap na maunawaan niya ang lalim,
kapangyarihan, at lakas ng mga hirap at pagsubok na pinapasan
ng mga tao dito sa mundo, kaya nga dahil sa kaalamang ito at sa
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kanyang karanasan, mababata niya ito bilang ama at nakatatan-
dang kapatid.13

Pagpapalain tayo kung pagtitiisan natin ang ating mga
pagsubok nang may tiyaga at pagsunod. 

Sa lahat ng pangyayari sa buhay natin ngayon nakikita at kini-
kilala natin ang kamay ng Diyos. May matalinong layunin para sa
lahat ng ito, na pagdating ng panahon ay ganap Niyang ihahayag
sa atin. Isang bagay ang malinaw, sinusubukan ang mga Banal sa
paraang kailanman ay hindi pa natin nararanasan. Nagagalak at
nanatiling tapat ang mga Banal, natatakot at nanginginig ang
mga di tapat. Ang yaong may mga langis sa kanilang mga ilawan

Noong 1844, nailigtas ng kanyang relo sa bulsa si Pangulong Taylor mula sa tama
ng bala at siya ay nabuhay pa nang ilang dekada at higit na tinuruan ang mga

Banal tungkol sa layunin ng mga pagsubok.
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at pinanatili itong tabas at nagniningas ay mayroon ngayong ila-
wan sa kanilang mga paa at hindi sila natitisod o nabubuwal; ya-
ong walang ilawan o langis ay nalilito at nag-aalinlangan; hindi
nila alam kung ano ang gagawin. Hindi ba ito ang kaganapan ng
salita ng Diyos at ang turo ng Kanyang mga tagapaglingkod?
Hindi ba’t tuwinang tinuturuan ang mga Banal sa mga Huling
Araw na kung mananatili silang tapat at magtitiis hanggang huli,
nararapat nilang ipamuhay ang kanilang relihiyon sa pamamagi-
tan ng pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos? Hindi ba’t sila ay la-
ging binabalaan ukol sa kapalaran na naghihintay sa kanilang
mga gumagawa ng kasalanan? Ang mga nakikiapid, nanganga-
lunya, sinungaling, magnanakaw, lasenggero, lumalabag sa
Sabbath, lapastangan, o sinumang makasalanan ay makapagtitiis
ba ng mga pagsubok, dapat danasin ng mga Banal, at maaasahan
na sila’y magtatagumpay?. . .

Kung ang lahat ng tumatawag sa kanilang sarili na mga Banal
sa mga Huling Araw ay tunay at matapat sa kanilang Diyos, sa
Kanyang banal na mga tipan at batas, at namumuhay nang nara-
rapat para sa mga Banal, magdaraan sa atin ang mga pag-uusig
nang kahit kaunti ay hindi tayo naaabala ng mga ito. Ngunit ma-
sakit na malaman na hindi ganito ang nangyayari. . . ..Sinabi rin
Niya na kung susundin ng Kanyang mga tao ang Kanyang mga
batas at tutuparin ang Kanyang mga kautusan, tunay na gawin
ang mga ito, at hindi lamang sa pangalan, Siya ang kanilang ma-
giging pananggalang at tagapagtanggol at matibay na moog at
walang sinuman ang makapananakit sa kanila, sapagkat siya ang
kanilang magiging taggulan. Ang mga pagsubok na ito sa ating
pananampalataya at katatagan na ating pinagdaraanan ay ga-
gamitin para sa ating kabutihan at pag-unlad sa hinaharap. Sa
mga araw na darating tayo’y magbabalik-tanaw at malinaw na
mauunawaan na ang pagkalinga ng Diyos ay nakikita sa lahat ng
dinaranas natin ngayon. Gawin natin ang lahat ng ating makaka-
ya na makapamuhay sa harap ng Panginoon, na kung tayo man
ay uusigin, ito ay hindi dahil sa paggawa ng mali, kundi dahil sa
kabutihan.14

Hindi mo ba nakikita ang pangangailangan na kailangan na-
ting danasin ang mga pagsubok at paghihirap at pangyayaring
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ito? Panginoon ang naglalagay sa atin sa mga kalagayang ito na
nilayon para sa ikabubuti ng kanyang mga tao. Sa aking opinyon,
ang mga bagay na nakapaligid sa atin ay hindi para saktan tayo o
ang kaharian ng Diyos, ang mga ito ay para mabigyan tayo ng pi-
nakamagandang pagkakataong umunlad, at lahat ay magiging
maayos kung tutupad tayo sa mga kautusan ng Diyos. Ano nga-
yon ang dapat nating maging posisyon—lahat ng lalaki, babae, at
bata? Gawin ang ating tungkulin sa harap ng Diyos, igalang siya,
at ang lahat ay magiging maayos. At ukol sa mga bagay na mang-
yayari pa, dapat nating ipagkatiwala ang mga ito sa kamay ng
Diyos at isipin na anuman ito, ito ay tama, at ang mga ito ay pa-
pangyarihin ng Diyos para sa ating ikabubuti at sa interes ng kan-
yang simbahan at kaharian sa mundo. . . .

Kung kailangan nating dumaan sa paghihirap, tiisin natin ito.
Darating ang panahon na magiging malinaw sa atin ang mga ba-
gay na sa ngayon ay hindi natin nauunawaan. At masusumpu-
ngan natin dito ang karunungan ng Diyos. Bagaman kumikilos
siya sa mahiwagang paraan upang papangyarihin ang kanyang
mga layunin sa mundo, ang kanyang mga layunin ay angkop sa
atin bilang indibidwal at bilang pamilya. Lahat ng bagay ay pina-
mamahalaan ng karunungang nagmumula sa Diyos at lahat ng
bagay ay tama at ginawa upang maghatid ng walang hanggang
kabutihan sa bawat tao sa harap ng Diyos.15

Sinasabi namin sa lahat ng Banal sa mga Huling Araw, ang mga
pagsubok na dinaranas natin ay para masubok ang mga Banal, at
ang mga yaong Banal sa pangalan lamang. Ang mga maingat na
nagpapanatili ng langis sa kanilang ilawan, nangangailangan nga-
yon ng liwanag na gagabay sa kanila; at ang mga yaong namu-
muhay sa hiram na liwanag, o sa liwanag na nanggagaling sa iba,
ay matatagpuan ang kanilang sariling nalilito at nag-aatubili sa
daang kanilang babagtasin. Sa lahat ng kalagayang ito ang mga
Banal ay nararapat na maging handa. Matapat silang tinuruan at
binigyan ng babala na huwag umasa sa tao o sa lakas nito upang
mapaglabanan ang mga araw ng pagsubok. Sinabihan na sila,
“Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na
nasa sanglibutan. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan,
ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama.” [I Ni Juan 2:15.] Sinabi
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na sa kanila na walang sinuman ang makapaglilingkod sa dala-
wang panginoon; hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos at sa
mga kayamanan [tingnan sa Lucas 16:13]. Ang yaong mga su-
munod sa mga turong ito at masigasig ding tumupad ng ibang
kautusan ng Panginoon, ay makasusumpong sa kanilang sarili ng
kinakailangang lakas at pananampalataya upang mapagtiisan nila
ang lahat ng pagsubok.16

Nagagalak ako sa paghihirap, dahil kailangan ang mga ito
upang tayo ay maibaba at masubukan, nang maunawaan natin
ang ating sarili, makilala ang ating mga kahinaan; nagagalak ako
kapag pinagtatagumpayan ko ang mga ito, dahil sinasagot ng
Diyos ang aking dalangin; samakatwid ninanais kong magalak
buong araw.17

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Ano ang ilang layunin ng mga pagsubok? Bakit hindi inaalis
ang paghihirap sa mga matwid?

• Paano maiiba ang buhay ninyo kung wala kayong pagsubok o
paghihirap? Ano ang natutuhan ninyo tungkol sa inyong sarili
at sa Diyos mula sa mga bagay na inyong pinaghirapan?

• Isipin ang inyong mga kasalukuyang pagsubok. Paano maka-
aapekto sa pagtitiis o pagtatagumpay ninyo sa inyong mga
pagsubok ang pananaw ninyo ukol sa mga ito? Paano ninyo
pagbubutihin ang paraan ng pagharap ninyo sa inyong mga
pagsubok?

• Bahit ganap na nauunawaan ng Tagapagligtas ang ating mga
paghihirap? (Tingnan din ang Alma 7:11–12; D at T 19:16–19;
122:8.) Paano makatutulong ang kaalaman tungkol sa paghi-
hirap ng Tagapagligtas sa ating pagiging matapat sa panahon
ng ating mga pagsubok?

• Ano ang maaari nating gawin upang higit na makabahagi sa
aliw at lakas na iniaalay ni Jesus? (Tingnan din sa Mga Hebreo
4:16; I Ni Pedro 5:6–11.) Paano kayo pinalakas ng pag-aaliw ng
Tagapagligtas sa oras ng inyong pagsubok?
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• Bakit mahirap kung minsan na manatiling matiisin at masu-
nurin kapag nakadaranas tayo ng paghihirap? Paano natin
mauunawan ang paghihirap mula sa walang hanggang pana-
naw ng Panginoon?

• Ano na ang nagawa ng iba upang matulungan kayo sa oras ng
inyong pagsubok? Paano ninyo matutulungan ang iba sa pa-
nahon ng kanilang pagsubok? Ano ang natutuhan ninyo sa
mga turo ni Pangulong Taylor na maaari ninyong ibahagi sa
iba na dumaranas ng mga pagsubok?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Mga Awit
34:19; II Mga Taga Corinto 4:8–18; I Ni Pedro 4:12–13; Alma
36:3; Eter 12:6; D at T 121:7–8
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Walang Hanggang Katotohanan 

Wala nang mas mahalaga sa akin kaysa mga alituntunin
ng walang hanggang katotohanan.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Isa sa pinakakahanga-hangang katangian ni John Taylor ay ang
kanyang pagmamahal sa katotohanan, anuman ang opinyon ng
iba. “Walang gaanong impluwensiya ang papuri o pamimintas ng
iba sa isipan ni John Taylor kung ito ay ukol sa katotohanan,” isi-
nulat ni Elder B. H. Roberts “Mas maraming taong namumuhi [sa
katotohahanan], mas tumitindi ang kanyang debosyon.”2 Ang
mga pangyayaring bumabalot sa pagbabalik-loob ni John Taylor
sa ebanghelyo ay nagbibigay ng isa sa mga unang halimbawa ng
kanyang pagmamahal sa katotohanan.

Ipinakilala ni Parley P. Pratt ang ebanghelyo kay John Taylor sa
Canada. Ang mga turo ni Elder Pratt ay ikinatuwa ni John Taylor
at ng kanyang mga kaibigan, na nagtataglay ng ganoon ding mga
paniniwala ukol sa pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog
at pagpapatong ng mga kamay para sa kaloob na Espiritu Santo.
Gayunman, nang ituro ni Elder Pratt sa kanila ang tungkol kay
Joseph Smith at sa Aklat ni Mormon, marami sa mga kaibigan ni
John Taylor ang nag-atubiling matuto pa, at ang iba naman ay tu-
mangging magsuri pa tungkol sa Aklat ni Mormon at sa mga turo
nito. Matapang na nagsalita si John Taylor sa grupo ng ganito:

“Narito tayo, hindi ba upang hanapin ang katotohanan.
Hanggang ngayon ay ganap nating sinusuri ang ibang paniniwala
at doktrina at pinatunayan nating ang mga ito ay mali. Bakit tayo
natatakot na suriin ang Mormonismo? Ang ginoong ito, si G. Pratt,
ay naghatid sa atin ng maraming doktrina na naaayon din sa sarili
nating pinaniniwalaan. . . .Nanalangin tayo upang padalahan tayo
ng Diyos ng sugo, kung mayroon Siyang tunay sa Simbahan sa
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“Samantalang ang iba na masaya na sa ipa at talupak ng dayami,…sinasamsam
[ng tao ng Diyos ] ang butil, ang laman, at ang punto ng lahat ng mabuti, at 

nangungunyapit sa lahat ng nakararangal at nakadadakila sa sangkatauhan.”
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mundo. Dumating sa atin si G. Pratt nang walang salapi o supot ng
pagkain, tulad ng ginagawang paglalakbay ng mga apostol noong
sinauna; at wala ni isa sa atin ang nakagawang pasinungalingan
ang kanyang mga doktrina sa pamamagitan ng mga banal na ka-
sulatan o pangangatwiran. Ninanais kong suriin ang kanyang dok-
trina at ang ipinahayag niyang awtoridad. . . .Kung mapatutunayan
kong tunay ang kanyang relihiyon, tatanggapin ko ito, anuman
ang maging bunga nito.” Ang masusing pagsisiyasat ni John Taylor
ay nauwi sa pagbibinyag sa kanya noong ika-9 ng Mayo, 1836.
Pagkaraan ay sinabi niya, “Hindi ko kailanman pinag-alinlanganan
ang alituntunin ng Mormonismo mula noon.”3

Bilang miyembro at pinuno ng Simbahan, maaasahan tuwina
si John Taylor na magturo at magtanggol ng katotohanan.
“Ipinangaral niya ang ebanghelyo sa maraming lupain; at bilang
tagapagtanggol ng katotohanan, nakahanda siyang humarap sa
sinumang bumabatikos dito; harapin man niya ang kanyang mga
kalaban sa porum, o harapin silang natitipon na tigib nang
maling opinyon laban sa kanya, o sa pahayagan, matagumpay si-
yang nakipaglaban sa kanila sa pamamagitan ng makapangyari-
hang pagpapahayag ng katotohanan.”4

Mga Turo ni John Taylor

Ang mga nagmamahal sa katotohanan ay pinagpapala 
ng kaalaman at kapangyarihan.

Nakatayo sa matatag na sandigan, pinalilibutan ng mantel ng
katotohanan, ang tao ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampa-
lataya, ay sumisilip sa hinaharap, hinahawi ang tabing ng kawa-
lang hanggan, inaalis ang tabing ng hiwaga ng mga kalangitan, at
mula sa madilim na kasaysayan ng mga di mabilang na taon, mi-
namasdan ang layunin ng dakilang Elohim, habang ito’y nangya-
yari sa buong kamahalan at kapangyarihan at kaluwalhatian.
Nakatayo sa maikling sandali ng panahon, na namamasdan ang
kahapon, kasalukuyan at ang hinaharap, nakikita niya ang sarili
bilang isang taong walang hanggan ang relasyon sa Diyos, isang
anak ng Diyos, isang tilamsik ng apoy mula sa walang hanggang
nagniningas na apoy ng Diyos. Minamasdan niya ang daigdig at
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ang sangkatauhan, sa lahat ng iba’t ibang anyo nito, batid niya
ang kanyang interes, at may talino na mula sa kanyang Amang
Selestiyal, batid niya ang kanilang pinagmulan at kapalaran. . . .

Ang kanyang talino, na pinasigla ng Diyos at pinag-ibayo, ay
magiging kasing lawak ng daigdig at lalaganap sa buong sansinu-
kob, ang kanyang batas ay batas ng pagmamahal; ang kanyang
tuntunin, ang tuntunin ng karapatan para sa lahat. Mahal niya
ang kanyang kapwa, at ginagawan niya sila ng kabutihan; mahal
niya ang kanyang Diyos at dahil dito ay sinasamba siya; nakikita
niya ang kapangyarihan ng katotohanan, na tulad ng liwanag ng
Diyos, ay lumalaganap sa buong sansinukob, pinaliliwanag ang
buong mundo, at lumalagos saan man naroon ang mga tao o ang-
hel, ang Diyos o ang mga sansinukob; nangungunyapit siya rito.
Ang katotohanan ay ang kanyang kalasag at baluti, ang kanyang
bato, pananggalang, siya ay umiiral sa kasalukuyan at sa walang
hanggan. Tinatawag siya ng mga taong hangal dahil hindi siya ma-
pamahalaan ng kanilang kahangalan, ni mapasunod sa kanilang
kamalian, at malupit na halimbawa. Subalit habang sinusungga-
ban nila ang anino, napasasakanya ang tunay na mahalaga.
Samantalang nasisiyahan na sila sa mahina, mabuway na relihi-
yon, na uso sa sandaling panahon, ngunit walang kinalaman sa
kawalang hanggan, at sinusugpo ang pinakamataas, pinakadaki-
lang alituntunin ng tao, may lakas siya ng loob na kilalanin ang
Diyos; at sa pagkilala sa kanya, may lakas ng loob siya na sumu-
nod sa kanya at ipagtapat ang pananampalataya na ibinigay sa
kanya ng Diyos. Inuunawa niya ang lahat ng katotohanan, tung-
kol sa tao at sa langit. Wala siyang kinakasihang paniniwala o pa-
boritong doktrina na pinanghahawakan. Wala sa kanyang mawa-
wala kundi kamalian, at walang makakamit kundi katotohanan.
Hinuhukay, pinagtatrabahuhan, at hinahanap niya ito na parang
isang nakatagong kayamanan; at samantalang ang iba na masaya
na ipa at talupak ng dayami, sinasamsam niya ang butil, ang la-
man, at ang punto ng lahat ng mabuti, at nangungunyapit sa la-
hat ng nakararangal at nakadadakila sa sangkatauhan. . . .

Nakatagpo ba ng kaligayahan ang mga sinaunang tao ng Diyos
sa katotohanan? Gayon din tayo. May paghahayag at pangitain ba
sila? Gayon din tayo. Nagpropesiya ba sila? Gayon din tayo.
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Nakipag-usap ba ang Diyos sa kanila? Ginagawa rin niya ito sa
atin. Nagpropesiya ba sila tungkol sa “pagsasauli sa dati ng lahat
ng mga bagay?” [Tingnan sa Mga Gawa 3:21.] Sinasabi natin na
nasa pintuan na ito. Nagpropesiya ba sila tungkol sa kaharian ng
Diyos? Tumutulong tayong itayo ito. May naglingkod bang mga
anghel sa kanila? Gayon din sa atin. May propeta, apostol, pas-
tor, guro at mangangaral ba sila? Gayon din tayo. May diwa ba
sila ng propesiya at paghahayag? Gayon din tayo. Hinintay ba nila
ang ikalawang pagparito at ang maluwalhating pagdating ng
ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo? Gayon din
tayo. Inasahan ba nilang ihihiwalay ng Diyos ang masasama sa lu-
pain at maghahari siya sa kabutihan? Gayon din tayo. Hinangad
ba nila na maghari si Jesus at ang mga banal sa mundo? Gayon
din tayo. Sa katotohanan, hinahangad natin ang lahat ng bagay
na hinangad nila; hinahangad na malaman ang lahat ng alam
nila, at mangyari ang lahat ng prinopesiya sa kanila, ang pinaka-
dakila sa mga ito ay ang pagpapanumbalik ng lahat ng bagay, at
magsinungaling at maghumiyaw at magsisigaw man ang mga tao;
hindi nila mahahadlangan ang layunin ng Diyos, ni matitigil ang
pag-unlad ng walang hanggang katotohanan ni sa isang saglit—
patuloy itong susulong, SUSULONG, SUSULONG, at lalabanan
nito ang oposisyon. . . .

Ang walang hanggang kapangyarihan ng walang hanggang ka-
totohanan ay tatayong walang galos sa tingin ng natitipong huk-
bo, at malalaman ng lahat ng bansa na ang Diyos ang namama-
hala sa mga kalangitan.5

Ang katotohanan, walang hanggang katotohanan ang saligan
ng pag-asa ng mga Kristiyano: ito lamang ang tanging tiyak na
bato na kung saan kayo makasasandig. Kung tatalikuran ang san-
digang ito para sa isang paboritong paniniwala, mahuhulog siya
sa sapot ng kawalan ng paniniwala, pag-aalinlangan, kamalian, at
maling paniniwala, at mapupunta sa landas ng pagkawasak.
Tuwinang dadalo ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong nag-
mamahal sa katotohanan at tumutupad rito.6
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Aakayin tayo ng ebanghelyo sa mga katotohanan.

Nilayon ang ebanghelyo upang akayin tayo sa mga katotoha-
nan at sa mga katalinuhan, hanggang maisakatuparan ang banal
na kasulatan na nagpapahayag na makikita natin gaya ng pagka-
kakita sa atin, makaaalam gaya ng pagkakaalam sa atin [tingnan
sa D at T 76:94], hanggang sa di na kailangang sabihin natin sa
iba na, kilalanin mo ang Panginoon, bagkus lahat ay makakikila-
la sa Kanya mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakadakila [ting-
nan sa Jeremias 31:34], hanggang sa magliwanag ang ilaw at ka-
runungan ng Diyos sa lahat, at lahat ay mainitan sa sinag ng wa-
lang hanggang katotohanan.7

Tungkol sa ating relihiyon, sasabihin ko na niyayakap nito ang
lahat ng alituntunin ng katotohanan at katalinuhan na nauukol
sa atin bilang mga moral, intelektuwal, mortal, at imortal na tao,
ukol sa daigdig na ito at sa daigdig na darating. Bukas tayo sa la-
hat ng uri ng katotohanan, saan man ito nanggagaling, saan man
ito nagmumula, at sino man ang mga naniniwala rito. Ang kato-
tohanan, kapag pinangunahan ng maliit na salitang “lahat,” ay
sumasakop ng lahat ng bagay na umiral, o lahat ng bagay na iiral
pa at makikilala ng tao at sa kalipunan ng tao sa panahong ito at
hanggang sa walang katapusang panahon ng kawalang hanggan.
At tungkulin ng lahat ng intelehenting tao na responsible at may
pananagutan sa Diyos sa kanilang mga kilos, na maghanap ng ka-
totohanan, hayaang itong umimpluwensiya sa kanila at sa kani-
lang mga kilos at pamumuhay, nang malaya sa lahat ng pagkiling
at kuru-kuro, kahit na ito’y waring mababaw o kapani-paniwala.

Tayo, bilang mga Banal sa mga Huling Araw ay naniniwala,
una, sa ebanghelyo, at malaking bagay na sabihin iyan, dahil ni-
yayakap ng ebanghelyo ang lahat ng alituntunin na mas malalim,
mas laganap, at mas malawak kaysa anupamang bagay na maiisip
natin. Itinuturo sa atin ng ebanghelyo ang pag-iral at katangian
ng Diyos. Itinuturo rin nito sa atin ang ating relasyon sa Diyos at
ang iba’t ibang tungkulin natin sa kanya bilang kanyang mga
anak. Itinuturo nito sa atin ang iba’t ibang tungkulin at respon-
sibilidad natin sa ating mga pamilya at kaibigan, sa komunidad,
at sa mga buhay at mga patay. Ipinahahayag nito sa atin ang mga
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alituntunin ukol sa hinaharap. Sa katotohanan, ayon sa sinabi ng
isang disipulo noong sinauna, ito’y “nagdala sa liwanag ng buhay
at ng walang pagkasira” [tingnan sa II Kay Timoteo 1:10], nag-
papahayag ito ng kaugnayan natin sa Diyos, na inihahanda tayo
para sa kadakilaan sa walang hanggang daigdig.8

Naghayag ang Diyos sa atin ng mga dakila at maluwalhating
katotohanan, at handa Siyang maghayag ng mas marami pa kung
ipasasailalim natin ang ating sarili sa Kanyang patnubay at direk-
siyon. Hangaring sundin ang alituntunin na laging itinuturo ni
Jesus—gawin ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, na nag-
sabi, “Hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kun-
di ang kalooban niyaong nagsugo sa akin.” [Juan 5:30.] Naririto
tayo sa gayon ding kadahilanan kung bakit Siya naririto, at tulad
Niya tungkulin din nating sumunod sa kalooban ng ating Ama sa
Langit. Dapat nating ipailalim ang ating sarili sa batas ng Diyos,
sa salita ng Diyos, at sa kalooban ng Diyos.9

Hindi tayo dapat matakot na magsakripisyo alang-alang 
sa katotohanan.

Noon pa ma’y lagi nang laban sa katotohanan ang mga anak
ng tao, dahil ito’y nakababangga sa masasamang hangarin at ga-
wain. Tuwinang inuusig ang mga propeta; at bakit? dahil may la-
kas sila ng loob na ipangaral ang salita ng Panginoon sa mga tao.
Sa pagsasalita ni Esteban tungkol sa bagay na ito, sinabi niya,
“Alin sa mga propeta ang hindi pinagusig ng inyong mga magu-
lang? At kanilang pinatay ang nangagpahayag ng una ng pagda-
ting ng Matuwid na Ito; na sa kaniya’y kayo ngayon ay nangaging
mga tagapagkanulo at mamamatay-tao?” [Tingnan sa Mga Gawa
7:52.] “Ngunit sa panahong ito,” sabi ng mga tao, “alam naming
masasama sila at hindi namin iyon magagawa.” Ganito rin ang si-
nabi ng mga Judio kay Jesus, gayon pa man kanila siyang ipina-
ko sa krus….

Ipinanumbalik ng Panginoon ang Ebanghelyo kung paano ito
umiral noong panahon ng mga Apostol. Ang Ebanghelyong ito
ay hindi naaayon sa sistema ng tao, na salu-salungat at iba’t iba;
at sa halip na kilalanin, ng matatapat na tao, ang mga katotoha-
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nan na nakapaloob sa Biblia, na kanilang ipinahahayag na kani-
lang pinaniniwalaan, ngunit sa katotohanan ay hindi, tinatangka
nilang pagtakpan ang kanilang mahihinang sistema at teoryang
hindi batay sa mga banal na kasulatan, upang ipagtanggol ang
kanilang huwad na kabutihan….Ngunit lahat ng katotohanan ay
maihahayag; at ang matatapat ang puso ay magmumulat sa kani-
lang pagkatulog; at ang mga layunin ng Diyos ay matutupad; at
ang kaharian ng Diyos ay maitatatag, at…ang katotohanan ay ta-
tayong marangal at matatag,…at walang kapangyarihan ang ma-
kahahadlang sa pag-unlad nito.10

Sasabihin ko sa inyo ngayon ang ilan sa mga damdamin ko
nang bago pa lamang ako sa simbahan. Matagal na ito. Nang una
kong narinig ang ebanghelyo, napilitan akong umamin na may
katuturan ito. Muntik ko nang ipagdasal na hindi sana ito totoo.
“Kung totoo ito,” sabi ko, “bilang isang matapat na tao dapat
kong sundin ito, kung hindi, hindi ako magkakaroon ng tiwala
sa aking sarili.” Nang suriin ko ang paksang ito, at nakumbinsi na
ito’y totoo, sinabi ko, “Naniniwala ako rito; Kailangan kong ya-
kapin ito; hindi ko matatanggihan ang alituntunin ng walang
hanggang katotohanan.” At sasabihin ko pa na sa buhay ko ay
hindi kailanman ako tumanggi sa katotohanan na inihayag sa
akin ng sinumang tao, handa akong sumunod rito noon at han-
da akong sumunod rito ngayon.

Kung may sinumang tao na mula sa anumang sekta ng relihi-
yon, o pulitika, o mula sa mundo ng siyensya, na magpapahayag
sa akin ng totoong alituntunin, handa akong tanggapin ito, saan
man ito nanggaling. Tanong ng isa, naniniwala ka ba sa Biblia?
Oo. Naniniwala ka ba sa Aklat ni Mormon? Oo. Naniniwala ka ba
sa Doktrina at mga Tipan? Oo. Naniniwala ako sa lahat ng sinabi
at isinulat ng Diyos, lahat ng nakatala, at handa akong maniwala
sa lahat ng ipahahayag niya sa sangkatauhan. Ipinahahayag na-
ting naniniwala tayo sa lahat ng katotohanan, at pinamamahala-
an tayo ng lahat ng katotohanan.11

Inasahan ko na pagsapi ko sa simbahang ito, na ako ay uusi-
gin at iiwasan. Inasahan kong uusigin ang mga tao. Ngunit nani-
niwala ako na nagsalita ang Diyos, at ipinahayag Niya ang walang
hanggang alituntunin, at may gawain ang Diyos na taliwas sa
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mga ideya, pananaw, at kuru-kuro ng tao, at hindi ko alam kung
pagbabayaran ko ito ng buhay ko bago ako makatapos….Kung
pinatay nila si Jesus noong unang panahon, hindi ba’t ang gayon
ding damdamin at impluwensiya ay maaaring magbunga rin ng
gayon sa panahong ito? Inisip ko ang lahat ng maaaring mangya-
ri sa akin nang una akong sumapi, at nakahanda akong harapin
ang mga ito.12

Ang Panginoon, sa pamamagitan ng simpleng paraan ay napa-
ngangalagaan at naililigtas ang kanyang mga tao, ngunit kaila-
ngan nilang magkaroon ng ganap na pananampalataya at tiwala
sa kanya, at kapag sila’y nalagay sa gipit na kalagayan hindi sila
dapat matakot na magsakripisyo alang-alang sa pagpapanatili ng
katotohanan, at lahat ay magiging mabuti para sa atin na nabu-
buhay o nasa bingit ng kamatayan, sa panahong ito o sa kawa-
lang hanggan.13

Dapat tayong magpatuloy sa paghahanap at pagtanggap 
sa katotohanan.

Naghahanap tayo ng katotohanan. Nagsimula tayong magha-
nap nito, at lagi tayong naghahanap nito, at agad natin tinatang-
gap ang anumang totoong alituntunin na inihayag ng sinumang
tao, ng Diyos, o ng mga banal na anghel, at ginagawa natin itong
bahagi ng ating paniniwala sa ating relihiyon.14

Ang taong naghahanap ng katotohanan ay walang partikular
na sistemang itinataguyod, walang partikular na doktrinang ipi-
nagtatanggol o teoryang itinatangi. Tinatanggap niya ang lahat
ng katotohanan, tulad ng araw sa kalangitan, ang kanyang ma-
tinding liwanag ay lumaganap sa lahat ng nilikha. Kung aalisin ng
tao mula sa kanilang sarili ang pagkiling at masamang opinyon
sa iba, at madasalin at taimtim na hahanapin ang katotohanan,
matatagpuan nila ito saan man nila hanapin ito.15

Isang malaking dahilan kung bakit madalas natitisod ang mga
tao sa paghahanap ng katotohanang pilosopikal ay dahil hinaha-
nap nila ito sa pamamagitan ng kanilang sariling karunungan,
para sa pagpapaluwalhati ng kanilang katalinuhan, at hindi nila
hinihingi ang karunungan ng Diyos na siyang pumupuno at na-
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mamahala sa sanglibutan at sa lahat ng bagay dito. Ito ang isa sa
mga malaking problema ng mga pilosopo sa mundo, na umiiral
din ngayon, dahil inaangkin ng tao na siyang ang lumikha ng la-
hat ng bagay na kanyang natuklasan. Anumang bagong batas o
alituntunin na kanyang natuklasan ay aangkinin niya sa halip na
ibigay ang karangalan sa Diyos.16

Walang bagay na mas mahalaga pa sa akin kaysa sa mga ali-
tuntunin ng walang hanggang katotohanan; kaysa sa mga alitun-
tunin ng buhay na walang hanggan; walang hanggang kaligtasan,
at walang hanggang kadakilaan sa kaharian ng Diyos. Ngunit
tungkulin nating maunawaan ang mga ito, dahil kung hindi na-
tin nauunawaan ang mga ito, gaano man kahalaga ng katotoha-
nan, hindi tayo makikinabang dito.17

Bukas tayo sa pagtanggap ng lahat ng katotohanan, anumang
uri nito, hinahangad nating makamtam at ariin ang mga ito, hi-
nahanap ang mga ito na parang mga nakatagong kayamanan; at
gamitin ang lahat ng kaalamang ibinigay sa atin ng Diyos upang
mapasaatin ang lahat ng katalinuhan na ibinigay niya sa iba; at hi-
lingin ang tulong niya upang ipahayag ang kanyang kalooban,
ukol sa mga bagay na nilayon nang mabuti upan magbigay sa atin
ng kaligayahan at para sa ikabubuti ng sangkatauhan.

Kung may alinmang mabuting alituntunin, alinmang pilosopi-
ya sa moralidad na hindi pa natin nakakamtan, hinahangad na-
ting matutuhan ang mga ito. Kung may alinmang bagay sa lara-
ngan ng siyensiya na hindi natin nauunawaan, hinahangad na-
ting maunawaan ang mga ito. Kung may alinmang sangay ng
pilosopiya na naglalayong pagbutihin ang sangkatauhan, na hin-
di pa natin napanghahawakan, hinahangad nating mapasaatin
ito. Kung may alinmang bagay na ukol sa pamamalakad at pa-
mamahala ng mga bansa, o sa pulitika, sa ibang salita, na hindi
pa natin alam, ninanais nating mapasaatin ito. Kung may alin-
mang ideya sa relihiyon, alinmang katotohanan sa teolohiya,
alinmang alituntunin ukol sa Diyos, na hindi pa natin natututu-
han, magtatanong tayo sa tao, at mananalangin sa Diyos, sa ating
Ama sa Langit, na maliwanagan ang ating isipan upang tayo ay
makaunawa, makaalam, makatanggap, at makapamuhay sa mga
ito bilang bahagi ng ating relihiyon. Kaya nga’t ang ating mga
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ideya at kaisipan ay sumasaklaw sa lahat ng sulok ng mundo, tu-
matanggap sa lahat ng bagay na nauukol sa liwanag o buhay na
ukol sa mundong ito o sa mga mundong darating….Hahangarin
ng mga ito ang katalinuhan ng mga Diyos sa mga daigdig na wa-
lang hanggan. Sasaklawin ng mga ito ang lahat ng mabuti at ma-
rangal at mahusay at nagpapaligaya at nilayon para sa kapakanan
ng sangkatauhan.

Walang sinuman ni isang grupo ng tao na nagturo ng daan na da-
pat nating tahakin, tungkol sa mga bagay na ito. Walang doktrina ni
teorya na umiiral sa mundo na ipinahahayag nating pinakikinggan
natin, maliban na lamang ang mga ito ay mapatutunayan ng mga
alituntunin ng walang hanggang katotohanan. Maingat nating mi-
namasdan, sinisiyasat, pinupuna, at sinusuri ang lahat ng nakikita
natin, at anuman ang katotohanang matatagpuan natin dito, malu-
wag nating itinuturing itong bahagi ng sistemang kinabibilangan
natin.18

Kung may ilanmang katotohanan sa langit, lupa, o impiyerno,
nais kong tanggapin ito; walang halaga sa akin anuman ang anyo
nito, sino ang may dala nito, o sinuman ang mga naniniwala
dito; popular man ito o hindi, minimithi kong magpakatuwa at
magtamasa ng katotohanan, walang hanggang katotohanan.19

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Anu-ano ang pinagkukunan natin ng walang hanggang kato-
tohanan? Paano ninyo mapabubuti ang paraan ng pagtanggap
ninyo sa mga mapagkukunang ito?

• Paano tayo aakayin ng ebanghelyo sa “mga katotohanan”? Anu-
anong pagbabago ang nakita ninyo sa inyong buhay habang na-
tututo at tumatanggap kayo ng mga bagong katotohanan?

• Anu-anong sakripisyo ang ginawa ninyo o ginawa ng mga
taong kilala ninyo alang-alang sa katotohanan? Anu-anong
pagpapala ang dumating dahil dito?

• Maraming tao ng Diyos ang namatay para sa katotohanan.
Paano tayo makapamumuhay sa katotohanan nang may gayon
ding dedikasyon at debosyon?
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• Sa palagay ninyo, bakit madalas labanan ng mundo ang walang
hanggang katotohanan? Ano ang magagawa natin para matulu-
ngan ang mga bata na makilala at tumanggap ng walang hang-
gang katotohanan? Ano ang magagawa natin bilang pamilya
upang mapalakas ang paninindigan natin sa katotohanan?

• Bakit mahalagang patuloy nating dagdagan ang pag-unawa natin
sa katotohanan? Sa anu-anong paraan natin maaaring sundin
ang payo ni Pangulong Taylor ukol sa patuloy na paghahanap ng
katotohanan? Paano natin makikilala ang katotohanan sa 
kamalian?

• Anu-ano ang ilang katotohanan sa ebanghelyo na sa palagay
ninyo’y nagbibigay ng inspirasyon at nagpapalakas sa inyo?
Bilang miyembro ng Simbahan paano ninyo matutulungan
ang iba na makaunawa at tumanggap ng katotohanan?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Mga Taga Filipos
4:8; I Mga Teselonica 5:21; Alma 32:28–29; Moroni 10:4–5; D at T
45:57;93:24; Mga Saligan ng Pananampalataya 1:13
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Ang Kaharian ng Diyos 

Itinatayo natin ang sandigan ng kaharian na tatagal
nang walang katapusan;—na sisibol sa panahong ito at
mamumukadkad sa kawalang hanggan. Nakikibaka tayo

sa isang mas dakilang gawain na kailanman ay 
pinagkaabalahan ng tao.1

Mula sa Buhay ni John Taylor

Matibay na naniniwala si John Taylor na itatatag ang kaharian
ng Diyos sa mundo. Naunawaan niya na hindi nakasalalay ang
pagpupunyaging ito kay Propetang Joseph Smith o sa kaninu-
mang tao, bagkus ito ay tiyak na pinamamahalaan ng
Panginoon. At handa siyang ipaglaban ang pagpupunyaging ito
ng kanyang buhay.

Noong 1838, pagkatapos niyang tawagin sa Korum ng
Labindalawa, naglakbay si John Taylor sa Far West, Missouri,
upang makasama ang mga Banal. Habang patungo roon, magsa-
salita siya sa isang grupo malapit sa Columbus, Ohio. Bago su-
mapit ang takdang oras, may ilang kapatid ang naghatid sa kan-
ya ng balita na may ilang kalalakihan ang natitipon sa lugar ng
pagpupulungan at may lihim silang pakana na buhusan ng alki-
tran at balahibo ng manok si Elder Taylor. Pinayuhan siya ng mga
kapatid na ikansela ang pulong dahil nakahihigit sa bilang nila
ang kalaban at hindi nila kayang ipagtanggol si Elder Taylor.
Gayunpaman, ipinilit ni Elder Taylor na pupunta siya roon at
mangangaral tulad ng plano at gagawin niya ito kahit na mag-isa.

Nang dumating siya sa maraming taong nagkatipon upang ma-
kinig sa kanya, nagsimula siyang magsalita tungkol sa pagbabalik
niya mula sa mga bansang pinamumunuan ng mga hari. Sinabi
niya sa kanila ang karangalang nadama niya sa pagtayo sa mala-
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Maging sa harap ng oposisyon, matapang na pinatotohanan ni John Taylor 
ang katotohanan at gumawa ng walang kapaguran para sa pagtatatag ng 

kaharian ng Diyos.
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yang lupain. Bilang pagpapaliwanag kung paano natamo ang ka-
layaang iyon, sinabi niya: “Mga ginoo, batid ko na nakatayo ako
ngayon sa harap ng mga kalalakihang ang mga ama ay nakipagla-
ban at nakatamo ng isa sa mga pinakadakilang pagpapala na maa-
aring igawad sa sangkatauhan—ang karapatan na mag-isip, mag-
salita, magsulat; magpahayag kung sino ang mamamahala sa kani-
la, at ang karapatang sumamba sa Diyos alinsunod sa mga atas ng
sariling nilang budhi—lahat ng ito ay sagrado, karapatang pantao,
na ngayon ay ginarantiyahan ng Konstitusyon ng Amerika.
Nakikita ko sa harap ko ngayon ang mga anak ng mararangal na
amang ito, na sa halip na sumunod sa pinunong malupit, ay inia-
lay ang kanilang buhay, kayamanan at sagradong karangalan
upang putulin ang mga tanikala, magtamasa ng kalayaan para sa
kanilang sarili, at ipamana ito sa kanilang mga inapo, o mamatay
sa pagtatangka.”

Nagpatuloy pa si Elder Taylor: “Nais ko ring sabihin sa inyo, na
ipinaabot sa akin ang layunin ninyong buhusan ako ng alkitran
at balahibo ng manok dahil sa mga opinyon kong pangrelihiyon.
Ito ba ang pagpapalang namana ninyo sa inyong mga ama? Ito ba
ang pagpapalang pinagbayaran nila ng dugo ng kanilang mga
puso—itong inyong kalayaan? Kung ito nga, may biktima na
kayo, mayroon na tayong ihahain para sa kabutihan ng kalayaan.”

Pagkasabi niya nito, pinunit niya ang kanyang tsaleko at bu-
mulalas: “Mga ginoo lumapit kayo na dala ang alkitran at mga ba-
lahibo ng manok, handa na ang inyong biktima; at kayong mga
kapita-pitagang espiritu ng mga makabayan, masdan ninyo ang
mga gawain ng inyong masasamang anak! Halikayo mga ginoo!
Halikayo, handa na ako!” Tumigil ng ilang sandali si Elder Taylor,
ngunit ni isa ay walang kumilos o nagsalita. Pagkaraan ay nagpa-
tuloy siya sa kanyang pananalita at nangaral sa mga tao nang may
tapang at kapangyarihan sa loob ng tatlong oras.2

Tulad ng sinabi ni Elder Matthias F. Cowley ng Korum ng
Labindalawa maraming taon pagkatapos mamatay ni Pangulong
Taylor, “Nabuhay, gumawa at namatay siyang ganap na halimba-
wa ng kanyang paboritong kasabihan, “Ang Kaharian ng Diyos at
wala nang iba.’”3
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Mga Turo ni John Taylor

Ang lupa ay sa Panginoon at Siya ang may karapatang 
tagapamahala, hukom, at hari rito.

Sino ang gumawa ng mundo? Ang Panginoon. Sino ang nagta-
taguyod nito? Ang Panginoon. Sino ang nagpapakain at naglalaan
ng damit sa milyun-milyong tao na namumuhay dito, kapwa Banal
at makasalanan? Ang Panginoon. Sino ang namamahala sa lahat ng
bagay sa sanglibutan? Ang Panginoon….Sino ang nagbigay sa tao
ng pang-unawa? Ang Panginoon. Sino ang nagbigay sa pilosopong
gentil, mekaniko, atbp, ng bawat piraso ng talino tungkol sa de
kuryenteng telegrama, ang husay at ang kakayahan ng makina sa
pangangailangan ng sangkatauhan at lahat ng uri ng imbensiyon
na ginawa nitong huling siglo? Ang Panginoon….Sino ang may ka-
rapatang pamunuan ang mga bansa, pangasiwaan ang mga kaha-
rian at pamahalaan ang lahat ng tao sa mundo?4

Ang mundong ito ay nararapat na panirahan, at marapat na
mana ng mga Banal. Yayamang ito ay kay Jesucristo, ito’y pag-
mamay-ari rin ng kanyang mga tagapaglingkod at tagasunod,
kaya nga sinabi sa atin. “Ang lupa ay sa Panginoon at ang boong
narito,” [Mga Awit 24:1] at kapag nasa tamang kalagayan na ang
lahat, “ang mga banal ng Kataastaasan ay magsisitanggap ng ka-
harian, at aariin ang kaharian, at ang kadakilaan ng mga kahari-
an sa silong ng boong langit, mabibigay sa bayan ng mga banal
ng Kataastaasan.” [Tingnan sa Daniel 7:18, 27.] Kaya’t ito’y kani-
lang marapat na mana.5

Sa mga banal na kasulatan…inilalarawan si Cristo bilang ma-
rapat na tagapamana ng mundo; inilalarawan siyang pumarito
minsan upang magbayad-sala sa mga kasalanan ng mundo; at
pagkaraan ay darating siyang muli sa mundo upang maging pi-
nuno, hukom, at hari.6

Kinakatawan ng Simbahan ang pagpapakilala ng kaharian
ng Diyos sa mundo.

Ang kaharian ng Diyos ay nangangahulugan ng pamahalaan ng
Diyos. Ang ibig sabihin nito, may kapangyarihan, awtoridad, pa-



266

K A B A N A T A  2 4

mumuno, pamamahala, at mga taong pamumunuan. Ngunit hin-
di magaganap ang alituntuning ito, hindi lubos na magaganap,
hanggang, tulad ng sinabi sa mga banal na kasulatan, ang mga
kaharian sa mundong ito ay maging mga kaharian ng ating
Panginoon at ng kanyang Cristo, at siya ang mamumuno sa ka-
nila [tingnan sa Apocalipsis 11:15], at bawat tuhod ay luluhod,
at bawat dila ay magtatapat na siya ang Cristo [tingnan sa D at T
88:104], para sa kaluwalhatian ng Diyos, ang Ama. Hindi pa du-
marating ang oras na ito, ngunit may ilang alituntunin na nau-
ugnay rito na dumating na; tulad ng, pagpapakilala sa kahariang
ito, at ang pagpapakilalang ito ng kaharian ay magagawa lamang
ng Personaheng yaon na siyang Hari at Tagapamahala, at Puno
ng pamahalaang ito, una sa pagbibigay-alam ng kanyang mga
ideya, ng kanyang mga batas, ng kanyang pamahalaan sa tao,
kung hindi, hindi natin malalaman ang kanyang mga batas.7

Ano ang unang pinakamahalagang bagay sa pagtatatag ng kan-
yang kaharian? Ito ay ang tumawag ng propeta at ipahayag sa
kanya ang kalooban ng Diyos; at ang kasunod ay ang ipasunod
sa mga tao ang kagustuhan ng Panginoon sa pamamagitan ng
propeta. Kung hindi tayo magkakaroon nito, hindi natin kailan-
man maitatatag ang kaharian ng Diyos sa mundo.8

Nais ng Diyos na ipakilala ang kaharian niya sa mundo, at ka-
ilangan niyang unang itatag ang kanyang simbahan, buuin ang
mga taong nakakalat sa mga bansa at tipunin sila, nang magka-
roon ng isang kawan at isang pastol [tingnan sa Juan 10:16], at
isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang pagbibinyag,
at isang Diyos, na sumasa sa ibabaw ng lahat at sumasa lahat
[tingnan sa Mga Taga Efeso 4:5–6], at kung saan ang lahat ay pi-
namamahalaan. Upang magawa ang layuning ito, itinatag niya
ang kanyang banal na priesthood tulad ng pagkakatatag nito sa
mga kalangitan.9

Minsan’y nag-uusap tayo tungkol sa simbahan ng Diyos, at ba-
kit? Nag-uusap tayo tungkol sa kaharian ng Diyos, at bakit? Dahil,
bago magkaroon ng kaharian ng Diyos, kailangan munang mag-
karoong ng simbahan ng Diyos, at kaya nga’t ang unang alitun-
tunin ng ebanghelyo ay kailangang ipangaral sa lahat ng bansa,
tulad noong panahong narito pa ang Panginoong Jesucristo at



267

K A B A N A T A  2 4

ang iba pang kasama niya. At bakit? Dahil sa imposibleng maipa-
kilala ang batas ng Diyos sa mga taong hindi pasasailalim at ma-
papatnubayan sa diwa ng paghahayag.10

Hindi maitatatag ng Diyos ang kaharian sa mundo maliban na
lamang kung mayroon siyang simbahan at mga taong sumusu-
nod sa kanyang mga batas at handang sumunod rito; at sa pag-
tatatag sa mga taong tulad nito na tinipon mula sa kalipunan ng
mga bansa sa mundo sa ilalim ng taong binigyan ng inspirasyon
ng Diyos, ang tagapagsalita ni Jehova sa kanyang mga tao; sina-
sabi ko, sa samahang ito, may pagkakataon na ang Panginoong
Diyos ay maihayag, may oportunidad na maipakita ang mga ba-
tas ng buhay, may pagkakataon ang Diyos na ipakilala ang mga
alituntunin ng langit sa mundo at magawa ang kalooban ng
Diyos sa lupa at gayon din sa langit.11

Ganap na itatatag ni Jesucristo ang Kanyang kaharian 
at maghahari sa mundo. 

“Dumating nawa ang kaharian mo.” [Mateo 6:10.]…Itinuro
ito ni Jesus sa kanyang mga disipulo nang sila ay lumapit sa kan-
ya, na nagsasabing, turuan mo kaming manalangin…Dumating
nawa ang kaharian mo. Anong kaharian? Ano ang ibig sabihin ng
“dumating nawa ang kaharian mo”? Ang ibig sabihin nito ay pa-
mumuno ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay ang batas ng Diyos.
Ang ibig sabihin nito ay ang pamahalaan ng Diyos. Ang ibig sa-
bihin nito ay ang mga taong nakinig sa Diyos at handang maki-
nig at sumunod sa mga kautusan ni Jehova. At ang ibig sabihin
nito ay may Diyos na handang pumatnubay at tumagubilin at
magtaguyod sa kanyang mga tao. Dumating nawa ang kaharian
mo, nang maitatag ang iyong pamahalaan, at ang mga alituntu-
nin ng walang hanggang katotohanan na umiiral sa mga kala-
ngitan ay maituro sa mga tao, at kapag ang mga ito ay naituro
na sa tao, sila ay mapasasailalim sa mga batas at pamahalaang
ito, at mamuhay nang may takot sa Diyos, sumusunod sa kan-
yang mga kautusan at pumapasailalim sa kanyang patnubay.
Dumating nawa ang kaharian mo, nang ang kaguluhan, ang ma-
sama, at kasamaan, ang pagpaslang at pagpapadanak ng dugo
na ngayon ay umiiral sa sangkatauhan ay mawala na, at ang mga
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Kapag dumating muli si Cristo upang itatag ang Kanyang kaharian sa mundo,
sisimulan Niya ang “kaharian ng kapayapaan, kabutihan, katarungan,

kaligayahan, at pag-unlad.”
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alituntunin ng katotohanan at tama, ang mga alituntunin ng ka-
butihan, kawanggawa, at pagmamahalan tulad ng umiiral sa dib-
dib ng mga Diyos, ay umiral din sa atin.12

Ipinakita ko…na ang kaharian ng Diyos ay literal na itatatag sa
mundo. Hindi ito magiging isang pangitain na lumulutang sa ha-
ngin, ayon sa ilang taong nagkakaroon ng mga pangitain, ngunit
ito’y tunay. Itatatag ito nang literal sa mundo, tulad nang sinabi
noon pa, at kabibilangan ng mga literal na mga lalaki, babae, at
mga bata; ng mga mabubuhay na banal na tumutupad ng mga
kautusan ng Diyos, at ng mga taong nabuhay na mag-uli na bu-
mangon mula sa kanilang libingan, at namumuhay sa lupa. Ang
Panginoon ang magiging hari sa buong mundo, at ang buong
sangkatauhan ay mapasasailalim ng kanyang kataas-taasang ka-
pangyarihan, at lahat ng bansa sa ilalim ng langit ay kikilalanin
ang kanyang kapangyarihan, at yuyukod sa kanyang setro. Ang
mga naglilingkod sa kanya sa kabutihan ay makakausap ang
Diyos, at si Jesus; at paglilingkuran ng mga anghel, at malalaman
ang nagdaan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap; at ang ibang
tao, na hindi ganap na sumunod sa kanyang mga batas, ni tina-
gubilinan ng kanyang mga tipan, gayon pa man, ay ganap na su-
sunod sa kanyang pamahalaan. Dahil ito ang paghahari ng Diyos
sa mundo, at ipatutupad niya ang kanyang mga kautusan, at ipa-
tutupad ang kanyang mga kautusan sa mga bansa sa daigdig na
siyang karapatan niya. Hindi pahihintulutan si Satanas na pama-
halaan ang mga naninirahan dito, dahil ang Panginoong Diyos
ang magiging hari sa buong daigdig, at ang kaharian at ang ka-
dakilaan ng kaharian sa ilalim ng buong langit ay ibibigay sa mga
banal.13

Ano ang magiging epekto ng pagtatatag ng kaharian ni Cristo,
o ng paghahari ng Diyos sa lupa?…Ang pagkawala ng digmaan,
pagdanak ng dugo, kahirapan, sakit, at kasalanan, at ang pagka-
karoon ng kaharian ng kapayapaan, kabutihan, katarungan, kali-
gayahan, at pag-unlad. Ito ang pagpapanumbalik ng mundo at
ng tao sa kanilang kauna-unahang kaluwalhatian at dalisay na ka-
husayan; ang pagpapanumbalik ng lahat ng bagay na sinalita ng
lahat ng propeta buhat pa noon [tingnan sa Mga Gawa 3:21].14
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Tinawag ng Panginoon ang Kanyang mga Banal upang
tumulong sa pagtatatag ng Kanyang kaharian.

May isang ginoo sa Pransiya ang nagsimulang kumausap sa
akin, at nais niyang malaman kung inisip nating gumawa ng
isang bagay na mahalaga sa mundo? Sinabi ko sa kanya na layon
nating ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo; at ito nga ay
nakaabot na sa lahat ng sulok ng mundo. Hindi ito gagawin sa
isang sulok lamang ng mundo, ngunit ito’y aabot sa buong pa-
nahon natin ngayon hanggang sa kawalang-hanggan. Aabot ito
hanggang kawalang hanggan, at sasakop sa mga nangamatay
libu-libong taon na ang nakararan, upang dalhin sila sa kaharian
ng Diyos. Magbubuhos ito ng pagpapala sa mga henerasyong da-
rating, at sa wakas ay pag-isahin ang langit at ang lupa, at ito ay
magaganap sa pangalan ng Diyos ng Israel. Tutulungan tayo ng
kapangyarihan ng langit, at makikiisa sa atin ang ating mga ni-
nuno sa walang hanggang daigdig; dahil may pangako tayo ng
buhay ngayon, at gayundin ng buhay na darating.

Kasisimula pa lamang natin sa ating maluwalhating gawain.
Paglipas ng panahon magagampanan natin ang lahat ng sinabi ng
ating mga ninuno….Hahayo tayo mga kapatid, at hindi upang
mag-aral ng sarili nating mga hangarin, kundi kung paano maisa-
sakatuparan ang maluwalhating layunin ng Diyos….Kailangang
humayo ang kapangyarihan ng katotohanan, dapat na maputol
ang tanikala ng kadiliman, at kailangang maitayo ang kaharian ng
Diyos, at walang kapangyarihan ang makapipigil dito.15

Ilang taon na tayong nagsasalita tungkol sa pamumuno at pa-
mahalaan ng kaharian ng Diyos at ang pagtatatag nito sa lupa, sa
kapayapaan at kabutihan; at tungkol din sa panahon kung kailan
ang lahat ng nilikha sa kalangitan at lupa, sa ilalim ng lupa, at
nasa dagat, at sa lahat ng bagay na nasa mga ito ay maririnig na
mangasasabi, “Sa kaniya na nakaupo sa luklukan, at sa Cordero
ay ang pagpapala, at kapurihan, at kaluwalhatian, at paghahari,
magpakailan kailan man.” (Apocalipsis 5:13.) Nag-usap na tayo
tungkol sa mga bagay na ito, ngunit kay rami pang dapat gawin
sa kasalukuyan mula ngayon hangang sa hindi mapihong pana-
hon sa malayong hinaharap. Hindi lamang pananampalataya ang
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nakasalalay dito, kundi kailangan ding kumilos; ito ang bagay na
dapat nating pagkaabalahan, bilang indibidwal at bilang mga tao,
at hindi ito maliit na bagay lamang.16

May mahalaga tayong misyon na dapat gawin—kailangan na-
ting pamahalaan ang ating sarili ayon sa mga batas ng kaharian
ng Diyos, at malalaman nating isa ito sa pinakamaharip na ga-
waing ating gagawin, ang matutuhang pamahalaan ang ating sa-
rili, ang ating mga pagnanasa, ang ating disposisyon, at ang ating
mga gawi, ating mga damdamin, ating buhay, ating espiritu, ating
paghuhusga, at ipasailalim ang lahat ng ating pagnanasa ayon sa
batas ng kaharian ng Diyos at sa diwa ng katotohanan.
Mahalagang bagay ang maging abala sa pagtatayo ng kaharian ng
Diyos—ang simula nito ay nasa atin na ngayon.17

Matakot sa Diyos; gumawa ng gawain ng kabutihan; ipamuhay
ang inyong relihiyon, tuparin ang mga kautusan at magpakum-
baba sa harap niya; maging isa, at makiisa sa banal na priesthood
at sa bawat isa, at sinasabi ko sa inyo sa pangalan ng Diyos na ba-
bangon at sisikat ang Sion at mapasasakanya ang kapangyarihan
ng Diyos; at makikita ang kanyang kapangyarihan; at magagalak
tayo sa kabuuan ng pagpapala ng ebanghelyo ng kapayapaan; at
hahayo ang gawain ng Diyos at darami hanggang ang mga kaha-
rian sa mundong ito ay maging kaharian ng ating Diyos at ng
kanyang Cristo [tingnan sa Apocalipsis 11:15], at lahat ng nilik-
ha sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa ay maririnig na ma-
ngagsasabi, Sa kaniya na nakaupo sa luklukan, at sa Cordero ay
ang pagpapala, at kapurihan, at kaluwalhatian, at paghahari,
magpakailan kailan man. [tingnan sa Apocalipsis 5:13.]18

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Bakit marapat na tagapagmana at pinuno si Jesucristo ng mun-
do? Paano naiimpluwensiyahan ng kaalamang ito ang pakiki-
tungo ninyo sa Kanya?

• Bakit mahalaga ang Pagpapanumbalik sa Simbahan sa pagtata-
tag ng kaharian ng Panginoon sa mundo? Ano ang natutuhan
ninyo bilang miyembro ng Simbahan tungkol sa paghahan-
dang mabuhay na kasama ng Panginoon? Paano makaaambag
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ang mga paglilingkod natin sa Simbahan sa pagtatatag ng ka-
harian ng Panginoon?

• Paano ninyo nakikitang umuunlad ang Simbahan upang ga-
nap na maitatag ang kaharian ng Diyos sa mundo? Ano ang
maitutulong ninyo bilang indibidwal at kasama ang inyong pa-
milya sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa mundo?

• Nagsalita si Pangulong Taylor tungkol sa mga dakilang pagpa-
pala na matatamasa natin sa pagbabalik ng Tagapagligtas
upang maghari sa Kanyang kaharian sa Milenyo. Ano ang ma-
giging buhay sa mundo sa panahon ng Milenyo? (Tingnan din
sa D at T 29:11; 43:29–32; 101:22–35; mga Saligan ng
Pananampalataya 1:10.)

• Ang personal na salawikain ni Pangulong Taylor ay “Ang kaha-
rian ng Diyos at wala nang iba!” Anu-anong halimbawa ang na-
kikita ninyo sa mga taong mayroon ding ganitong paniniwala?
Ano ang ibig sabihin sa inyo ng salawikaing ito? Ano sa palagay
ninyo ang magiging bunga kung tayo bilang mga miyembro ng
Simbahan ay ipamuhay ang salawikaing ito?

Kaugnay na mga talata sa Banal na Kasulatan: Daniel
2:26–45; Mateo 6:33; D at T 45:1, 65; 104:58–59
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dapat na igalang ang mga ma-

gulang, 236–37
kahalagahan ng pagbibigay ng

edukasyon sa, 107–110
tinubos sa pamamagitan ng

Pagbabayad-sala, 63–64

Binyag, kinakailangan upang ma-
tanggap ang ganap na pagpa-
pala ng Pagbabayad-sala, 66

Buhay na walang hanggan.
Tingnan sa Kadakilaan

C

Cannon, Angus M., parangal sa
libing ni Pangulong Taylor,
xxx

Cristo. Tingnan sa Jesucristo

D

Diyos Ama
inilahad ang Kanyang plano sa

Dakilang Konseho sa Langit,
49–50

minamahal tayo bilang Kanyang
mga anak, 176–78

nagbibigay ng kapayapaan sa
mga nagtitiwala sa Kanya,
179–81

pinagpapala tayo habang luma-
lapit tayo sa Kanya sa panala-
ngin, 178–79

Diyos, mga anak ng. Tingnan sa
Anak ng Diyos, mga

E

Ebanghelyo
kasama ang mga bagay na tem-

poral at gayon din ang espiri-
tuwal, 212–13

nagbibigay ng kagalakan,
122–24
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naghahatid ng tunay na kaliga-
yahan at kalayaan, 21–23

nagtataguyod ng pagmamahal at
pagkakaisa, 28–29

nagtuturo sa atin ng tungkol sa
mga katangian ng Diyos, 16–17

sumasaklaw sa lahat ng katoto-
hanan, 255–56

walang hanggang katangian ng,
17–21

Edukasyon
gawain ni John Taylor sa, 105
kinakailangan sa pagtatatag ng

Sion, 113–15
kinakailangang maging pangha-

bang-buhay na gawain, 258–60
pagtataguyod ng layunin ng,

107–10

Elder, mga. Tingnan sa
Misyonero, mga

Elohim. Tingnan sa Diyos Ama

Espiritu Santo
kaibahan ng impluwensiya ng at

kaloob na, 186–87
kinakailangan para sa pagtuturo

ng ebanghelyo,132–35
nagtataguyod ng pagmamahal at

kabutihan, 25
nagtuturo sa atin ng mga bagay

tungkol sa Diyos, 187–88
pagtanggap ng, kinakailangan

para sa ganap na pagpapala ng
Pagbabayad-sala, 66

pinagkukunan ng paghahayag,
184–93

sinunod ni John Taylor ang pag-
hihikayat ng, 184–86

Espiritu. Tingnan sa Espiritu Santo

G

Grant, Heber J., patotoo tungkol
sa inspirasyon ni John Taylor,
184–86

Gawain sa templo
dahil dito tayo ay naging mga

tagapagligtas sa Bundok ng
Sion, 223–25

ginagawa sa kabila ng tabing,
225–26

mga tagubilin sa, ibinigay sa pa-
mamagitan ni Propetang
Joseph, 218

Gawaing misyonero
isang dakilang responsibilidad,

83–86
layuning ng, 82–83
mga karanasan ni John Taylor

sa, xxi–xxiii, 37–38, 80–83

H

Home teaching, iginalang ni
Taylor, 141–43

I

Ikalawang pagparito, ganap na
itatatag ni Cristo ang Kanyang
kaharian, 267–69

Ikapu
naghahanda sa atin para sa mas

dakilang mga pagpapala,
213–16

tanda ng ating pasasalamat at
pagiging matapat, 213–16

Integridad
hinihiling ang ganap na katapa-

tan, 73–75
kinakailangan upang itatag ang

kaharian ng Diyos, 75–77
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nangangahulugan ng matapat
na pamumuhay ng mga alitun-
tunin, 71–73

pagpapala ng, mga, 78
pamana ni John Taylor, 70

J

Jesucristo
inako Niya ang ating mga kasa-

lanan at dinanas ang pisikal na
kamatayan, 52–55

karapat-dapat na mananakop at
hukom ng mundo, 265–69

lubos na nauunawaan ang ating
mga pagsubok, 64–65, 244–45

nagbigay ng ganap na halimba-
wa ng pagmamahal, 34–35

nag-iisang kwalipikadong
Tagapagbayad-sala, 55–56

nakipagtipang maging ating
Tagapagligtas bago pa itatag
ang mundo, 49–50

Pagbabayad-sala ni, 49–58
sinunod ang kalooban ng Ama

mula sa simula, 50

K

Kaaway, dapat tayong magpakita
ng pagmamahal sa ating mga,
25–26, 35

Kabaitan
kailangan sa pagganap ng

priesthood, 162–65
kailangan sa mga pamilya,

234–35

Kadakilaan
ginawang posible sa pamamagi-

tan ng Pagbabayad-sala, 62–63
kinakailangan ang mga orde-

nansa sa templo, 221–22

nais ng Diyos para sa lahat ng
Kanyang anak, 220–21

Kagalakan
ibinibigay ng ebanghelyo,

122–24
matatagpuan sa kapaki-pakina-

bang na libangan, 121–22
nais ng Diyos na magkaroon

tayo, 119–20

Kaharian ng Diyos
ganap na itatatag ni Jesucristo,

267–69
pananagutan nating itatag,

270–71
patuloy pa ring umunlad sa ka-

bila ng Pagkamartir, 101–03
tapang ni John Taylor sa pagta-

tanggol sa, 262–64
tungkulin ng Simbahan sa pag-

tatatag, 265–67

Kalayaang pumili
banal, walang hanggang kaloob,

167–68
hinangad ni Lucifer na kunin ito

sa sangkatauhan, 49–50
kinakailangan para sa ating pag-

unlad at kadakilaan, 49–52,
167–70

ngangangailangan ng pananagu-
tan, 166, 170–72

paggamit ng, nagpapasiya ng
mga pagpapala, 170–72

Kaligayahan. Tingnan sa
Kagalakan

Kaligtasan, plano ng. Tingnan sa
Plano ng kaligtasan

Kalinisang-puri, paglabag sa, ma-
aaring makaapekto sa mga da-
rating na henerasyon, 232–34
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Kaloob na Espiritu Santo.
Tingnan sa Banal na Espiritu

Kamatayan, temporal
dinanas ni Jesucristo bilang ba-

hagi ng Pagbabayad-sala, 52–55
lahat ng sangkatauhan ay kina-

kailangan, 5–7, 51–52
pinanagumpayan ni Jesucristo,

52–55, 61–62
sinasagip ng Pagbabayad-sala

ang lahat ng sangkatauhan
mula, 61–62

Kapayapaan, kaloob ng Diyos sa
mga nagtitiwala sa Kanya,
179–82

Kapwa, pagmamahal sa, 25–36

Katapatan
kinakailangang bahagi ng inte-

gridad, 73–75
sa Diyos, sa iba, at sa ating sari-

li, 73–75

Katarungan, binayaran sa pama-
magitan ng Pagbabayad-sala,
52–55

Katotohanan
hanapin ang, dapat na maging

habambuhay na gawain,
258–60

kaganapan ng, matatagpuan sa
ebanghelyo, 255–56

madalas nangangailangan ng sa-
kripisyo, 0256–58

naghahatid ng kaalaman at ka-
pangyarihan, 252–54

pagmamahal ni John Taylor sa,
258–60

pag-unawa, naghahatid ng kaga-
lakan, 124–25

Kimball, Heber C., nagpropesiya
kay Parley P. Pratt tungkol sa
pangangaral ng ebanghelyo sa

Canada, 14

Konseho sa Langit
nakipagtipan si Jesucristo na

maging ating Tagapagligtas,
49–50

paghihimagsik ni Lucifer sa,
49–50

plano ng Ama sa Langit, inila-
had sa, 47–50

L

Libangan, kaaya-aya, naaayon sa
relihiyon, 122–124

Linggo. Tingnan sa Sabbath

Lucifer
naghangad na kunin ang kalaya-

an sa pagpili, 49–50
sinalungat ang kalooban ng

Ama sa Dakilang Konseho sa
Langit, 49–50

M

Magulang, mga
dapat na mahalin at turuan ang

mga anak, 235–37
impluwensiya ng, sumasakop sa

mga darating na henerasyon,
232–34

obligasyon sa pagpapaaral ng
mga anak, 107–10

Mahirap at nangangailangan, pag-
tulong, pagpapakita ng pagma-
mahal, 30–31

Manunubos. Tingnan sa
Jesucristo

Masamang hangarin
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sa iba ay nagkahahadlang sa
pagpapatawad, 31–33

sa mga kaaway ay dapat na ma-
panagumpayan, 25–26

Milenyo
itatatag ng Tagapagligtas ang

Kanyang kaharian, 267–69

Misyonero, mga
humayo nang may karapatan ng

Diyos, 86–87
nararapat na espirituwal na

maghanda, 87–88

Musika, kaaya-aya, naaayon sa re-
lihiyon, 121–22

O

Ordenansa, mga, unang mga ali-
tuntunin at, kinakailangan
para sa ganap na pagpapala ng
Pagbabayad-sala, 65–67

P

Pag-aaral. Tingnan sa Edukasyon

Pag-uusig
dapat tayong magpakita ng pag-

mamahal sa kabila ng, 25–26
ng mga Banal ay nasaksihan ni

John Taylor, 25–26

Pagbabayad-sala
ganap na pagpapala ng, tinang-

gap sa pamamagitan ng unang
mga alituntunin at ordenansa
ng ebanghelyo, 65–67

ibinigay ang mga hinihingi ng
katarungan, 52–55

inaalaala sa pamamagitan ng sa-
kramento, 67–69 134–36

inililigtas ang maliliit na bata at
ang mga namatay na na hindi

nakarinig ng ebanghelyo,
63–64

kinakailangan upang mapana-
gumpayan ang Pagkahulog,
51–52

pagkabuhay na mag-uli ay ibini-
gay sa lahat ng sangkatauhan
sa pamamagitan ng, 61–62

tanging si Jesucristo lamang
ang makagagawa, 55–56

upang mapanagumpayan ng
matatapat ang espirituwal na
kamatayan, 62–63

Paghahayag
dumarating sa pamamagitan ng

Espiritu Santo, 184–88
kinakailangan upang magampa-

nan natin ang ating mga pa-
nanagutan, 191–92

nagpapatuloy, saligan ng ating
relihiyon, 188–91

Paghihirap. Tingnan sa
Pagsubok, mga

Pagkabuhay na mag-uli, ibinigay
sa buong sangkatauhan sa pa-
mamagitan ng Pagbabayad-
sala, 61–62

Pagkahulog ni Adan, epekto ng,
pinanagumpayan ng
Pagbabayad-sala, 51–52

Pagkakaisa
bahagi ng pamumuhay ng

ebanghelyo, 28–29
naghahatid ng kagalakan,

122–24

Pagkamartir
hindi mapigilan ang pag-unlad

ng kaharian ng Diyos, 101–03
nasaksihan at nasugatan si John

Taylor sa, xxiii–xx, 239
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Pag-ibig
ganap na ipinakita ni Jesucristo,

34–35
kinakailangan sa pagpapatawad

sa isa’t isa, 31–33
ipinakikita sa pamamagitan ng

paglilingkod, 30–31
pinalalakas ng buhay na ebang-

helyo, 28–29
sa bawat isa bilang magkakapa-

tid, 27–28
sa kabila ng pag-uusig, 25–26

Paglilibang, kaaya-aya, naaang-
kop, 121–23

Paglilingkod
dapat nating suportahan ang

ibang naglilingkod, 203–05
hinihingi ang patnubay mula sa

Panginoon, 199–203
tanda ng ating pagmamahal sa

iba, 030–31]
tungkulin ng bawat isa sa atin,

196–99

Pagnanasa. Tingnan sa
Kasalanang sekswal

Pagpapanumbalik ng ebanghelyo
sa pamamagitan ni Propetang

Joseph Smith, 95–98
tinapos ang mga taon ng kadili-

man, 95–98

Pagpapatawad
paraan ng pagpapakita ng pag-

mamahal sa iba, 31–33
sa iba, kinakailangan upang ma-

patawad tayo, 31–33

Pagsisisi
ikalawang alituntunin ng ebang-

helyo, 66

kinakailangan upang matanggap
ang ganap na pagpapala ng
Pagbabayad-sala, 66

Pagsubok, mga
dapat na danasin nang may pag-

titiis at pagsunod, 245–48
dinanas ni John Taylor, 239–42
layunin ng, 239–42
nauunawaan ni Jesucristo ang

lahat ng, 64–65, 244–45

Pagsunod
inihalimbawa ni Jesucristo, 50
ipinakita ni John Taylor sa pag-

tugon niya sa tawag ng pagmi-
misyon, 37–38

kinakailangan habang dinaranas
natin ang mga pagsubok,
245–48

malaya tayong pumiling maging
masunurin, 166–73

naghahatid ng maraming pagpa-
pala, 42–45, 171–72

Pagsuway, naghahatid ng masasa-
mang bunga, 40–42

Pagtitiis, sa pagharap sa mga pag-
subok, 245–48

Pagtitiwala. Tingnan sa
Pananampalataya

Pagtuturo ng ebanghelyo, isa sa
mga layunin ng Sabbath,
132–34

Pamilya
debosyon ni John Taylor sa,

xxiii–xxiv, 278–30
itinuturo ang mabubuting ali-

tuntunin sa, 235–37
kinakailangan ang kabaitan sa,

234–35
walang hanggang katangian ng,

230–32
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Panalangin, pinagkukunan ng
mga pagpapala at aliw, 178–79

Pananagutan, kasama ng kalaya-
ang pumili, 166, 170–72

Pananampalataya
hinihiling para sa gawaing mis-

yonero, 88–91
kinakailangan upang makatang-

gap ng ganap na pagpapala ng
Pagbabayad-sala, 65–66

sa Diyos ay naghahatid ng kala-
yaan, 179–81

unang alituntunin ng ebanghel-
yo, 65–66

Pang-aabuso, dapat iwasan,
234–35

Pasasalamat
ikapu tanda ng, 2123–16
nagkakautang tayo sa Diyos da-

hil sa lahat ng ating pagpapala,
209–13

Patay, kaligtasan para sa mga.
Tingnan sa Templo, gawaing
sa Templo, mga

Pinagmulan at kapalaran ng tao
banal na pinagmulan, 3–5
pagmumuni-muni ni John Taylor

noong siya ay bata pa, 1
potensiyal na maging tulad ng

Ama sa Langit, 3–5

Plano ng kaligtasan
inilahad sa Dakilang Konseho sa

Langit, 49–50
tungkulin ng Tagapagligtas sa,

50–52

Potensiyal, mula sa langit
matatamo sa pamamagitan ng

paggawa kasama ng
Panginoon, 9–12

tumutulong ang Simbahan sa
pagtupad ng, 8–9

Pratt, Parley P., itinuro ang ebang-
helyo kay John Taylor, xv–xvii,
14–16

Priesthood
dapat gamitin nang may kabuti-

han, 162–64
gampanan, 150–51
ibig sabihin ng, 143–44
ibinigay upang itayo ang Sion at

pagpalain ang iba, 147–48
itinatag at pinangangasiwaan sa

langit, 144–47, 160–62
mga tungkulin na nauukol sa

Melchizedek at Aaronic,
156–58

mga tungkulin sa, ibinigay
upang gawing ganap ang mga
Banal, 158–50

paggalang ni John Taylor sa,
141–43, 153–56

tungkulin ni John Taylor sa pag-
tatatag ng, xxiv–xxv

Primary, pormal na itinatag no-
ong 1878, xxiv

R

Richards, Franklin D.
pahayag tungkol sa pagkakaibi-

gan nina John Taylor at
Propetang Joseph, xviii–xix

parangal sa libing ni Pangulong
Taylor, xxix

Richards, Willard, naroroon sa
paglusob sa Piitan ng
Carthage, xix
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S

Sabbath
layunin ng, 130–36
sinunod ng mga tagabunsod,

128–30

Sakramento
bilang pag-alala sa Pagbabayad-

sala, 67–69, 134–36
itinatag ng Tagapagligtas, 67–69
kagalakan ni John Taylor sa pag-

mumuni-muni ukol sa
Pagbabayad-sala tuwing, 47

Sakripisyo
madalas na hinihingi para sa ka-

totohanan, 256–58
ni John Taylor sa paglisan sa pa-

milya upang magmisyon, 37–38

Sangkatauhan
kahinaan at mortalidad ng, 3,

5–7
kinakailangan ang Pagbabayad-

sala upang mapanagumpayan
ang Pagkahulog, 51–52

Satanas. Tingnan sa Lucifer

Sekswal na kasalanan, nakaaapek-
to sa maraming henerasyon,
232–34

Simbahan ni Jesucristo
nagpapakilala sa kaharian ng

Diyos, 265–67
tinuturuan tayo tungkol sa mga

temporal at walang hanggang
bagay, 112–13

tumutulong sa atin na maabot
ang ating potensiyal mula sa
langit, 8–79

Sion
mahalaga ang edukasyon sa

pagtatatag ng, 113–15

priesthood given to build, 147–48

Smith, Joseph, ang Propetang
inordenahan bilang propeta ng

Pagpapanumbalik bago pa isi-
lang sa mundo, 95–96

pag-uusig kay, 99–101
patotoo ni John Taylor, 93–95
payo kay John Taylor tungkol sa

Espiritu Santo,184
tinuruan ng Panginoon, 98–99

T

Tagabunsod
grupo ng, pinamunuan ni John

Taylor, 117, 128
tumupad sa araw ng Sabbath,

128–30

Tagapagligtas sa Bundok ng Sion,
dahil sa gawain sa templo tayo
ay nagiging, 223–25

Tagapagligtas. Tingnan sa
Jesucristo

Tahanan
dapat na ipakita ang kabutihan

sa, 234–35
kinakailangang ituro ang mga

matwid na alituntunin, 235–37

Talino, tunay, mula sa Diyos,
110–11

Talino. Tingnan din sa
Edukasyon

Tapang
kinailangan para sa gawaing

misyonero, 88–91
ni John Taylor, xxix, 219–21

Taylor, Frank Y. (anak), paglalara-
wan ng impluwensiya ng kan-
yang ama, 230
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Taylor, John
gawaing misyonero ni,

xxii–xxiii, 37–38, 80–82
integridad ni, 70
kaibigan at tagapagtanggol ni

Propetang Joseph, xvii–xxi,
93–95

kakayahan bilang manunulat at
patnugot, xxi–xxiii

mapagmahal na asawa at ama,
xxiii, 228–29

mga aklat na isinulat ni,
xxi–xxii, 107

nagtiwala sa Panginoon, 174–75
namuno sa isang grupo ng mga

tagabunsod, 117–19, 128–29
nasaksihan at naging biktima sa

Pagkamartir, xviii–xxi, 239
pagbabalik-loob ni, xv–xvii,

14–16, 250–52
pagpapalaki ukol sa relihiyon

kay, xiv–xv
parangal sa libing ni, xxiv–xxix
pinanguluhan ang Simbahan

mula 1877–1887, xiii,
xxiv–xxix

pisikal na paglalarawan ni,
xiii–xiv

tapang ni, 262–64
tungkulin at ordinasyon sa pag-

ka-Apostol, xviii, 194

Taylor, Moses W. (anak), paglala-
rawan sa kanyang ama, 228

Templo, mga
hinihiling na tayo’y maging ga-

nap na karapat-dapat, 222–23
ipinakikita ang pagmamalasakit

ng Diyos para sa mga buhay at
mga patay, 220–21

itinayo para sa kadakilaan ng
buong sangkatauhan, 221–22

Temporal na pagpapala, mga
nagmumula sa Diyos, 209–11
pag-unawa, bahagi ng ebanghel-

yo, 212–13

U

Unang mga alituntunin at orde-
nansa ng ebanghelyo, kinaka-
ilangan upang ganap na mata-
masa ang mga pagpapala ng
Pagbabayad-sala, 65–67

Unang Pangitain
binuksan ang daan sa

Pagpapanumbalik, 95–98
patotoo ni John Taylor sa,

96–98

Unang Panguluhan
pangangailangan para sa, inila-

rawan ni John Taylor, 153–56
pagtatatag muli ng, noong

1880, 153–56

W

Wells, Daniel H., parangal sa li-
bing ni Pangulong Taylor, xxix
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