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BAGO PA
MAGKAROON
NG DOKTRINA
AT MGA TIPAN

Nakatira tayo sa langit bago tayo pumarito sa lupa. Ibinigay sa
atin ng ating Ama sa Langit ang plano ng kaligtasan. Ang
plano ng kaligtasan ay nakatutulong na ating makapaghanda na
muling makapanirahan sa langit. Kung susundin natin ang
plano, maaari tayong mabuhay na kasama ng Ama sa Langit
matapos tayong mabuhay na mag-uli.

Nanirahan tayo sa langit na kasama si Jesus. Ibig Niyang
sundin ang plano ng Ama sa Langit. Sinabi ni Jesus na
paparito siya sa lupa at siya ay magiging Tagapagligtas natin.
Gagawin niya ang mga gawain ng Ama sa Langit.

Kasama rin nating nanirahan sa langit si Satanas. Subalit siya
ay masama. Ayaw niyang sumunod sa plano ng Ama sa
Langit. Pinaalis ng Ama sa Langit si Satanas sa langit. Ibig
wasakin ni Satanas ang plano ng kaligtasan. Ibig niyang
pigilin ang gawain ng Ama sa Langit.
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Nilikha ni Jesus ang mundo. Ang mga anak ng Ama sa Langit
ay pumarito upang manirahan. Nagpadala ng mga propeta si
Jesus upang turuan silang maging mabuti. Ang ilan sa mga
tao ay sumunod sa mga propeta.

Ang ibang tao sa mundo ay ayaw makinig sa mga propeta.
Ang mga taong ito ay sumunod kay Satanas. Sila ay naging
masama.

Ang Lumang Tipan ay nagkukuwento tungkol sa mga taong
nakatira sa Palestina matagal nang panahon ang nakalilipas.
Ang mga taong iyon ay alam ang tungkol kay Jesus. Ang
mabubuting tao noon ay may ebanghelyo niya. Ang
mabubuting kalalakihan noon ay may pagkasaserdote. Itinuro
ng mga propeta sa mga tao na si Jesus ay paparito sa mundo.
Siya ang magiging Tagapagligtas nila.

Ang Aklat ni Mormon ay nagkukuwento tungkol sa mga taong
nanirahan sa Amerika matagal nang panahon ang nakalilipas.
Alam nila ang tungkol kay Jesus. Nasa kanila ang kanyang
ebanghelyo. Ang mabubuting kalalakihan noon ay may
pagkasaserdote. Itinuro ng mga propeta sa mga tao sa Amerika
na si Jesus ang magiging Tagapagligtas nila. Dadalaw siya sa
kanila matapos siyang mabuhay na mag-uli.

Si Jesucristo ay pumarito upang manirahan sa mundo. Ang
Bagong Tipan ay nagkukuwento tungkol sa buhay niya sa
mundo. Itinuro ni Jesus ang kanyang ebanghelyo sa mga tao.
Tinuruan niya silang sumunod sa mga kautusan ng Ama sa
Langit.

Pumili ng labindalawang kalalakihan si Jesus upang maging
mga Apostol. Binigyan niya sila ng pagkasaserdote. Sinimulan
niya ang kanyang Simbahan. Maraming tao ang nagmahal
kay Jesus. Sila ay mabubuti at sumunod sa kanyang mga aral.

Ayaw ni Satanas na sundin ng mga tao si Jesus. Tinukso ni
Satanas ang mga tao, at sila ay naging masama. Ayaw nilang
maniwala kay Jesus. Kinasuklaman nila si Jesus. Siya ay
kanilang pinatay.

Matapos ang tatlong araw, nabuhay na mag-uli si Jesus.
Nakipag-usap siya sa kanyang mga Apotol. Sinabi niya sa
kanila na ituro ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng tao.
Dinalaw rin ni Jesus ang mabubuting tao sa Amerika.
Pagkatapos, pumunta siya sa langit upang makasama ang
kanyang Ama.
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Ang mga Apostol ang mga pinuno ng Simbahan ni Jesucristo.
Pumunta sila sa maraming lupain. Tinuruan nila ang mga tao
ng ebanghelyo. Maraming tao ang naniwala kay Jesus at
nabinyagan. Binigyan ng mga Apostol ang mabubuting
kalalakihan ng pagkasaserdote. Nagkaroon ng maraming
miyembro ang totoong Simbahan ni Jesucristo.

Nais ni Satanas na wasakin ang Simbahan ni Jesucristo.
Tinukso niya ang mga tao, at sila ay sumunod sa kanya.
Maraming tao ang tumigil sa paniniwala kay Jesus. Pinatay
ng masasamang tao ang mabubuting miyembro ng Simbahan.
Pinatay nila ang mga Apostol. Wala nang mga pinuno sa
Simbahan. Wala ni isa sa mundo ang makapagbibigay ng
pagkasaserdote sa kalalakihan.

Binago ng ilang tao ang mga aral ng Simbahan ni Jesucristo.
Binago nila ang mga kautusan ng Diyos. Nawala na ang
totoong Simbahan na sinimulan ni Jesus. Nagsimulang
magtatag ng kani-kanilang simbahan ang mga tao. Subalit
wala ni isa sa mga simbahang ito ang totoong Simbahan.

Lumipas ang ilang daang taon. Nagkaroon ng maraming iba’t
ibang simbahan sa mundo. Subalit wala ni isa sa mga
simbahang ito ang totoong Simbahan ni Jesucristo. Ang mga
miyembro ng mga simbahan ay naniwala kay Jesucristo.
Subalit hindi nagkaroon ng totoong ebanghelyo ang mga
simbahang ito. Wala silang pagkasaserdote ng Diyos. Wala
silang mga propeta o Apostol.

Sinabi ni Jesus na siya ay paparitong muli sa mundo. Sinabi
niya na ang kanyang totoong simbahan ay kailangang nasa
lupa bago siya pumarito muli. Kailangang malaman ng mga
tao ang kanyang totoong ebanghelyo. Ang kalalakihan ay
kailangang magkaroon ng pagkasaserdote. Kailangang
magkaroon ng mga propeta at Apostol. Kinakailangang
magkaroon ng mga paghahayag.

Ang Doktrina at mga Tipan ay isang aklat ng mga paghahayag.
Ang Doktrina at mga Tipan ay nagkukuwento tungkol sa
totoong Simbahan ni Jesucristo. Nagkukuwento ito tungkol sa
pagkasaserdote. Ito ay nagkukuwento tungkol sa mga propeta at
mga Apostol. Ang Doktrina at mga Tipan ay nagsasabi sa atin
kung ano ang kailangan nating gawin upang makapaghanda sa
muling pagparito ni Jesus.

Ang mga paghahayag ay nagmumula kay Jesus. Sinasabi sa
atin ng mga paghahayag ang mga bagay na ibig ni Jesus na
malaman. Sinasabi ng mga ito kung ano ang ibig niyang
ipagawa sa atin. Nagbibigay ng mga paghahayag si Jesus sa
kanyang mga propeta. Ang mga paghahayag ay para sa totoo
niyang Simbahan.

Ang aklat na inyong binabasa ay tungkol sa Doktrina at mga
Tipan. Ang aklat na ito ay nagkukuwento tungkol sa ilang
mga paghahayag. Nagkukuwento ito kung paano ibinalik ang
totoong Simbahan ni Jesucristo dito sa lupa. Nagkukuwento
rin ito tungkol sa ilang taong nabuhay noong magsimula ang
Simbahan.
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SI JOSEPH
SMITH AT ANG
KANYANG
MAG-ANAK
Kabanata 1 (1805–1820)

Ipinanganak si Joseph Smith noong ika-23 ng Disyembre 1805.
Ang kanyang mag-anak ay tumira sa estado ng Vermont. Ang
Vermont ay nasa Estados Unidos ng Amerika. Joseph din ang
pangalan ng ama ni Joseph Smith. Ang pangalan ng kanyang
ina ay Lucy.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:3–4

Si Joseph ay may anim na kapatid na lalaki at tatlong kapatid
na babae.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:4
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Ang ama at ina ni Joseph ay mabubuting tao. Mahal nila ang
kanilang mga anak. Sila ay nagsumikap upang maitaguyod
ang kanilang mga anak.

Noong si Joseph ay bata pa, nagkaroon siya nang malubhang
sugat sa kanyang paa. Sinikap ng mga doktor na pagalingin
ito, subalit hindi nila nagawa.

Si Hyrum Smith ay nakatatandang kapatid ni Joseph. Mahal
niya si Joseph. Ikinalungkot ni Hyrum ang matinding kirot sa
paa ni Joseph. Umupo siya sa tabi ng kama ni Joseph. Sinikap
niyang tulungan si Joseph na bumuti ang pakiramdam.

Ibig putulin ng mga doktor ang paa ni Joseph. Subalit hindi
sila pinahintulutan ng kanyang ina. Kaya nagpasiya silang
kunin lamang ang kapirasong bahagi ng kanyang buto.Alam ni
Joseph na masasaktan siya kapag hiniwa ng mga doktor ang
kanyang paa. Subalit siya ay may pananampalataya. Alam
niyang tutulungan siya ng Ama sa Langit.

Hiniling ng mga doktor kay Joseph na uminom ng alak upang
hindi maging matindi ang sakit na kanyang mararamdaman.
Ayaw inumin ni Joseph ang alak. Hiniling ni Joseph na
lumabas ang kanyang ina. Ayaw niyang makita ng kanyang
ina ang paghiwa ng mga doktor sa kanyang paa.
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Hiniling ni Joseph na hawakan siya ng kanyang ama. Hiniwa
ng mga doktor ang paa ni Joseph. Inalis nila ang may
diperensiyang bahagi ng buto sa kanyang paa. Nasaktan nang
husto si Joseph. Subalit napakatapang niya. Pagkaraan ng
maraming araw ay magaling-galing na ang kanyang paa.

Nang tumanda-tanda na si Joseph, lumipat ang kanyang maganak sa estado ng New York. Tumira sila sa isang bahay na
troso sa sakahang malapit sa Palmyra.

Mahirap lamang ang mag-anak ni Joseph. Kinailangan nilang
magsumikap upang mabayaran nila ang sakahan. Tinulungan
ng mga batang lalaki ang kanilang ama na magtanim.
Inalagaan nila ang mga hayop. Ang mga batang babae naman
ay tumulong sa gawain ng kanilang ina.

Si Joseph ay mabuting bata. Masaya siya. Mahilig siyang
tumawa at magsaya.

Joseph Smith–Kasaysayan 1:46
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Joseph Smith–Kasaysayan 1:3

Joseph Smith–Kasaysayan 1:28

ANG UNANG
PANGITAIN NI
JOSEPH SMITH
Kabanata 2 (1820)

Si Joseph Smith at ang kanyang mag-anak ay naniniwala sa
Diyos. Sama-sama silang nagbabasa ng Biblia. Tinuruan ng
mga magulang ni Joseph ang kanilang mga anak na maging
mabuti.

Maraming simbahan sa Palmyra. Lahat ng tao ay nagsasabi na
ang kanilang simbahan ay ang totoong simbahan. Sinasabi nila
na ang ibang simbahan ay di totoo. Hindi malaman ni Joseph
kung alin sa mga simbahan ang kanyang sasapian. Ibig niyang
malaman kung alin ang totoong Simbahan ni Jesucristo.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:5–10

Isang araw ay nagbabasa si Joseph ng Biblia. Siya ay labingapat na taong gulang noon. Nabasa niya na dapat nating
tanungin ang Diyos kung may ibig tayong malaman.
Nagpasiya si Joseph na manalangin. Tatanungin niya ang
Diyos kung alin simbahan ang kanyang sasapian.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:11–13; Santiago 1:5
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Isang magandang araw ng tagsibol noon. Pumunta si Joseph sa kakahuyan na
malapit sa kanilang tahanan. Lumuhod siya. Siya ay nanalangin nang may malakas
na tinig. May pananampalataya siya na sasagutin ng Ama sa Langit ang kanyang
panalangin.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:14–15

Ayaw ni Satanas na manalangin si Joseph. Sinubukan ni
Satanas na pigilin siya. Pinadilim ni Satanas ang paligid ni
Joseph. Hindi siya nakapagsalita. Natakot siya.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:15
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Hindi tumigil si Joseph sa kanyang pananalangin. Hindi siya
kayang pigilin ni Satanas.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:16

Pagkatapos ay nagkaroon si Joseph ng pangitain. Nakakita siya ng isang maganda at
matinding liwanag. Ang liwanag ay nakapaligid sa kanya. Nakita niya ang Ama sa
Langit at si Jesucristo. Sila ay nakatayo sa liwanag na nasa itaas niya. Itinuro ng Ama
sa Langit si Jesucristo at sinabing, “Ito ang Aking Pinakamamahal na Anak. Pakinggan
mo Siya!”
Joseph Smith–Kasaysayan 1:16–17
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Tinanong ni Joseph si Jesus kung alin ang totoong simbahan.
Tinanong niya kung aling simbahan ang kanyang sasapian.
Sinabi sa kanya ni Jesus na huwag sumapi sa alinman sa mga
simbahan. Sinabi ni Jesus na ang lahat ng simbahan ay mali.
Wala ni isa sa mga ito ang kanyang Simbahan. Maraming
bagay pa siyang sinabi kay Joseph. At natapos ang pangitain.
Nag-iisa na lamang si Joseph. Joseph Smith–Kasaysayan 1:18–20

Umuwi si Joseph. Tinanong siya ng kanyang ina kung ano an
nararamdaman niya. Sumagot si Joseph ng mabuti naman.
Sinabi niya sa kanyang ina na nakakita siya ng isang
pangitain. Sinabi rin niya sa kanyang ina kung ano ang
nalaman niya sa kanyang pangitain.

Sinabi ni Joseph sa ilang mga tao sa kanyang bayan ang
tungkol sa pangitain niya. Hindi siya pinaniwalaan ng mga
tao. Inakala nilang siya ay nagsisinungaling. Nagalit sila sa
kanya. Naging malupit sila sa kanya.

Si Joseph ay laging nagsasabi ng katotohanan tungkol sa
kanyang pangitain. Alam niya na nakita niya ang Ama sa
Langit at si Jesucristo. Alam din niya na wala ni isa sa mga
simbahan sa mundo ang totoo.

Joseph Smith–Kasaysayan 1:21–23
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Joseph Smith–Kasaysayan 1:20

Joseph Smith–Kasaysayan 1:25–26

SI ANGHEL
MORONI AT
ANG MGA
LAMINANG
GINTO
Kabanata 3 (1823–1827)

Lumipas ang tatlong taon matapos ang unang pangitain ni
Joseph. Siya ay labimpitong taong gulang. Nag-isip si Joseph
kung ano ang ibig ipagawa ng Diyos sa kanya. Isang gabi ay
nanalangin si Joseph. May pananampalataya siya na sasabihin
sa kanya ng Ama sa Langit kung ano ang dapat niyang gawin.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:27, 29

Nakita ni Joseph ang isang matingkad na liwanag sa kanyang
silid. Isang anghel ang nakatayo sa liwanag. Ang mukha ng
anghel ay napakaliwanag. Suot niya ay isang magandang
damit na puti.

Sinabi ng anghel na Moroni ang kanyang pangalan. Ipinadala
siya ng Diyos upang kausapin si Joseph. Sinabi ni Moroni na
may ipagagawa ang Diyos kay Joseph.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:33

Joseph Smith–Kasaysayan 1:30–32
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Sinabi ni Anghel Moroni kay Joseph Smith ang tungkol sa
isang aklat. Ang aklat ay tungkol sa mga tao sa Amerika
matagal nang panahon ang nakararaan. Si Jesucristo ay
pumunta sa mga taong ito. Tinuruan niya sila ng kanyang
ebanghelyo.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:34

Sinabi ni Anghel Moroni na ang mga lamina ay nakatago sa
isang burol na malapit sa bahay ni Joseph. Ang mga ito ay
nakabaon sa mundo. Sinabi ni Moroni na may dalawang
batong nakatago kasama ng mga laminang ginto. Ang mga
bato ay tinatawag na Urim at Thummim. Ang mga bato ay
makatutulong kay Joseph na maisalin ang aklat.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:34–35, 42, 51

Sinabi ni Moroni na ang aklat ay nakasulat sa mga pahinang
ginto. Ang mga pahinang ginto ay tinatawag na lamina. Ang
aklat ay isinulat sa wikang hindi natin alam ngayon. Ibig ng
Diyos na isalin ni Joseph ang aklat. Isasalin ito ni Joseph sa
wikang Ingles.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:34–35

Sinabi ni Moroni kay Joseph ang tungkol kay Elijah. Si Elijah
ay isang dakilang propeta na nabuhay matagal nang panahon
ang nakararaan. Si Elijah ay may pagkasaserdote. Ang kuwento
ni Elijah ay nasa Lumang Tipan. Sinabi ni Moroni na si Elijah
ay babalik muli sa lupa. Sasabihin ni Elijah sa mga tao na
alamin nila ang tungkol sa kanilang mga ninuno. Ang mga
ninuno ay ating mga kaanak na naunang nabuhay sa atin.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:38–39; Doktrina at mga Tipan 2:1–2
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Sinabi ni Moroni kay Joseph ang tungkol sa pagkasaserdote.
Ang pagkasaserdote ay kapangyarihan ng Diyos. Sinabi ni
Moroni na ibabalik ni Elijah ang kapangyarihan ng pagkasaserdote sa mundo. Ang kapangyarihan ng pagkasaserdote ay
makatutulong sa mabubuting mag-anak. Sila ay maaaring
pagbuklurin. Pagkatapos ay maaari silang mabuhay na
magkakasama nang walang hanggan. Umalis na si Moroni.

Si Anghel Moroni ay bumalik pa nang dalawang ulit nang
gabing iyon. Marami siyang sinabi kay Joseph sa bawat
pagdalaw. Siya ay umalis nang mag-uumaga na. Bumangon si
Joseph at gumawa sa bukid na kasama ang kanyang ama.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:43–49

Joseph Smith–Kasaysayan 1:38–39, 40; Doktrina at mga Tipan 2:1–2

Pagod na pagod si Joseph kaya’t hindi siya makagawa.
Natumba siya. Habang siya ay nakahiga, si Moroni ay muling
dumating. Sinabi ni Joseph sa kanyang ama ang mga bagay
na itinuro ni Moroni sa kanya. Naniwala ang ama ni Joseph sa
kanya. Alam niya na ipinadala ng Diyos si Moroni. Sinabi
niya kay Joseph na sundin si Moroni.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:48, 50

Umalis si Joseph upang hanapin ang mga laminang ginto.
Pumunta siya sa isang burol malapit sa kanyang tahanan.
Iyon ay ang Burol Cumorah. Ang mga laminang ginto ay
naroon. Ang mga ito ay nakabaon sa ilalim ng malaking bato.
Ang mga ito ay nasa loob ng isang kahon na bato. Ang Urim
at Thummim ay nasa loob din ng kahon.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:51–52
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Si Anghel Moroni ay pumunta kay Joseph. Hindi niya
pinayagan si Joseph na iuwi ang mga laminang ginto. Sinabi
niya kay Joseph na bumalik sa burol sa gayon ding araw sa
bawat taon sa loob ng apat na taon.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:53

Noong 1827, ibinigay ni Moroni ang mga laminang ginto kay
Joseph. Naghintay si Joseph nang apat na taon upang makuha
ang mga lamina. Sinabi ni Moroni kay Joseph na ingatang
mabuti ang mga lamina.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:59

Sinunod ni Joseph si Moroni. Pumunta siya sa Burol Cumorah
bawat taon. Tinuruan siya ni Moroni roon. Sinabi ni Moroni
kay Joseph ang tungkol sa totoong Simbahan ni Jesucristo.
Sisimulan muli ni Jesus ang kanyang Simbahan sa mundo.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:54

Iniuwi ni Joseph ang mga laminang ginto. Ibig niyang
maingatang mabuti ang mga ito. Tinangkang makuha ang
mga ito ng masasamang tao. Itinago ni Joseph ang mga
laminang ginto kung saan hindi ito matatagpuan ng
masasamang tao. Tinulungan ng Diyos si Joseph na
mapanatiling ligtas ang mga laminang ginto.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:60
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SI MARTIN
HARRIS AT
ANG MGA
NAWAWALANG
PAHINA
Kabanata 4 (1824–1828)

Mahirap ang mag-anak ni Joseph. Kinailangan nila ng pera.
Ibig ni Joseph na matulungan ang kanyang mag-anak.
Pumunta siya sa estado ng Pennsylvania upang
maghanapbuhay. Tumira siya sa bahay ng isang taong
nagngangalang Ginoong Hale.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:56–57

Si Ginoong Hale ay may anak na babaeng nagngangalang
Emma. Nakilala ni Joseph si Emma. Nagkaibigan sila at
nagpakasal. Nanirahan sila sa mag-anak ni Joseph.
Tinulungan ni Joseph ang kanyang ama sa mga gawain
sa bukid.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:57–58

Alam ng maraming tao na kay Joseph ang mga laminang
ginto. Tinangka nilang nakawin ang mga ito. Ang mga tao ay
gumawa ng gulo para kay Joseph. Nagsabi sila ng mga
kasinungalingan tungkol kay Joseph at sa kanyang
mag-anak.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:60–61
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Naging matindi ang kaguluhan kaya nagpasiya sina Joseph at
Emma na lumipat. Ibig nilang pumunta sa Pennsylvania.
Titira sila malapit sa tirahan ng mag-anak ni Emma. Subalit
sina Joseph at Emma ay walang sapat na pera upang
makaalis.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:61

Sinimulang isalin ni Joseph ang mga nakasulat sa mga
laminang ginto. Hindi alam ni Joseph kung ano ang ibig
sabihin ng mga nakasulat. Tinulungan siya ng Diyos. Ginamit ni
Joseph ang Urim at Thummim upang maunawaan ang mga
salita. Mababasa natin kung ano ang kanyang isinalin. Ito ay
tinatawag na Aklat ni Mormon.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:62
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Isang lalaking nagngangalang Martin Harris ang nakatira
malapit kina Joseph Smith. Si Martin Harris ay may malawak
na sakahan. Marami siyang pera. Si Martin Harris ay mabait
kina Joseph at Emma. Binigyan niya sila ng pera upang sila ay
makalipat. Sina Joseph at Emma ay nagtungo sa
Pennsylvania.

Joseph Smith–Kasaysayan 1:61–62

Nagtungo si Martin Harris sa Pennsylvania. Tinulungan niya
si Joseph na magsalin. Binasa ni Joseph ang mga salita mula
sa mga laminang ginto. Isinulat naman ni Martin ang mga ito
sa papel. Isinalin nina Joseph at Martin ang 116 na pahina ng
Aklat ni Mormon.

Ninais ni Martin Harris na iuwi ang 116 na pahina ng aklat.
Ibig niyang makita ito ng kanyang mag-anak. Tinanong ni
Joseph ang Panginoon kung maaaring dalhin ni Martin ang
mga pahina ng aklat sa kanyang tahanan. Sinabi ng
Panginoon na hindi maaari. Nagtanong muli si Joseph.
Sinabing muli ng Panginoon na hindi maaari.

Ibig pa rin ni Martin na dalhin ang mga pahina sa kanyang
tahanan. Nagtanong muli si Joseph. Sa pagkakataong ito,
sinabi ng Panginoon na maaaring iuwi ni Martin ang mga
pahina ng aklat. Sinabi ng Panginoon na maaaring ipakita ni
Martin ang mga pahina ng aklat sa kanyang mag-anak.
Subalit hindi niya maaaring ipakita ito sa ibang tao.

Nangako si Martin na susundin niya ang Panginoon. Dinala
niya ang mga pahina ng aklat sa tahanan nila. Ipinakita niya
ang mga ito sa kanyang mag-anak. Subalit hindi niya tinupad
ang kanyang pangako. Ipinakita niya ang mga ito sa ibang
tao. Pagkatapos ay itinago na niya ang mga pahina.

Pagkaraan, umalis si Martin upang kunin ang mga pahina ng
aklat. Hinanap niya ito kahit saan. Hindi niya makita ang mga
ito. Ang mga pahina ay nawala.
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Alalang-alala si Joseph tungkol sa mga nawawalang pahina.
Hindi siya makatulog.

Nakipag-usap si Jesus kay Joseph. Sinabi niya na nakagawa si
Martin Harris ng masamang bagay. Nangako si Martin na
susundin ang Panginoon. Subalit hindi niya tinupad ang
kanyang pangako. Ngayon ang mga pahina ng Aklat ni
Mormon ay nawala. Hindi na maaaring tumulong muli si
Martin Harris sa pagsasalin.
Doktrina at mga Tipan 3:12–14

Sinabi ni Jesus na ibig ni Satanas na mawala ang 116 na pahina ng aklat. Nasa
masasamang tao ang mga pahina. Ibig pigilin ni Satanas at ng masasamang tao ang
gawain ng Diyos. Ayaw nilang paniwalaan ng mga tao ang Aklat ni Mormon. Sinabi ni
Jesus na hindi mapipigil ni Satanas ang gawain ng Diyos. Hindi mapipigil ng
masasamang tao ang gawain ng Diyos.
Doktrina at mga Tipan 10: Paunang Salita, 8, 12, 22–29, 33, 43
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Sinabi ni Jesus kay Joseph na huwag mag-alala tungkol sa mga kuwentong nasa mga
nawawalang pahina. Ang mga kuwento na nakasulat doon ay nasa ibang bahagi ng
mga laminang ginto. Sinabi ni Jesus na dapat isalin ni Joseph ang iba pang bahagi ng
mga lamina. Pagkatapos ay maaari nang mabasa ng mabubuting tao ang Aklat ni
Mormon. Sila ay maniniwala na ang aklat ay totoo. Matututuhan nila ang ebanghelyo.
Doktrina at mga Tipan 10:30, 41, 52, 62–63
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SINA JOSEPH
SMITH AT
OLIVER
COWDERY
Kabanata 5 (Pebrero–Abril 1829)

Sina Joseph at Emma Smith ay tumira sa maliit na sakahan na
malapit sa Harmony, Pennsylvania. Dumating ang ama ni
Joseph upang dalawin sila. Natuwa silang makita siya. Ang
ama ni Joseph ay isang mabuting tao.

Binigyan ni Jesus si Joseph ng paghahayag para sa kanyang
ama. Sinabi sa paghahayag kung paano maaaring matulungan ng
mga tao si Jesus. Dapat nilang mahalin si Jesus. Dapat silang
maging masipag sa pagtuturo ng ebanghelyo. Dapat nilang
mahalin at tulungan ang ibang tao.
Doktrina at mga Tipan 4:2–6
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Ang mga taong ibig maging misyonero at tumulong kay Jesus
ay dapat mag-aral at matuto. Dapat silang magkaroon ng
pananampalataya. Dapat silang manalangin. Sinabi ni Jesus
na ang mga taong tumutulong sa kanya ay pagpapalain.
Doktrina at mga Tipan 4:5–7

Umuwi sa kanilang tahanan ang ama ni Joseph. Sinikap
niyang gawin ang mga bagay na ipinagagawa ni Jesus
sa kanya.

Kinailangang gumawa si Joseph sa kanyang bukid.
Kinailangan din niyang isalin ang mga laminang ginto.
Napakarami niyang gawain. Nanalangin si Joseph at humingi
ng tulong sa Diyos.

Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Nagpadala ang
Diyos kay Joseph ng isang taong nagngangalang Oliver
Cowdery. Ibig malaman ni Oliver Cowdery ang tungkol sa
mga laminang ginto. Sinabi ni Joseph kay Oliver ang tungkol
kay Moroni at sa mga lamina. Sinabi niya kay Oliver ang
tungkol sa Aklat ni Mormon.

Pinaniwalaan ni Oliver si Joseph. Sinabi ni Oliver na
tutulungan niya si Joseph na maisalin ang mga laminang
ginto. Binasa ni Joseph nang malakas ang mga salita. Isinulat
naman ni Oliver ang mga salita sa papel. Masipag na gumawa
sina Joseph at Oliver.
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Maraming bagay ang itinuro ni Jesus kina Joseph at Oliver. Sinabi
niya na hindi nila dapat tangkaing magpayaman. Dapat nilang
matutuhan ang tungkol sa Diyos. Sinabi niya na dapat nilang
tulungan ang ibang taong matutuhan ang ebanghelyo. Sinabi ni Jesus
na dapat silang magkaroon ng pananampalataya at gumawa ng
mabubuting bagay. Kung gagawin nila ito, maaari silang mamuhay
na kasama ang Ama sa Langit nang walang hanggan.

Sinabi ni Jesus na si Oliver ay dapat laging maging kaibigan ni
Joseph. Dapat na palagi niyang tulungan si Joseph. Sinabi ni Jesus
na maaaring matutuhan ni Oliver ang magsalin tulad ni Joseph.
Tutulungan si Oliver ng Espiritu Santo upang mabasa ang mga
salita sa Aklat ni Mormon, subalit kailangang magkaroon ng
pananampalataya si Oliver. At kailangang pag-isipan niyang
mabuti ang tungkol sa mga salita.

Doktrina at mga Tipan 6:7, 8, 11, 13

Doktrina at mga Tipan 6:18, 25; 8:1–2

Sinubukan ni Oliver na magsalin. Inakala niyang magiging
madali ito. Hindi niya pinag-isipan ang mga salita. Ibig
niyang sabihin sa kanya ng Diyos ang mga salita. Hindi siya
makapagsalin.
Doktrina at mga Tipan 9:1, 5, 7

Hindi na muling nagtangka si Oliver na magsalin ng Aklat ni
Mormon. Isinalin ni Joseph ang mga lamina. Isinulat ni Oliver
ang mga salita para kay Joseph. Sinabi ni Jesus na dapat
maging masipag si Oliver sa pagtulong kay Joseph.
Pagkatapos ay pagpapalain ni Jesus si Oliver.
Doktrina at mga Tipan 9:14
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Sinabi ni Jesus na hindi humingi ng tulong sa Diyos si Oliver
sa tamang paraan. Sinabi ni Jesus kay Joseph Smith kung
paano si Oliver at ang lahat ng tao ay makatatanggap ng
tulong mula sa Diyos.

Kapag ang mga tao ay nangangailangan ng tulong dapat
nilang isipin kung ano ang dapat gawin. Dapat silang
magpasiya kung ano ang tama.
Doktrina at mga Tipan 9:8

Doktrina at mga Tipan 9:7

Pagkatapos dapat nilang tanungin ang Diyos kung ito ay
tama. Kung ito ay tama, magkakaroon sila ng mabuting
pakiramdam sa kanilang puso. Malalaman nila na ito
ay tama.

Kung ito ay mali, hindi sila magkakaroon ng mabuting
pakiramdam sa kanilang puso.
Doktrina at mga Tipan 9:9

Doktrina at mga Tipan 9:8

25

SINA JOSEPH
AT OLIVER AY
BINIGYAN NG
PAGKASASERDOTE
Kabanata 6 (Mayo 1829)

Isinasalin nina Joseph Smith at Oliver Cowdery ang Aklat ni
Mormon. Nabasa nila ang tungkol sa pagbibinyag. Ibig nilang
magkaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa pagbibinyag.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:68

Nagpasiyang tanungin nina Joseph at Oliver ang Diyos.
Mayroon silang pananampalataya na tutulungan sila ng Diyos
na malaman ang katotohanan. Noong ika-15 ng Mayo 1829,
pumunta sila sa kakahuyan at nanalangin.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:68, 72
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Isang anghel ang bumisita kina Joseph at Oliver. Isang
matinding liwanag ang nakapalibot sa anghel. Ang anghel ay
si Juan Bautista. Bininyagan niya si Jesus matagal nang
panahon ang nakaraan.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:68, 72

Dumalaw si Juan Bautista upang ibigay ang pagkasaserdote kina Joseph at Oliver. Ang
pagkasaserdote ay ang kapangyarihan ng Diyos. Binigyan niya sina Joseph at Oliver ng
Pagkasaserdoteng Aaron. Ang mga saserdote sa Pagkasaserdoteng Aaron ay may
kapangyarihang magbinyag ng mga tao.
Doktrina at mga Tipan 13; Joseph Smith–Kasaysayan 1:68–69
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Sinabi ni Juan Bautista kay Joseph at Oliver na binyagan ang
isa’t isa. Bininyagan ni Joseph si Oliver. Pagkatapos ay
bininyagan ni Oliver si Joseph. Sila ay inilubog sa tubig nang
bininyagan.

Matagal nang panahon ang nakaraan nang binyagan ni Juan
Bautista si Jesus sa ganito ring paraan. Si Jesus ay inilubog sa
tubig nang siya ay bininyagan.
Mateo 3:16

Joseph Smith–Kasaysayan 1:70–71, 73

Sina Joseph at Oliver ay napuspos ng Espiritu Santo matapos
silang mabinyagan. Ang Espiritu Santo ang siyang nagsabi sa
kanila na malapit nang ibalik muli ang Simbahan ni
Jesucristo.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:73

Sinabi nina Joseph at Oliver sa kanilang mabubuting kaibigan
na sila ay nabinyagan na. Sinabi nila sa kanila ang tungkol sa
pagkasaserdote. Subalit hindi sinabihan nina Joseph at Oliver
ang ibang tao. Alam nila na ang masasamang tao ay hindi
maniniwala sa kanila. Ang masasamang tao ay gagawa ng
gulo para sa kanila.
Joseph Smith–Kasaysayan 1:74–75
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Pagkalipas ng ilang araw, tatlo pang anghel ang dumating. Sila ay sina Pedro, Santiago,
at Juan. Sila ay mga apostol ni Jesus noong matagal nang panahon ang nakararaan.
Binigyan nina Pedro, Santiago, at Juan sina Joseph Smith at Oliver Cowdery ng
Pagkasaserdoteng Melquisedec.
Dotrina at mga Tipan 27:12
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Ang pagkasaserdote ng Diyos ay nasa lupa nang muli. Ngayon ang mabubuting
kalalakihan ay maaari nang magkaroon ng kapangyarihan ng pagkasaserdote. Ang
kalalakihang may Pagkasaserdoteng Melquisedec ay maaaring maging pinuno ng
Simbahan. Maaari nilang basbasan ang mga tao. Maaari nilang bigyan ang mga tao ng
kaloob na Espiritu Santo.
Doktrina at mga Tipan 20:41–44
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NAKITA NG
MGA SAKSI
ANG MGA
LAMINANG
GINTO
Kabanata 7 (1829–1830)

Natapos nang isalin nina Joseph Smith at Oliver Cowdery ang
Aklat ni Mormon. Ibig ni Jesucristo na mabasa ng mga tao
ang Aklat ni Mormon. Ibig niyang malaman nila na nagsasabi
si Joseph Smith ng katotohanan tungkol sa mga laminang
ginto. Ibig ni Jesus na malaman ng mga tao na ang mga
laminang ginto ay totoo.
Doktrina at mga Tipan 17:4–5

Si Joseph Smith lamang ang tanging tao na nakakita ng mga
laminang ginto. Pumili si Jesus ng tatlo pang ibang
kalalakihan makakikita sa mga laminang ginto. Ang
kalalakihang ito ay tinatawag na mga saksi. Ang kalalakihang
ito ay sina Martin Harris, Oliver Cowdery, at David Whitmer.
Doktrina at mga Tipan 17:1

Dinala ni Joseph ang tatlong saksi sa kakahuyan. Sila ay
nanalangin. Dumating ang isang anghel at ipinakita sa kanila
ang mga laminang ginto. Ipinakita niya sa kanila ang mga
nakasulat sa mga lamina. Sinabi ni Jesus sa tatlong saksi na
isulat ang tungkol sa mga bagay na kanilang nakita.
Doktrina at mga Tipan 17:3, 5; Aklat ni Mormon:
Ang Patotoo ng Tatlong Saksi
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Masayang-masaya si Joseph. Ang mga saksi ang magsasabi sa
ibang tao na ang mga laminang ginto ay totoo. Ngayon
malalaman ng mga tao na si Joseph ay nagsasabi ng
katotohanan tungkol sa mga lamina.

Sinabi ni Jesus kay Joseph na ipakita sa walo pang saksi ang
mga lamina. Nahawakan ng walo pang kalalakihan ang mga
lamina sa kanilang mga kamay. Nakita nila ang mga
nakasulat sa mga lamina.
Aklat ni Mormon: Ang Patotoo ng Walong Saksi

Lahat ng saksi ay sumulat tungkol sa mga laminang ginto.
Sinabi nila na nakita nila ang mga lamina. Sinabi nila na ang
mga laminang ginto ay totoo. Ang mga salitang isinulat ng
mga saksi ay nasa Aklat ni Mormon.
Aklat ni Mormon: Ang Patotoo ng
Tatlong Saksi, Ang Patotoo ng Walong Saksi
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Isinalin ni Joseph Smith ang mga lamina. Nakita ito ng mga
saksi. Hindi na kailangan ni Joseph Smith ang mga laminang
ginto. Pumunta kay Joseph si Anghel Moroni. Isinauli ni
Joseph ang mga laminang ginto kay Moroni.

Ngayon ang Aklat ni Mormon ay handa nang ilimbag. Dinala
ito ni Joseph Smith sa manlilimbag. Walang pera si Joseph
upang mabayaran ang manlilimbag. Si Martin Harris ay may
maraming pera. Sinabi ni Jesus na kailangang magbahagi si
Martin Harris ng kanyang pera upang mabayaran ang
manlilimbag.

Ayaw ni Satanas na mailimbag ang Aklat ni Mormon. Ayaw
niyang mabasa ito ng mga tao. Sinubukang pigilin ng
masasamang tao ang manlilimbag.

Doktrina at mga Tipan 19:26, 35

Ang manlilimbag ay hindi gumagawa tuwing Linggo. Isang
masamang tao ang pumunta sa palimbagan tuwing Linggo.
Ninakaw niya ang ilan sa mga pahina ng Aklat ni Mormon.
Inilathala niya ang mga pahina sa isang pahayagan. Pinahinto
siya ng mabubuting tao sa pagnanakaw ng mga pahina.

Ibig ni Jesus na mabasa ng mga tao ang Aklat ni Mormon.
Hindi maaaring pigilin ng masasamang tao ang gawain ni
Jesus. Hindi mapahihinto ng masasamang tao ang
manlilimbag. Sa wakas ang Aklat ni Mormon ay nailimbag.
Ngayon maraming tao ang nakababasa nito. Maaari nilang
matutuhan ang ebanghelyo ni Jesucristo.
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ANG
PAGHAHANDA
PARA SA
SIMBAHAN NI
JESUCRISTO
Kabanata 8 (Marso–Abril 1830)

Malapit na ang panahon upang maibalik na muli sa lupa ang
Simbahan ni Jesucristo. Binigyan ni Jesus si Joseph Smith ng isang
paghahayag para sa mga tao. Ibig ni Jesus na makapaghanda ang
mga tao para sa kanyang Simbahan. Sinabi niya sa kanila ang
mga bagay na kinakailangan nilang malaman bago nila itatag ang
kanyang Simbahan. Nagsabi pa siya sa kanila ng maraming bagay
tungkol sa kanyang ebanghelyo.
Doktrina at mga Tipan 20:1–4

Sinabi ni Jesus na ang Aklat ni Mormon ang nagtuturo
ng kanyang ebanghelyo. Sinabi niya na ang Aklat ni Mormon
ay totoo. Ibig ni Jesus na maniwala ang mga
tao sa Aklat ni Mormon. Ito ay tutulong sa kanilang sumunod
sa Diyos.
Doktrina at mga Tipan 20:8–15
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Nagkuwento si Jesus tungkol sa kanyang buhay. Ipinadala ng
Diyos si Jesus upang tulungan ang mga tao sa lupa. Sinikap ni
Satanas na pagawin siya ng masasamang bagay. Subalit si
Jesus ay hindi nakinig kay Satanas.
Doktrina at mga Tipan 20:21–22

Ikinalungkot ni Jesus ang masasamang bagay na ginawa ng
mga tao. Siya ay nilabasan ng dugo sa bawat pikanamaliliit na
butas ng kanyang balat at nagpakasakit para sa lahat ng tao.
Ang mga tao ay hindi magdurusa kung sila ay magsisisi.

Si Jesus ay ipinako sa krus at pinatay ng masasamang tao.
Doktrina at mga Tipan 20:23

Doktrina at mga Tipan 19:16, 18

Inilibing si Jesus ng kanyang mga kaibigan.
Mateo 27:57–61

Pagkatapos ng tatlong araw ay nabuhay na mag-uli si Jesus.
Nabuhay siyang muli.
Doktrina at mga Tipan 20:23
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Ginawa ni Jesus ang mga ito upang tulungan ang mga taong nagsisisi. Siya ay namatay
upang tulungan ang mga taong may pananampalataya at magpabinyag. Hindi sila
parurusahan. Sila ay maaaring pumunta sa langit. Ang mga taong hindi nagsisisi ay
parurusahan.
Doktrina at mga Tipan 19:17; 20:25
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Sinabi ni Jesus ang tungkol sa pagbibinyag. Ang mga taong
ibig magpabinyag ay kinakailangang magsisi. Kinakailangan
nilang mahalin at sundin si Jesucristo. Kinakailangang sila ay
walong taong gulang na o higit pa. Pagkatapos ay maaari na
silang mabinyagan at maging miyembro ng Simbahan.
Doktrina at mga Tipan 20:37, 71; 68:27

Itinuro ni Jesus ang tamang paraan ng pagbibinyag. Sinabi niya
na ang isang saserdote sa Pagkasaserdoteng Aaron o ang isang
lalaking may Pagkasaserdoteng Melquisedec ay maaaring
magbinyag ng isang tao. Inaakay sa tubig ng lalaking may
pagkasaserdote ang taong bibinyagan. Nagsasambit siya ng
isang natatanging panalangin.
Doktrina at mga Tipan 20:72–73

Inilulubog sa tubig ng lalaking may pagkasaserdote ang taong
bibinyagan. Pagkatapos ay iaahon niya ito mula
sa tubig.
Doktrina at mga Tipan 20:74

Sinabi ni Jesus na nangangako ang mga tao sa kanya na
susundin siya kapag sila ay nabinyagan na. Kinakailangan
nilang magsabi at gumawa ng mabubuting bagay.
Doktrina at mga Tipan 20:69
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Sinabi ni Jesus ang tungkol sa pagbibigay ng pagbabasbas sa mga sanggol. Ang
kalalakihang may Pagkasaserdoteng Melquisedec ay maaaring magbasbas sa mga
sanggol. Hinahawakan ng mga kalalakihan ang sanggol sa kanilang mga bisig. Isa sa
kanila ang magbibigay ng pangalan at pagbabasbas sa sanggol.
Doktrina at mga Tipan 20:70
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Sinabi ni Jesus ang tungkol sa sakramento. Sinabi niya na ang
mga tao ay dapat laging tumanggap ng sakramento. Kung
tayo ay makagagawa ng mga bagay na masama, hindi tayo
dapat tumanggap ng sakramento. Dapat tayong magsisi.
Pagkatapos ay maaari na tayong tumanggap ng sakramento.

Tinatanggap natin ang sakramento upang maalala natin si
Jesus. Ang tinapay ay tumutulong sa ating isipin ang katawan
ni Jesucristo. Maaalala natin na siya ay namatay sa krus para
sa atin.
Doktrina at mga Tipan 20:77

Doktrina at mga Tipan 20:75; 46:4

Ang tubig ay tumutulong sa ating isipin ang dugo ni Jesus.
Maaalala natin na siya ay nilabasan ng dugo sa bawat butas
ng kanyang balat at nagpakasakit para sa atin sa Halamanan
ng Getsemani.
Doktrina at mga Tipan 20:79

Nakikipagtipan tayo kapag tayo ay tumatanggap ng
sakramento. Ang tipan ay isang pangako. Nangangako tayong
sisikapin nating maging katulad niya. Nangangako tayo na
lagi natin siyang aalalahanin. Nangangako tayong lagi nating
susundin ang kanyang mga kautusan. Ang kanyang Espiritu
ay mapapasaatin kung ating tutuparin ang ating mga tipan.
Doktrina at mga Tipan 20:77, 79
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ANG TOTOONG
SIMBAHAN NI
JESUCRISTO
Kabanata 9 (6 Abril 1830)

Nakatira si Joseph sa isang bayan na tinatawag na Fayette.
Ang Fayette ay nasa estado ng New York. Sinabi ni Jesucristo
kay Joseph na panahon na para ang totoong Simbahan ay
maibalik na muli sa mundo. Sinabi ni Jesus kay Joseph na
itatag na ang Simbahan.
Doktrina at mga Tipan 20:1–2; 21:3

Sumunod si Joseph Smith. Noong ika-6 ng Abril 1830, siya ay
nakipagpulong. Limang kalalakihan ang dumalo sa pagpupulong upang
tulungan si Joseph na maitatag ang Simbahan. Ang kalalakihang ito ay sina
Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel Smith, David Whitmer, at Peter
Whitmer. Silang lahat ay nabinyagan na. May ibang mga tao na dumalo
upang magmasid sa pagpupulong.
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Ang kalalakihan ay nanalangin sa Ama sa Langit. Inordenan
ni Joseph si Oliver na maging elder sa Simbahan. Pagkatapos
ay inordenan ni Oliver si Joseph.

Binasbasan nina Joseph at Oliver ang sakramento. Ibinigay nila
ito sa kalalakihan.

Ipinatong nina Joseph at Oliver ang kanilang mga kamay sa ulo ng bawat kalalakihan.
Pinagtibay nila ang mga kalalakihan bilang miyembro ng Simbahan ni Jesucristo. Ibinigay
nila sa kalalakihan ang handog na Espiritu Santo. Pinasalamatan nila ang Diyos.
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May iba ring mga tao sa pagpupulong. Inordenan nina Joseph
at Oliver ang ilan sa kalalakihan. Ibinigay nila sa kanila ang
pagkasaserdote. Ang kalalakihang naordenan ay maligayangmaligaya. Sinabi nilang mahal nila ang Diyos. Sinabi nila
kung paano sila pinagpala ng Diyos.

Nagbigay si Jesus ng paghahayag kay Joseph sa
pagpupulong. Sinabi ni Jesus na si Joseph ay isang propeta.
Kapag ang isang propeta ay nagsasalita, siya ay nagsasalita
para kay Jesus. Ang mga miyembro ng Simbahan ay dapat
makinig sa propeta. Nararapat nilang sundin siya.
Doktrina at mga Tipan 21:1, 4–5

Pagkatapos ng pagpupulong maraming tao ang nabinyagan. Ang ama at ina ni Joseph
ay nabinyagan din. Isang natatanging araw ang ika-6 ng Abril 1830. Ang totoong
Simbahan ni Jesucristo ay nasa lupa nang muli.
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ANG UNANG
HIMALA SA
SIMBAHAN
Kabanata 10 (Abril 1830)

Ang sumunod na pagpupulong ng Simbahan ni Jesucristo ay
noong Linggo, ika-11 ng Abril 1830. Ang mga miyembro ng
Simbahan ay dumalo sa pagpupulong. Ang mga miyembro ay
tinawag na mga Banal.

Marami pang ibang tao ang dumalo sa pagpupulong. Sila ay
hindi mga miyembro ng Simbahan. Itinuro ni Oliver Cowdery
ang ebanghelyo ni Jesucristo sa kanila. Ang ilan sa mga tao ay
naniwala kay Oliver at ibig sumapi sa Simbahan. Sila ay
bininyagan pagkatapos ng pagpupulong.

Ayaw ni Satanas na sumapi ang mga tao sa Simbahan.
Tinangka ni Satanas na pasamain ang loob ng ilan sa
mabubuting tao. Isa sa mga taong ito ay nagngangalang
Newel Knight. Si Newel Knight ay hindi miyembro ng
Simbahan. Ayaw ni Satanas na siya ay mabinyagan.
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Hiniling ni Joseph kay Newel na manalangin sa isang
pagpupulong. Sinabi ni Newel na siya ay mananalangin.

Ayaw ni Satanas na sundin ni Newel si Joseph. Pumunta si
Newel sa pagpupulong, subalit ayaw niyang manalangin.
Sinabi niyang natatakot siyang manalangin nang malakas.

Di nagtagal ay pumunta si Newel Knight sa kakahuyan. Ibig
niyang manalangin nang mag-isa. Ayaw ni Satanas na siya ay
manalangin. Sinikap ni Newel na manalangin subalit hindi
siya makapagsalita. Siya ay nagkasakit. Siya ay nalungkot at
natakot. Umuwi si Newel sa kanilang tahanan.

Nag-alala ang asawa ni Newel sa kanya. Hiniling niya kay
Joseph na tulungan si Newel. Ginamit ni Joseph Smith ang
kanyang kapangyarihan ng pagkasaserdote upang basbasan si
Newel. Pagkatapos ay bumuting muli ang pakiramdam ni
Newel. Wala na siyang sakit. Hindi na siya natatakot. Masaya
na siya. Hindi na siya maaaring saktan ni Satanas. Di-nagtagal
ay nabinyagan si Newel Knight.
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HIGIT NA
MARAMING
TAO ANG
SUMAPI SA
SIMBAHAN
Kabanata 11 (Abril–Hunyo 1830)

Nakalipas ang maraming linggo. May dalawampu’t pitong
miyembro ang Simbahan. Silang lahat ay hindi nakatira sa
iisang bayan. Hiniling ni Joseph na sila ay dumalo sa isang
komperensiya. Ang komperensiya ay isang natatanging
pagtitipon para sa lahat ng Banal. Ang mga Banal ay
miyembro ng Simbahan ni Jesucristo.

Ang mga Banal ay tumanggap ng sakramento sa
komperensiya. Ang ilan sa kalalakihan ay iordenan sa
pagkasaserdote. Pinagpala ng Espiritu Santo ang mga Banal.
Sila ay masayang-masaya.
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May ilang ibang tao ang dumalo sa komperensiya. Hindi sila
mga miyembro ng Simbahan. Natutuhan nila ang ebanghelyo
sa komperensiya. Ibig nilang sumapi sa Simbahan. Sila ay
bininyagan. Pagkatapos ng komperensiya si Joseph Smith ay
nagtungo sa ibang bayan. Ilan sa mabubuting tao roon ay ibig
magpabinyag. Sinabi ni Joseph na maaari silang mabinyagan
sa isang sapa.

Ang mga tao ay nagtayo ng maliit na prinsa sa sapa. Gumawa
sila ng isang magandang lugar upang pagbinyagan.
Kinagabihan, winasak ng ilang masasamang tao ang prinsa.

Ginawang muli ng mabubuting tao ang prinsa. Pagkatapos ay
sinimulan ni Oliver Cowdery na binyagan sila. Kaagad
dumating ang mga mandurumog. Ang mga mandurumog ay
isang grupo ng malulupit at masasamang tao. Ang mga
mandurumog ay nagsabi ng masasamang bagay sa
mabubuting tao. Tinangka ng mga mandurumog na sila ay
saktan. Subalit iniligtas ng Diyos ang mabubuting tao.

Ibig ni Satanas na lumikha ng gulo ang mga mandurumog
para sa Simbahan ni Jesucristo. Ang masasamang tao ay
nagsabi ng mga kasinungalingan tungkol kay Joseph Smith.
Sinabi nila na siya ay gumagawa ng masasamang bagay. Si
Joseph Smith ay ikinulong.

Tinangkang saktan ng malulupit na tao si Joseph Smith. Siya
ay kanilang dinuraan. Hindi nila siya binigyan ng pagkain.
Ang ilan sa kanila ay nagsabi ng kasinungalingan tungkol kay
Joseph. Subalit ang mabubuting tao ay nagsabi ng katotohanan
tungkol kay Joseph. Sinabi nila na si Joseph ay isang mabuting
tao. Sa wakas si Joseph ay pinalaya sa kulungan.
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ANG MISYON
NI SAMUEL
SMITH
Kabanata 12 (Hunyo 1830)

Si Samuel Smith ay nakababatang kapatid ni Joseph Smith.
Sinabi ni Joseph na ibig ni Jesus na magmisyon si Samuel. Si
Samuel Smith ang unang misyonero ng Simbahan.

Umalis si Samuel upang ituro sa mga tao ang ebanghelyo.
Ibig niyang sabihin sa kanila ang tungkol sa Aklat ni
Mormon. Sinubukan niyang ipagbili ang aklat sa mga tao.
Subalit wala ni isa ang ibig bumasa nito. Nalungkot si
Samuel.
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Ang misyon ni Samuel ay mahirap. Maraming beses siyang
nagutom. Kung minsan ay wala siyang lugar na matulugan.
Ang ibang tao ay malupit sa kanya.

Naipagbili ni Samuel ang isang Aklat ni Mormon sa isang
lalaking nagngangalang Phineas Young. Binasa ni Phineas ang
aklat. Ibinigay niya ang Aklat ni Mormon sa kanyang kapatid.
Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Brigham Young.

Binasa ni Brigham Young ang Aklat ni Mormon. Naniwala
siya na ito ay totoo. Natutuhan niya ang ebanghelyo ni
Jesucristo. Sinabi nina Phineas at Brigham sa ilan nilang mga
kaibigan ang tungkol sa Aklat ni Mormon. Binasa ito ng
kanilang mga kaibigan. Sina Phineas at Brigham at ang
kanilang mga kaibigan ay sumapi sa Simbahan.

Di-nagtagal si Brigham Young ay naging propeta ng
Simbahan. Tinulungan niya ang mga Banal. Siya ay isang
dakilang pinuno.

Umuwi si Samuel Smith sa kanilang tahanan. Hindi niya
inaakalang ang kanyang misyon ay nakatulong sa Simbahan.
Hindi niya alam na balang-araw si Brigham Young ay
magiging isang propeta.
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Isang gabi ay tumigil si Samuel sa isang bahay-panuluyan.
Inalok niya sa may-ari na bumili ng isang Aklat ni Mormon.
Tinanong ng may-ari kung saan nakuha ni Samuel ang aklat.
Sinabi ni Samuel na isinalin ito ng kanyang kapatid na lalaki
mula sa mga laminang ginto.

Nagalit ang may-ari. Sinabi niya na si Samuel ay
nagsisinungaling. Sinabi niya kay Samuel na lumayas sa
kanyang bahay-panuluyan.

Noong gabing iyon natulog si Samuel sa ilalim ng puno ng
mansanas.

Sa wakas ay nakapagbigay si Samuel ng isang Aklat ni
Mormon sa isang pinuno ng ibang simbahan. Binasa ng
pinuno at ng kanyang asawa ang aklat. Nalaman nila na ito
ay mahalaga.
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SINA JOSEPH
AT EMMA
Kabanata 13 (Hulyo 1830)

Sina Joseph at Emma ay nakatira sa Pennsylvania. Sila ay may
maliit na sakahan. Sina Joseph at Emma ay nagmamahalan.
Sila ay nagsusumikap upang matulungan ang isa’t isa.

Maraming problema sina Joseph at Emma. Mahirap lamang
sila. Ibig nilang magkaroon ng mga anak. Si Emma ay
nagkaroon ng sanggol na lalaki, subalit ito ay namatay.
Nalungkot si Emma. Di-nagtagal ay nagkaroon din sina
Joseph at Emma ng maraming anak.

Nag-alala si Joseph tungkol sa kanyang mag-anak. Ibig
niyang mapangalagaan sila. Kinailangan niyang magtanim
upang ang kanyang mag-anak ay magkaroon ng pagkain.
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Nag-alala rin si Joseph tungkol sa Simbahan. Lumilikha ng
gulo ang masasamang tao para sa mga Banal. Ang ilan sa mga
pinuno ng Simbahan ay kinailangang magtago mula sa
masasamang tao. Kinailangang magsumikap si Joseph sa
trabaho upang matulungan ang mga Banal.

Kung minsan ay kinakailangang iwan ni Joseph ang kanyang
tahanan upang matulungan ang mga Banal. Ikinalungkot ni
Joseph na iwan ang kanyang mag-anak. Si Emma ay
nalulungkot kapag umaalis si Joseph. Nag-aalala si Emma
sa kanya.

Tinanong ni Joseph si Jesus kung ano ang dapat niyang gawin.
Sinabi ni Jesus sa propetang si Joseph na huwag alalahanin
ang kanyang mga suliranin. Sinabi ni Jesus sa kanya na
huwag matakot sa masasamang tao. Sinabi ni Jesus na lagi
niyang tutulungan si Joseph.

Sinabi ni Jesus na dapat magtanim si Joseph para sa kanyang
mag-anak. Pagkatapos ay dapat siyang umalis at tumulong sa
mga Banal. Sinabi ni Jesus kay Joseph na huwag mag-alala
tungkol sa pagkain, damit, o pera. Bibigyan siya ng mga
Banal ng kanyang pangangailangan.

Doktrina at mga Tipan 24:16–17

Doktrina at mga Tipan 24:3, 18
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Nagbigay si Jesus ng isang paghahayag kay Joseph Smith
para kay Emma. Sinabi ni Jesus na si Emma ay isang
natatanging babae. Napili siya ng Panginoon para sa isang
mahalagang gawain.

Sinabi ni Jesus na dapat maging mabait si Emma kay Joseph
kapag siya ay may mga problema. Dapat niyang tulungan si
Joseph na maging masaya at hindi mag-alala.
Doktrina at mga Tipan 25:5

Doktrina at mga Tipan 25:3

Sinabi ni Jesus kay Emma Smith na dapat turuan ang mga
Banal. Dapat niyang tulungan na matutuhan nila ang mga
banal na kasulatan. Sinabi niya na ang Espiritu Santo ang
makatutulong sa kanya upang malaman kung ano ang
ituturo niya.

Sinabi ni Jesus kay Emma na dapat niyang gamitin ang
kanyang panahon sa pag-aaral. Dapat siyang matuto at
sumulat ng maraming bagay.
Doktrina at mga Tipan 25:8

Doktrina at mga Tipan 25:7–8
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Hiniling ni Jesus kay Emma na pumili ng mga awit
upang awitin ng mga Banal. Ang mga awitin ay ililimbag sa
isang aklat.
Doktrina at mga Tipan 25:11

Ibig marinig ng Diyos ang awit ng mabubuting tao. Ang
kanilang awitin ay isang panalangin sa kanya. Ang
mabubuting tao na umaawit para sa Diyos ay kanyang
pagpapalain.
Doktrina at mga Tipan 25:12

Sinabi ni Jesus kay Emma na maging mapagpakumbaba.
Sinabi niya sa kanya na mahalin ang kanyang asawa. Sinabi
niya kay Emma na maging masaya dahil makatatanggap si
Joseph ng maraming dakilang pagpapala.
Doktrina at mga Tipan 25:14

Sinabi ni Jesus kay Emma na huwag mag-alala tungkol sa
mundong ito. Dapat siyang maghanda para sa higit pang
kanais-nais na daigdig sa langit. Dapat siyang maging masaya
at sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Pagkatapos ay maaari
na siyang pumunta sa langit.
Doktrina at mga Tipan 25:13, 15
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Sinabi ni Jesus na ang mga bagay na sinabi niya kay Emma ay nauukol sa
lahat ng kababaihan.
Doktrina at mga Tipan 25:16
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ANG PROPETA
AT ANG MGA
PAGHAHAYAG
PARA SA
SIMBAHAN
Kabanata 14 (Setyembre 1830)

Lumipat sina Joseph Smith at Emma sa New York. Isang
lalaking nagngangalang Hiram Page ang nakatira roon. Siya
ay miyembro ng Simbahan. Mayroon siyang bato. Sinabi
niyang nakatutulong sa kanya ang bato upang makatanggap
ng mga paghahayag para sa Simbahan.

Maraming miyembro ng Simbahan ang naniwala kay Hiram
Page. Naniwala si Oliver Cowdery sa kanya. Inakala ng ilang
tao na si Hiram ay isang propeta.
Doktrina at mga Tipan 28: Paunang Salita

Nagtanong si Oliver kay Joseph tungkol kay Hiram Page.
Nanalangin si Joseph. Nagbigay si Jesus ng isang paghahayag
kay Joseph para kay Oliver Cowdery. Sinabi niya na isang tao
lamang ang maaaring makatanggap ng paghahayag para sa
Simbahan. Ang taong iyon ay ang Propetang si Joseph Smith.
Doktrina at mga Tipan 28:2
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Sinabi ni Jesus na ang mga tao ay maaaring makatanggap ng
paghahayag para sa kanilang sarili. Subalit ang propeta
lamang ang makatatanggap ng paghahayag para sa buong
Simbahan. Naniwala si Oliver kay Joseph. Alam niya na ang
mga paghahayag ni Hiram Page ay mali.

Pagkatapos ay sinabi ni Jesus kay Oliver na kausapin si
Hiram Page. Sinabi ni Oliver kay Hiram na ang kanyang mga
paghahayag ay hindi galing sa Diyos. Ang mga paghahayag
na ito ay galing kay Satanas.
Doktrina at mga Tipan 28:11

Doktrina at mga Tipan 28:1–2, 8

Sinabi ni Oliver na nalinlang ni Satanas si Hiram Page.
Nakinig si Hiram kay Oliver. Nagsisi siya.

Tanging isang tao lamang ang makatatanggap ng mga
paghahayag para sa Simbahan. Ang taong iyon ay ang
Pangulo ng Simbahan. Siya ang pinuno ng Simbahan. Siya
ang propeta ng Diyos. Dapat sundin ng mga miyembro ng
Simbahan ang propeta.
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MISYON SA
MGA
LAMANITA
Kabanata 15 (Setyembre 1830)

Ibig ni Jesus na marinig ng marami pang tao ang tungkol sa
ebanghelyo. Ibig niyang magmisyon ang ilan sa mga Banal.
Sinabi niya kay Oliver Cowdery na magmisyon sa mga Indiyan.

Ang mga Indiyan ay tinatawag na Lamanita sa Aklat ni
Mormon, Ibig ni Jesus na mabasa ng mga Lamanita ang Aklat
ni Mormon. Ipinangako niya sa maraming propeta na ang
mga Lamanita ay magkakaroon ng Aklat ni Mormon. Ngayon
na ang panahon upang matupad ang pangakong iyon.
Doktrina at mga Tipan 3:19–20

Ang Aklat ni Mormon ang siyang magsasabi sa mga Lamanita
ng tungkol sa kanilang mga ninuno na nabuhay noong dalawang
libong taon na ang nakalilipas. Ito ang magsasabi sa mga
Lamanita ng tungkol sa mga pangako ni Jesus sa kanila. Ito ang
makatutulong sa kanilang maniwala kay Jesus at sa ebanghelyo.
Ito ay makapagtuturo sa kanila na magsisi at magpabinyag.
Doktrina at mga Tipan 3:19–20
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Ang ibang kalalakihan ay ibig ding sumama kay Oliver
Cowdery. Ibig nilang ipangaral ang ebanghelyo sa mga
Lamanita. Ibig nilang ibigay sa mga Lamanita ang Aklat ni
Mormon. Sinabi ng Panginoon na tatlo sa kalalakihan ang
maaaring magmisyon.

Ang mga misyonero ay unang pumunta sa ilang mga Indiyan
sa New York. Kaunti lang ang natagpuan nilang Indiyan na
marunong bumasa. Binigyan sila ng mga misyonero ng Aklat
ni Mormon.

Pagkatapos ay pumunta ang mga misyonero sa Ohio upang
mangaral sa ilang mga Indiyan. Nasiyahan ang mga Indiyan
na marinig ang tungkol sa Aklat ni Mormon. Naligayahan sila
na malaman ang tungkol sa kanilang mga ninuno.

Umalis ang mga misyonero sa Ohio. Pumunta sila sa Lungsod
ng Independence, sa Jackson County, Missouri. Maraming
Indiyan sa Missouri.
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Ipinangaral ng mga misyonero ang ebanghelyo sa kanila.
Binigyan nila ang mga Indiyan ng Aklat ni Mormon. Ito ay
nakapagpasaya sa mga Indiyan. Pinasalamatan nila ang mga
misyonero sa Aklat ni Mormon.

Ang ibang tao sa Missouri ay hindi naniwala sa ebanghelyo.
Hindi nila pinaniwalaan ang Aklat ni Mormon. Sinabi nila sa
mga misyonero na layuan ang mga Indiyan.

Sinabi ng mga tao na hahabulin ng mga kawal ang mga
misyonero kapag hindi sila umalis. Nalungkot ang mga
misyonero sa balitang ito. Pumunta sila sa Missouri upang
ituro ang ebanghelyo sa iba pang tao.

Isa sa mga misyonero ay nagngangalang Parley P. Pratt.
Bumalik siya sa Kirtland upang isalaysay kay Joseph kung
ano ang ginawa sa kanila. Sinabi ni Parley na naging mabuti
ang kanilang misyon. Naturuan nila ng ebanghelyo ang
maraming tao.
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NALAMAN
NINA JOSEPH
SMITH AT
SIDNEY
RIGDON ANG
TUNGKOL SA
SION
Kabanata 16 (1830)
Habang si Oliver Cowdery at ang kanyang kaibigan ay nasa
misyon, huminto sila malapit sa Kirtland. Nakilala nila ang
isang taong nagngangalang Sidney Rigdon. Siya ay isang
pinuno ng ibang simbahan.

Binigyan ng mga misyonero si Sidney ng Aklat ni Mormon.
Siya ay kanilang tinuruan ng ebanghelyo. Binasa ni Sidney
Rigdon ang Aklat ni Mormon. Nagdasal siya ng tungkol dito.
Sinabi ng Ama sa Langit sa kanya na ang ebanghelyo ay
totoo. Si Sidney Rigdon ay nabinyagan.

Sinabi ni Sidney Rigdon sa mga miyembro ng kanyang
simbahan na makinig sa mga misyonero. Marami sa kanila
ang nabinyagan. Di nagtagal ay isang libong tao ang
nabinyagan sa Kirtland.
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Ibig ni Sidney Rigdon na makilala si Joseph Smith. Pumunta siya
sa New York upang bisitahin ang propeta. Nagbigay si Jesus ng
isang paghahayag kay Joseph Smith para kay Sidney Rigdon.
Sinabi ni Jesus na si Sidney Rigdon ay gagawa ng mga mahalagang
bagay. Ituturo niya ang ebanghelyo sa maraming tao. Sila ay
kanyang bibinyagan at bibigyan ng kaloob na Espiritu Santo.

Sinabi ni Jesus kina Joseph at Sidney na ang ilang bahagi ng
Biblia ay binago maraming taon na ang nakalipas. Ilan sa
mahalagang kuwento ay wala na sa Biblia. Isasalaysay ni
Jesus kay Joseph Smith ang mga kuwento na wala sa Biblia.
Dapat itong isulat ni Sidney Rigdon.
Doktrina at mga Tipan 35:20

Doktrina at mga Tipan 35:4–6

Isa sa mga kuwento ay nagsasalaysay tungkol kay Enoc. Si Enoc
ay isang dakilang propeta. Tinuruan niya ang kanyang mga tao
na maging mabuti. Tinawag ng Panginoon ang mabubuting tao
ni Enoc na Sion. Ang mga tao ni Enoc ay nagtayo ng isang
lungsod. Pinangalanan nila ang lungsod ni Enoc na Sion. Sa
Sion, ang mga tao ay nagmamahalan. Inaalagaan nila ang bawat
isa. Wala ni isang mahirap o malungkot.

Moises 7:18–19
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Ang bawat isa sa Sion ay sumusunod sa kautusan ng Ama sa
Langit. Labis ang kabutihan ng mga tao kaya si Jesus ay
dumating at nanirahan sa piling nila. Pagkatapos ay dinala ng
Diyos ang mga tao ng Sion sa langit upang manirahan sa
piling niya.
Moises 7:69

Sinabi ni Jesus kay Joseph Smith na turuan niya ang kanyang mga tao na maging
mabuti. Kailangan nilang sikapin na makapagtayo ng isa pang lungsod na tatawaging
Sion. Ang lungsod ay magiging maganda. Ang bawat isa roon ay magmamahal sa Ama
sa Langit. Ang bawat isa roon ay magmamahalan. Ang bawat isa sa Sion ay magiging
masaya. Si Jesus ay darating at maninirahan sa piling nila.
Doktrina at mga Tipan 45:64–71
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ANG MGA
UNANG
OBISPO NG
Simbahan
Kabanata 17 (Pebrero 1831)

May ilang masasamang tao ang nakatira sa New York.
Malupit sila sa mga miyembro ng Simbahan at ibig silang
palayasin. Sinabi ni Jesus kay Joseph na umalis sa New York
at pumunta sa Kirtland, Ohio.

Sina Joseph Smith, ang kanyang asawang si Emma, Sidney
Ridgon, at Edward Partridge ay pumunta sa Kirtland. Sina
Joseph at Emma ay nakitira sa isang miyembro ng Simbahan.
Ang kanyang pangalan ay si Newel K. Whitney.
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Mayroong isang libong miyembro ng Simbahan sa Kirtland.
Sinisikap nilang sumunod sa Diyos. Subalit hindi nila
naintindihan ang kabuuan ng ebanghelyo.
Doktrina at mga Tipan 41: Paunang Salita

Nanalangin si Joseph sa Ama sa Langit. Binigyan ni Jesus si
Joseph ng isang paghahayag. Sinabi ni Jesus kay Joseph na
ang mga Banal sa Kirtland ay nangangailangan ng isang
obispo. Dapat gamitin ng obispo ang kanyang panahon sa
pagtuturo at pagtulong sa mga Banal. Ang unang obispo ng
Simbahan ay si Edward Partridge.

Sinabi ni Jesus kay Joseph kung ano ang dapat gawin ng isang
obispo sa Simbahan. Dapat pangalagaan ng obispo ang
bodega. Ang mga Banal ay dapat maglagay ng mga pagkain
at damit sa bodega. Kung may Banal na nangangailangan ng
pagkain o damit, dapat ibigay ito ng obispo sa kanya.
Doktrina at mga Tipan 72:10–12

Doktrina at mga Tipan 41:9

Dapat ingatan ng obispo ang pera para sa Simbahan. Ang
mga Banal ay dapat magbigay ng pera sa obispo. Dapat
magbayad ang obispo ng mga bayarin para sa Simbahan. Siya
ay dapat magbigay ng bahagi ng pera sa mahihirap na Banal.
Doktrina at mga Tipan 72:10–12

Dapat mahalin ng obispo ang mga Banal. Dapat niyang
sikapin na matulungan sila. Dapat siyang makipagpulong sa
kalalakihang may pagkasaserdote. Dapat nilang pag-usapan
kung ano ang kanilang ginagawa upang matulungan ang
mga Banal.
Doktrina at mga Tipan 72:5, 11
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Higit pang dumarami ang mga taong sumapi sa Simbahan.
Ang Simbahan ay nangailangan ng karagdagan pang mga
obispo. Si Newel K. Whitney ang pangalawang obispo ng
Simbahan.
Doktrina at mga Tipan 72:8

Sa ngayon ay may libu-libong obispo sa Simbahan.
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Ang obispo ang pinuno ng mga Banal sa bawat purok. Ang
pangulo ng sangay ay tulad din ng obispo. Ang pangulo ng
sangay ay siyang pinuno ng mga Banal sa bawat sangay.

ANG BATAS NG
SIMBAHAN
Kabanata 18 (ika-4 ng Pebrero 1831)

Sa Kirtland nagbigay ang Panginoon ng isang
napakahalagang paghahayag kay Joseph Smith. Ito ay
tinawag na batas ng Simbahan.
Doktrina at mga Tipan 42: Paunang Salita

Sinabi ng Panginoon na dapat ituro ng mga Banal ang
ebanghelyo sa lahat ng tao. Ang kalalakihan na pupunta sa
misyon ay dapat maordenan sa pagkasaserdote. Dapat silang
ordenan ng mga pinuno ng Simbahan.
Doktrina at mga Tipan 42: Paunang Salita, 7, 11

Dalawang misyonero ang dapat magkasamang magturo. Ang
kanilang ituturo ay dapat galing sa Biblia at sa Aklat ni
Mormon. Dapat silang manalangin upang mapasakanila ang
Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang magsasabi sa kanila
kung ano ang dapat ituro.
Doktrina at mga Tipan 42: 6, 14
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Dapat binyagan ng mga misyonero ang mga taong naniniwala
sa ebanghelyo.
Doktrina at mga Tipan 42:7

Sinabi ng Panginoon na dapat sundin ng mga miyembro ng
Simbahan ang Sampung Kautusan. Hindi sila dapat pumatay.
Hindi sila dapat magsinungaling. Hindi sila dapat magsalita
ng masama tungkol sa ibang tao. Hindi sila dapat gumawa ng
iba pang masasamang bagay.
Doktrina at mga Tipan 42:18–27

Dapat magbahagi ang mga Banal sa ibang tao kung ano ang
mayroon sila. Ang pagbabahagi sa iba ay katulad din ng
pagbabahagi kay Jesus.
Doktrina at mga Tipan 42:30–38

Binigyan ni Jesus ang mga Banal ng iba pang kautusan.
Walang Banal ang dapat mag-isip na siya ay mas magaling
kaysa sa iba. Ang mga Banal ay dapat maging malinis. Dapat
silang magsumikap.
Doktrina at mga Tipan 42:40–42
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Dapat pangalagaan ng mga Banal ang mga miyembrong may sakit. Dapat basbasan ng
kalalakihan na may pagkasaserdote ang mga miyembrong may sakit. Ang mga may
sakit na miyembrong may pananampalataya ay maaaring mapagaling. Hindi sila
mamamatay kung hindi pa panahon para sila ay mamatay.
Doktrina at mga Tipan 42:43–44, 48

Ang mabubuting Banal ay hindi dapat matakot mamatay. Ang
kamatayan ay kalugod-lugod para sa mabubuting tao.
Doktrina at mga Tipan 42:46

Si Jesus ay magbibigay ng maraming paghahayag sa
mabubuting miyembro. Sila ay kanyang tuturuan ng
maraming bagay. Malalaman nila kung paano magiging
maligaya. Sinabi ng Panginoon sa mga Banal na sumunod sa
mga batas ng Simbahan.
Doktrina at mga Tipan 42:61–62, 66

69

ANG
IKALAWANG
PAGPARITO NI
JESUCRISTO
Kabanata 19 (Pebrero–Marso 1831)

Ilan sa mga tao sa Kirtland, Ohio ay nagsabi ng mga
kasinungalingan tungkol sa mga Banal. Ayaw matutuhan ng
mga taong ito ang ebanghelyo.
Doktrina at mga Tipan 45: Paunang Salita

Sinabi ni Jesus kay Joseph Smith na siya ay malapit nang
pumaritong muli sa mundo. Bago siya pumarito, kailangang
marinig ng lahat ng tao sa mundo ang ebanghelyo. Ang mga
Banal ay dapat maging masikap sa pagtuturo ng ebanghelyo.
Dapat silang maging magaling na mga misyonero.
Doktrina at mga Tipan 43: Paunang Salita, 20, 45
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Nang mabuhay si Jesus sa mundo, sinabi niya sa kanyang
mga Apostol kung ano ang mangyayari bago siya pumaritong
muli.
Doktrina at mga Tipan 45:16

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga Apostol na ang templo sa Jerusalem ay mawawasak.
Ang mga Judio ay maninirahan sa ibang lupain. Maraming Judio ang mamamatay.
Magkakaroon ng maraming digmaan. Ang mga tao ay hindi na magmamahalan. Ang
totoong Simbahan ay mawawala na sa lupa.
Doktrina at mga Tipan 45:17–24, 27
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Pagkatapos ay itatatag muli ng Ama sa Langit ang totoong
Simbahan sa mundo. Ang ebanghelyo ni Jesucristo ay
magiging katulad ng isang ilaw sa kadiliman.
Doktrina at mga Tipan 45:28

Maraming bagay na sinabi si Jesus ang nangyari na. Sinabi
niya ang iba pang bagay na mangyayari pa. Maraming tao ang
makikipag-away sa isa’t isa. Maraming tao ang magkakasakit.
Magkakaroon ng mga lindol. Ang araw ay magdidilim. Ang
buwan ay magiging parang dugo. Ang mga bituin ay
mahuhulog.
Doktrina at mga Tipan 45:26, 29, 31, 33, 42

Kapag nangyari ang mga bagay na ito, malalaman ng
mabubuting tao na si Jesus ay malapit nang dumating.
Nanaisin nilang dumating siya. Maraming Judio ang babalik
sa Jerusalem. Maririnig nila ang ebanghelyo.
Doktrina at mga Tipan 45:25, 38–39

Itatayo ng mabubuting Banal ang bagong lungsod ng Sion.
Sila ay magiging ligtas sa Sion. Hindi sila mag-aaway-away.
Sila ay magiging napakasaya. Aawit sila ng mga awit ng
kaligayahan. Ang masasamang tao ay hindi makapupunta
sa Sion.
Doktrina at mga Tipan 45:65–71
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Si Jesus ay muling paparito sa mundo. Makikita siya ng mabubuting tao. Siya ay
paparito sa isang maliwanag na ulap. Ang lahat ng namatay na mabubuting tao ay
mabubuhay na mag-uli. Sasalubungin nila si Jesus sa ulap. Sasama sila sa Kanya
pabalik sa mundo.
Doktrina at mga Tipan 45:44–46
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Si Jesus ay pupunta sa Jerusalem. Siya ay tatayo sa isang bundok doon. Ang bundok ay
mahahati. Ang mundo ay mayayanig. Ang kalangitan ay mayayanig. Ang masasamang
tao ay mamamatay.
Doktrina at mga Tipan 45:48–50

Makikita ng mga tao sa Jerusalem si Jesus. Magtatanong sila, “Ano itong mga sugat sa
iyong mga kamay at paa?” Sasabihin niya, “Ako si Jesucristo, ang ipinako sa krus. Ako
ang Anak ng Diyos.” Pagkatapos ang mga tao ay iiyak. Malulungkot sila dahil ipinako
si Jesus sa krus.
Doktrina at mga Tipan 45:51–53
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Ang mabubuting tao ay magiging napakaligaya na makita si Jesus. Ang buong mundo
ay mapapasakanila. Hindi nila pahihintulutan si Satanas na tuksuhin sila. Sila ay
magiging matatag. Magkakaroon sila ng maraming anak. Ang kanilang mga anak ay
lalaki at susunod sa Diyos. Si Jesus ay maninirahan kasama ng mabubuting tao sa loob
ng isang libong taon. Siya ang kanilang magiging hari.
Doktrina at mga Tipan 45:56–59
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Sinabi ni Jesus kay Joseph Smith na magpadala ng mga misyonero upang turuan ang
lahat tungkol sa Kanyang pagparito. Sinabi niya na ang mga Banal ay dapat na
maghanda. Dapat silang manalangin at mag-ayuno. Dapat nilang turuan ang isa’t isa ng
mga kautusan.
Doktrina at mga Tipan 43:19–21; 88:77

Sinabi ni Jesus na dapat sikapin ng mga Banal na maging
malapit sa kanya. Pagkatapos siya ay magiging malapit sa
kanila. Kung ang mga Banal ay hihingi ng tulong sa Diyos,
sila ay tutulungan niya.
Doktrina at mga Tipan 88:63

Dapat gawin ng mga Banal ang lahat ng kanilang magagawa
upang matulungan si Jesus. Kapag ang mga tao ay
tumutulong kay Jesus, sila ay magiging katulad niya.
Pagkatapos sila ay magiging handa para sa kanyang
pangalawang pagparito.
Moroni 7:48
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ANG MGA
KALOOB NG
ESPIRITU
SANTO
Kabanata 20 (ika-8 ng Marso 1831)

Hindi naunawaan ng ilang Banal ang tungkol sa Espiritu
Santo. Sinabi ni Jesus kay Joseph Smith ang tungkol sa
Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay tumutulong sa Ama sa
Langit at kay Jesus. Ang Espiritu Santo ay walang katawan na
may laman at buto. Siya ay isang espiritu.
Doktrina at mga Tipan 130:22

Sinabi ni Jesus na ang Espiritu Santo ay tumutulong sa mabubuting tao. Tumutulong
siya sa Diyos na mabigyan ang mga tao ng mga natatanging kaloob. Bawat Banal ay
may natatanging kaloob. Dapat gamitin ng mga Banal ang kanilang mga kaloob upang
matulungan ang bawat isa. Sinabi ni Jesus kay Joseph Smith kung ano ang mga kaloob
na ito.
Doktrina at mga Tipan 46:9–12
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Ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa ilang Banal ng kaloob na
patotoo. Alam nila na si Jesucristo ay Anak ng Diyos. Alam
nila na siya ay namatay para sa atin. Ang ibang Banal ay
binigyan ng kaloob na maniwala sa mga patotoo tungkol kay
Jesus.

Ang ilang Banal ay binigyan ng kaloob na maging pinuno.
Doktrina at mga Tipan 46:15

Doktrina at mga Tipan 46:13–14

Ang ilang Banal ay binigyan ng kaloob na malaman kung aling
espiritu ang mabuti at aling espiritu ang masama. Ang
mabubuting espiritu ay ipinadala ng Diyos. Pinaliligaya nila
tayo. Sila ay parang mga ilaw. Ang masasamang espiritu ay
ipinadala ni Satanas. Pinasasama nila tayo. Sila ay parang mga
kadiliman.
Doktrina at mga Tipan 46:16, 23; 50:23–24

78

Ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa ilang Banal ng kaloob na
maging marunong. Nakagagawa sila ng mabuting pagpili. Ang
ilang Banal ay binibigyan ng kaloob na malaman ang mga
bagay-bagay. Maaari nilang maituro ang natutuhan nila sa
ibang Banal. Maaari nilang turuan ang ibang Banal na
makapamili ng mabuti.
Doktrina at mga Tipan 46:18

Ang ibang Banal ay binibigyan ng kaloob ng pananampalatayang gumaling. Ang ibang
Banal ay binibigyan ng kaloob na gamutin ang mga may sakit. Ang Espiritu Santo ay
nagbibigay sa ilang Banal ng kaloob na gumawa ng mga himala. Ang mga himala ay
nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos.
Doktrina at mga Tipan 46:19–21

Ang ibang Banal ay binibigyan ng kaloob na makapagsalita
ng mga wikang hindi nila alam.
Doktrina at mga Tipan 46:24

Ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa ilang Banal ng kaloob na
malaman kung ano ang mangyayari bago ito maganap.
Doktrina at mga Tipan 46:22
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Ang ilang Banal ay binibigyan ng maraming kaloob.
Doktrina at mga Tipan 46:29

Alam ng obispo kung anong kaloob ang mayroon sa bawat
Banal. Alam niya kung sino ang mga magiging magaling na
guro. Alam niya kung sino ang maaaring makagawa ng mga
himala. Alam niya kung sino sa mga Banal ang nagmamahal
sa Diyos at sumusunod sa mga kautusan ng Diyos.
Doktrina at mga Tipan 46:27

80

Ang mabubuting Banal ay maaaring magkaroon ng maraming
kaloob. Dapat silang magsikap upang makamit ang mga
kaloob na kailangan nila. Ang lahat ng kaloob na ito ay
nanggaling sa Diyos.
Doktrina at mga Tipan 46:9, 28, 32

ANG PROPETA
AY PUMUNTA
SA MISSOURI
Kabanata 21 (Mayo–Hunyo 1831)

Marami sa mga Banal ang nakatira pa sa New York. Sina
Joseph Smith at Sidney Rigdon ay nasa Kirtland, Ohio. Sinabi
ni Joseph sa mga Banal sa New York na pumunta sa Ohio.
Sinunod nila ang Propeta. Pumunta sila sa Ohio.

Sinabi ni Jesus kay Joseph na dapat ibahagi ng mga Banal sa Kirtland ang kanilang
lupain sa mga Banal na galing sa New York. Si Leman Copley ay may maraming lupain.
Nangako siyang ibabahagi niya ang mga ito. Ang mga Banal na galing sa New York ay
lumipat sa mga lupaing ito.
Doktrina at mga Tipan 48:2
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Hindi tinupad ni Leman Copley ang kanyang pangako. Ayaw
niyang makuha ng mga Banal na galing sa New York ang
kanyang lupain. Kinailangan nilang umalis. Wala silang lugar
na matitirahan.

Si Newel Knight ang kanilang pinuno. Hindi niya alam
kung ano ang gagawin. Nakipagkita siya kay Propetang
Joseph. Tinanong niya si Joseph kung ano ang dapat gawin
ng mga Banal.

Sinabi ng Panginoon kay Joseph na dapat lumipat kaagad ang mga Banal na
galing sa New York sa Missouri.
Doktrina at mga Tipan 54:7–9
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Bago sila umalis, ang mga Banal ay nagkaroon ng
komperensiya sa Kirtland. Ang kapulungan ay tumagal ng
tatlong araw. Ang Panginoon ay nagbigay ng ilang
mahahalagang paghahayag kay Joseph Smith.

Sinabi ng Panginoon kay Joseph na ordenan ang unang
matataas na saserdote sa Simbahan. Ang matataas na
saserdote ay may Pagkasaserdoteng Melquisedec. Sila ang
mga pinuno ng Simbahan. Marami sa mga pinuno ng
Simbahan ay inordenan bilang mataas na saserdote.

Sinabi ng Panginoon na ang ilan sa kalalakihan ay dapat na
pumunta sa misyon sa Missouri. Dapat nilang ipangaral ang
ebanghelyo sa kanilang paglalakbay. Nang matapos na ang
komperensiya, ang mga misyonero ay pumunta sa Missouri.

Sinabi ng Panginoon kay Joseph na ang susunod na
komperensiya ay Jackson County. Sinabi niya kay Joseph at sa
kanyang mga kaibigan na pumunta roon. Ang Sion ay itatayo
sa Jackson County. Ipakikita ni Jesus sa kanila kung saan
itatayo ang lungsod ng Sion.

Doktrina at mga Tipan 52:9–10

Doktrina at mga Tipan 52:1–5
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ANG MGA
BANAL SA
MISSOURI
Kabanata 22 (Hulyo–Agosto 1831)

Ang Propetang Joseph Smith, sina Sidney Rigdon, Edward
Partridge, at iba pa ay pumunta sa Missouri. Maligayangmaligaya silang umalis. Ibig nilang itayo ang lungsod ng Sion.
Ibig nilang ipakita ng Panginoon sa kanila ang tamang pook.

Sa isang bahagi ng kanilang paglalakbay, sila ay sumakay sa
isang barko. Pagdating nila sa Missouri, ibig ni Joseph na
maglakad. Alam niya na ang lupa ng Missouri ay banal. Ibig
niyang makita ito.
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Si Joseph at ang kanyang mga kaibigan ay naglakad ng
tatlong daang milya patungo sa Jackson County. Noon ay
mainit subalit hindi nila ito ininda. Ibig nilang pumunta roon
upang itayo ang Sion.

Ang propeta at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa
Jackson County, Missouri. Sinalubong sila ng mga misyonero
na nanggaling sa Kirtland.

Makalipas ang ilang araw, ang mga Banal na galing sa New
York ay pumunta rin sa Jackson County. Ang lahat ay
maligaya na makarating doon.

Sinabi nina Propetang Joseph at Obispong Edward Partridge
sa mga tao kung ano ang dapat nilang gawin. Ang ilan ay
dapat bumili ng lupa sa Missouri. Sina Oliver Cowdery at
William W. Phelps ay dapat magsimula ng mga paaralan.
Dapat silang sumulat ng mga aklat na mababasa ng maliliit
na bata.

Ibig malaman ni Joseph kung saan itatayo ang lungsod ng
Sion. Nanalangin siya sa Ama sa Langit. Ang kanyang
panalangin ay sinagot.

Doktrina at mga Tipan 55:4
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Sinabi ng Panginoon na ang Sion ay itatayo malapit sa lungsod ng Independence sa
Jackson County, Missouri. Sinabi ng Panginoon kay Joseph kung saan itatayo ang
templo. Sinabi niya na ang Sion ay hindi kaagad-agad maitatayo. Ang mga Banal ay
magkakaroon muna ng maraming kaguluhan. Subalit maaari nilang itayo ang Sion
kung mayroon na silang sapat na pananampalataya.
Doktrina at mga Tipan 57:1–3; 58:2–4
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Sinabi ng Panginoon kay Joseph na dapat sundin ng mga Banal
ang batas ng Missouri. Dapat nilang sundin ang mga kautusan
ng Diyos. Dapat silang gumawa ng mabubuting bagay kahit
hindi sila pinagsasabihan. Dapat pagsisihan ng mga Banal ang
kanilang mga kasalanan. Hindi na inaaalala ng Panginoon ang
mga kasalanan ng mga tao kapag sila ay nagsisisi.

Sinabi ng Panginoon na dapat ilaan ni Sidney Rigdon ang
lupain. Tinanong ni Sidney Rigdon ang mga Banal kung sila
ay nagpapasalamat para sa mga lupain. Tinanong niya kung
susundin nila ang lahat ng kautusan ng Diyos. “Oo,” ang sabi
ng mga Banal. Pagkatapos ay nanalangin si Sidney Rigdon at
inilaan ang lupain.

Doktrina at mga Tipan 58:21, 27–29, 42

Doktrina at mga Tipan 58:57

Kinabukasan sina Joseph Smith, Oliver Cowdery, Sidney
Rigdon at ilan sa kanilang mga kaibigan ay nagkaroon ng
pagpupulong. Nagpulong sila sa isang natatanging lugar sa
Independence. Nagbasa sila ng mga banal na kasulatan.
Pagkatapos ay nanalangin sila. Inilaan ni Joseph Smith ang
lugar kung saan ang templo ay itatayo.

Lahat ng Banal sa Missouri ay dumalo sa isang komperensiya.
Napuspos sila ng Espiritu Santo. Sinabi ni Joseph sa mga
Banal na pagpapalain sila ng Diyos kung tutuparin nila ang
kanilang mga pangako.
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Makalipas ang ilang araw, binigyan ni Jesus si Joseph ng iba pang paghahayag. Sinabi niya na ang Linggo
ay isang natatanging araw. Ang Linggo ay ang araw na dapat nating gawin ang mga bagay na tutulong sa
ating maalala si Jesus. Hindi tayo dapat na gumawa kung Linggo. Dapat tayong pumunta sa Simbahan at
tumanggap ng sakramento. Dapat nating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Dapat nating dalawin ang
may sakit. Dapat tayong magpasalamat sa lahat ng ating biyaya. Dapat nating laging sundin ang mga
kautusan ng Diyos.
Doktrina at mga Tipan 59:3–15

Ang mga Banal na gagawa ng mga bagay na ito ay magkakaroon ng lahat ng mabuting
bagay na kanilang kailangan. Magkakaroon sila ng pagkain, damit, bahay, at
halamanan. Sila’y magiging maligaya. Magkakaroon sila ng kapayapaan sa buhay na
ito. Magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan.
Doktrina at mga Tipan 59:15–19, 23
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ANG
DOKTRINA AT
MGA TIPAN
Kabanata 23 (Agosto–Nobyembre 1831)

Nilisan ni Joseph Smith at ng ilang Banal ang Missouri. Sila ay
bumalik sa Kirtland, Ohio. Ang mga Banal ay nagkaroon ng
komperensiya sa Ohio.

Ang Panginoon ay nagbigay kay Joseph Smith ng maraming
paghahayag. Isinulat ni Joseph ang mga paghahayag. Ibig ng
mga Banal na ilagay ang mga paghahayag sa isang aklat. Ang
aklat ay tatawaging Ang Aklat ng Mga Kautusan. Di-nagtagal
ito ay tinawag na Doktrina at mga Tipan.
Sinabi ni Jesus kay Joseph na ang mga paghahayag ay

napakahalaga. Nanggaling ang mga ito sa Diyos. Lahat ng
naroroon ay totoo. Binigyan ni Jesus si Joseph ng dalawa pang
paghahayag. Ang isang sa paghahayag ay para sa pasimula ng
Doktrina at mga Tipan. Ang isa naman ay para sa pangwakas.
Sinasabi sa atin ng mga ito na ang Doktrina at mga Tipan ay
isang mahalagang aklat.
Doktrina at mga Tipan 67: Paunang Salita; 133: Paunang Salita
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Ang Doktrina at mga Tipan ay nagsasabi sa lahat ng tao na
ang totoong Simbahan ni Jesucristo ay nasa lupa nang muli.

Ang Doktrina at mga Tipan ay nagsasabi ng tungkol sa
pagkasaserdote. Ang mabubuting kalalakihan ay muling
mabibigyan ng kapangyarihan ng pagkasaserdote.

Ang Doktrina at mga Tipan ay nagsasabi tungkol sa Aklat ni
Mormon. Maaaring basahin ng mga tao ang Aklat ni
Mormon. Maaaring malaman ng mga tao ang tungkol sa
ebanghelyo ni Jesucristo.

Ang Doktrina at mga Tipan ay nagtuturo rin sa mga tao na
magbahagi. Ang mga Banal na magbabahagi ay mapupuspos
ng Espiritu Santo.
Doktrina at mga Tipan 70:14
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Itinuturo ng Doktrina at mga Tipan ang mga kautusan ng
Diyos. Ang mga Banal na sumusunod sa mga kautusang ito
ay maaaring magtayo ng Sion. Maaari silang manirahan na
kasama ng Ama sa Langit at ni Jesucristo nang walang hanggan.

Sinabi ni Jesus na dapat basahin ng lahat ng miyembro ng
Simbahan ang Doktrina at mga Tipan.

Pagkatapos ng komperensiya ay nagtungo si Oliver Cowdery
sa Missouri. Dinala niya ang mga paghahayag na isinulat ni
Joseph. Ibinigay niya ito sa isang manlilimbag. Sinabi niya sa
manlilimbag na maglimbag ng tatlong libong aklat, subalit
pinahinto ng masasamang tao ang imprenta at winasak ang
karamihan sa mga pahina.

sa wakas ang Doktrina at mga Tipan ay inilathala noong 1835.
Pinasalamatan ng mga Banal ang Ama sa Langit para sa mga
paghahayag sa Doktrina at mga Tipan. Nangako sila na
sasabihin nila sa mga tao ang mga paghahayag na nanggaling
sa Diyos.
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Doktrina at mga Tipan 1:37

DAPAT
TURUAN NG
MGA
MAGULANG
ANG
KANILANG
MGA ANAK
Kabanata 24 (Nobyembre 1831)
Ang ilang Banal sa Ohio ay nakipagkita kay Joseph Smith.
Nagbigay si Jesus kay Joseph ng mga paghahayag para sa
kanila. Sinabi ni Jesus sa mga Banal kung paano magiging
mabuting mga magulang.
Doktrina at mga Tipan 68: Paunang Salita

Sinabi ni Jesus na ang mga bata ay dapat mabinyagan kapag sila ay walong taong
gulang na. Inutusan ni Jesus ang mga magulang na turuan ang kanilang mga anak ng
ebanghelyo bago sila mabinyagan.
Doktrina at mga Tipan 68:25
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Dapat matutuhan ng mga bata ang tungkol kay Jesus. Dapat silang magkaroon ng
pananampalataya sa kanya.
Doktrina at mga Tipan 68:25

Dapat matutuhan ng mga bata kung paano magsisi.
Doktrina at mga Tipan 68:25

Dapat matutuhan ng mga bata ang tungkol sa pagbibinyag.
Dapat nilang matutuhan kung paano maging mabuting
miyembro ng Simbahan.
Doktrina at mga Tipan 68:25, 28
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Dapat matutuhan ng mga bata kung paano manalangin.
Dapat nilang malaman kung paano makinig sa Espiritu Santo.

Dapat matutuhan ng mga bata ang mga kautusan ng Diyos.
Dapat nilang sundin ang mga kautusan.

Doktrina at mga Tipan 68:28

Doktrina at mga Tipan 68:28

Kinakailangang ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak ang mga bagay na ito.
Ang mga magulang ang masisisi sa mga kasalanan ng kanilang mga anak kung hindi
nila ituturo sa kanila ang ebanghelyo.
Doktrina at mga Tipan 68:25
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SINA JOSEPH
SMITH AT
SIDNEY
RIGDON AY
NAGMISYON
Kabanata 25 (Disyembre 1831–
Enero 1832)

Hindi nagustuhan ng ilang tao ang Simbahan ni Jesucristo.
Nagsabi sila ng mga kasinungalingan tungkol dito. Ang ilan
sa mga kasinungalingan ay nalathala sa isang pahayagan.
Sinabi ni Jesus kina Joseph Smith at Sidney Rigdon na
magmisyon sa ibang mga bayan. Maaari nilang sabihin sa
mga tao ang katotohanan tungkol sa Simbahan.
Doktrina at mga Tipan 71:1–4

Sumunod sina Joseph at Sidney kay Jesus. Iniwan nila
ang kanilang mga tahanan. Pumunta sila sa maraming bayan.
Sina Joseph at Sidney ay nagsalita sa mga pagpupulong sa
simbahan. Tinuruan nila ang mga tao
sa kanilang mga tahanan.
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Sinabi nina Joseph at Sidney sa mga tao ang tungkol sa mga
kautusan ng Diyos. Sinabi nila sa mga tao ang tungkol sa
kanilang mga patotoo kay Jesucristo. Sinabi nila sa mga tao na
magsisi. Natapos na nina Joseph at Sidney ang kanilang
gawaing misyonero. Umuwi na sila sa kanilang mga mag-anak.

ANG TATLONG
KAHARIAN SA
LANGIT
Kabanata 26 (ika-16 ng Pebrero 1832)

Isang araw ay nagbabasa sina Joseph Smith at Sidney Rigdon ng
Bagong Tipan. Sinasabi sa Bagong Tipan na ang mabubuting
tao ay mapupunta sa langit matapos silang mabuhay na maguli. Nag-isip si Joseph kung ang lahat ng tao ay mapupunta sa
iisang lugar sa langit. Nanalangin sina Joseph at Sidney.
Hiniling nila sa Ama sa Langit na sabihin sa kanila ang
tungkol sa Langit.
Doktrina at mga Tipan 76: Paunang Salita

Sinagot ng Ama sa Langit ang kanilang panalangin.
Nagkaroon sila ng isang paghahayag. Isa itong magandang
pangitain. Sa pangitaing ito nakita nina Joseph at Sidney ang
langit. Nakita nila si Jesus na napaliligiran ng liwanag.
Pagkatapos ay nakakita sila ng mga anghel na nakapaligid
kay Jesus at sa Ama sa Langit.
Doktrina at mga Tipan 76: Paunang Salita, 19–21

Sinabi ni Joseph at Sidney na alam nila na si Jesus ay buhay.
Siya ay kanilang nakita! Sina Joseph at Sidney ay nakarinig ng
isang tinig. Sinabi ng tinig na si Jesus ay ang Anak ng Diyos.
Pumarito siya sa mundo. Ipinakita ni Jesus sa lahat ng tao
kung paano mamuhay upang makapiling nilang muli ang
Ama sa Langit.
Doktrina at mga Tipan 76:22–24
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Pagkatapos ay nakita nina Joseph at Sidney kung saan mapupunta ang mga tao matapos silang
mabuhay na mag-uli. May tatlong lugar na maaaring pagpuntahan ng mga tao sa langit. Ang
mabubuting Banal ay makapupunta sa kahariang selestiyal sa langit matapos silang mabuhay na
mag-uli. Ang kahariang selestiyal ang lugar kung saan ang Ama sa Langit at si Jesus ay nakatira.
Doktrina at mga Tipan 76:50–70
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Ang mabubuting Banal ay may pananampalataya kay Jesus
nang sila ay nabubuhay pa sa mundo. Sila ay nabinyagan.
Itinuro ng Espiritu Santo sa kanila kung paano mamuhay.
Doktrina at mga Tipan 76:51–54

Ang mabubuting Banal ay nagkaroon ng maraming
kaguluhan, subalit sila ay may pananampalataya. Tinulungan
sila ni Jesus noong sila ay may mga kaguluhan. Sila ay
nagsumikap sa paggawa. Sila ay nagsisi at sumunod sa lahat
ng kautusan ng Diyos. Tinukso sila ni Satanas, subalit hindi
sila sumunod kay Satanas.
Doktrina at mga Tipan 76:51–54

Ang mabubuting Banal ay magiging katulad ng Ama sa Langit at ni Jesus. Malalaman
nila ang lahat. Sila ay magiging ganap. Sila ay magiging mga diyos.
Doktrina at mga Tipan 76:58–60
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Pagkatapos ay nakita nina Joseph at Sidney ang isa pang
lugar. Ito ay tinawag na kahariang terestiyal ng langit. Ang
ilang tao ay mapupunta sa kahariang terestiyal matapos
silang mabuhay na mag-uli.
Doktrina at mga Tipan 76:71

Ang mga tao sa kahariang terestiyal ay mabubuting tao dito
sa mundo. Subalit hindi sila mabubuting Banal. Hindi sila
nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus. Sinunod nila ang
ilan sa mga kautusan ng Diyos. Subalit hindi nila sinunod ang
lahat ng kautusan.
Doktrina at mga Tipan 76:75

Hindi sila naniwala sa ebanghelyo nang ito ay kanilang
narinig sa mundo. Nang sila ay mamatay saka pa lamang sila
naniwala sa ebanghelyo.
Doktrina at mga Tipan 76:73–74
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Makikita ng mga tao sa kahariang terestiyal si Jesus. Subalit
hindi sila maaaring manirahan na kasama ang Ama sa Langit
o si Jesus. Hindi sila magiging mga diyos.
Doktrina at mga Tipan 76:77–79

Nakita nina Joseph at Sidney ang pangatlong lugar. Ito ay tinatawag na kahariang
telestiyal ng langit. Ang mga taong mapupunta sa kahariang telestiyal ay hindi
mabubuting tao dito sa mundo.
Doktrina at mga Tipan 76:81, 103

Ang mga taong ito ay hindi naniniwala kay Jesus. Hindi sila
naniwala sa mga propeta. Hindi sila bininyagan. Hindi sila
sumunod sa mga kautusan ng Diyos.
Doktrina at mga Tipan 76:81–82, 102–103

Hindi maaaring makita ng mga taong pupunta sa kahariang
telestiyal si Jesus o ang Ama sa Langit. Ang mga anghel ang
dadalaw sa kanila. Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa
kanila. Makikilala ng mga tao sa kahariang telestiyal si Jesus
at ang Ama sa Langit. Subalit hindi sila maaaring manirahan
sa piling nila kailanman.
Doktrina at mga Tipan 76:86
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Ang mga taong mapupunta sa kahariang selestiyal at kahariang terestiyal ay
mabubuhay na mag-uli sa muling pagbabalik ni Jesucristo. Ang mga taong mapupunta
sa kahariang telestiyal ay hindi mabubuhay na mag-uli sa pagbabalik ni Jesus.
Kailangan muna nilang maghintay ng isang libong taon upang mabuhay na mag-uli.
Doktrina at mga Tipan 76:63, 85, 102
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Nakita nina Joseph at Sidney kung saan mapupunta ang
masasamang tao. Makakasama nila si Satanas. Hindi nila
maaaring makasama ang Ama sa Langit, si Jesus, o ang
Espiritu Santo.

Ang mga taong makakasama ni Satanas ay natuto ng
ebanghelyo dito sa mundo. Tinuruan sila ng Espiritu Santo ng
tungkol kay Jesucristo.
Doktrina at mga Tipan 76:35

Doktrina at mga Tipan 76:35–37

Nalaman nila na si Jesus ay nabuhay. Nalaman nila na si Jesus ay
namatay para sa atin. Subalit tinukso ni Satanas ang mga taong
ito. Sinikap niyang pagawin sila ng masasamang bagay. Sinunod
nila si Satanas. Huminto na sila sa pakikinig sa Espiritu Santo.
Hindi na sila naniniwala kay Jesus. Sila ay naging napakasama.
Mabubuhay silang kasama si Satanas nang walang hanggan.
Doktrina at mga Tipan 76:31–35

Nakita nina Joseph at Sidney ang iba pang bagay sa kanilang
pangitain. Sinabi ni Jesus sa kanila na huwag isulat ang lahat
ng kanilang nakita. Maaaring makita ng mabubuting Banal
para sa kanilang sarili ang mga bagay na ito. Tuturuan sila ng
Espiritu Santo. Pinasalamatan ni Joseph at Sidney ang Diyos
para sa magandang pangitain na ito.
Doktrina at mga Tipan 76:113–119

103

ANG GAWAIN
NG
PROPETANG
JOSEPH SMITH
Kabanata 27 (Marso 1832)

Sina Joseph Smith at ang kanyang asawang si Emma ay
nagkaroon ng kambal na sanggol. Ang mga sanggol ay
nagkasakit at namatay. Ang mga kaibigan ni Joseph ay
nagkaroon din ng kambal na sanggol, subalit ang nanay ng
kambal na sanggol ay namatay. Inampon at inalagaan nina
Joseph at Emma ang mga sanggol.

Sinabi ni Jesus kay Joseph na basahin ang Biblia. Binago ng
mga tao ang ilang salita sa Biblia. Sinabi ni Jesus kay Joseph
ang mga tamang salita na dapat ay nasa Biblia. Tinulungan ni
Sidney Rigdon si Joseph na maisulat ang mga salitang ibig ni
Jesus na nasa Biblia.
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Hindi naunawaan ni Joseph Smith ang ilang bahagi ng Biblia.
Nagtanong siya sa Diyos. Sinagot ng Panginoong Jesucristo
ang kanyang mga tanong. Isinulat ni Joseph ang mga sagot
upang mabasa ng mga Banal.
Doktrina at mga Tipan 77, 113

Nasiyahan si Jesus sa ginawa ni Joseph. Si Joseph ay isang
dakilang propeta. Subalit si Satanas ay hindi masaya. Ibig ni
Satanas na pigilin ang gawain ni Joseph. Ibig ni Satanas na
magalit ang mga tao kay Joseph.

Isang gabi, ang mga galit na grupo ng mandurumog ay
pumunta sa tahanan ni Joseph. Pilit nilang binuksan ang
pintuan. Pumasok sila sa loob. Kalong ni Joseph ang isa sa mga
sanggol. Ang sanggol ay may malubhang sakit.

Sinunggaban ng masasamang lalaki si Joseph. Ang sanggol ay naiwang nag-isa. Dinagtagal ang sanggol ay namatay. Kinaladkad ng mga tao si Joseph palabas ng kanilang
tahanan sa malamig na gabi ng tagyelo. Sinakal ng mga tao si Joseph.
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Ibig saktan ng ilang kalalakihan si Joseph. Ibig naman siyang
patayin ng iba pa. Sinubukan nilang painumin siya ng lason.
Nabali nila ang isa sa kanyang mga ngipin. Nasunog siya
ng lason.

Pinunit ng kalalakihan ang damit ni Joseph at pinahiran siya
ng alkitran. Binalutan nila si Joseph ng balahibo. Dumikit ng
mga balahibo sa alkitran.

Pagkatapos ay umalis na ang mga mandurumog. Inakala nilang
si Joseph ay mamamatay. Nagpumilit si Joseph na makatayo.
Subalit hindi niya makaya. Nagpahinga siya nang ilang
sandali. Pagkatapos ay gumapang siyang pabalik sa bahay.

Inalis ng mga kaibigan ni Joseph ang alkitran sa kanyang
katawan. Mahirap alisin ang alkitran. Ang kanyang balat ay
nasunog at makirot. Ito ay sumasakit.
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Hindi hinayaan ni Joseph na pigilin ng mga mandurumog ang kanyang gawain. Ang
sumunod na araw ay Linggo. Pumunta si Joseph sa simbahan. Ang ilan sa mga
kalalakihan na mandurumog ay dumalo rin sa pagpupulong ng simbahan. Nagulat sila
nang makita si Joseph. Si Joseph ay nagsalita sa simbahan. Hindi napigilan ni Satanas
ang gawain ng propeta.
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ANG
PROPETANG
JOSEPH AY
NAGPUNTANG
MULI SA
MISSOURI
Kabanata 28 (Marso–Mayo 1832)

Nagbigay si Jesus kay Joseph ng isang paghahayag. Sinabi
niya na ang mga Banal ay parang kanyang maliliit na anak.
Sila ay natututo pa lamang. Sinabi ni Jesus na dapat silang
maging maligaya. Dapat silang maging mapagpasalamat. Siya
ang magiging pinuno nila.
Doktrina at mga Tipan 78:17–18

Ibig ni Jesus na ang mga Banal ay magbigayan sa isa’t isa. Ibig
niya na pangalagaan nila ang mahihirap na tao. Ibig ni Jesus
na ang mga Banal ay magtulungan.
Doktrina at mga Tipan 78:3–6, 14
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Pagkatapos ng paghahayag si Joseph ay agad na pumuntang
muli sa Missouri. Ang Missouri ay tinawag na lupain ng Sion.
Ang ilan sa mga kaibigan ni Joseph ay sumama sa kanya. Ang
mga Banal sa Sion ay masayang makita si Joseph.

Hiniling ni Joseph sa mga Banal na dumalo sa isang
pagpupulong. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa
paghahayag. Alam ng mga Banal na si Joseph ang
propeta ng Diyos.

Sa pagpupulong ang Panginoon ay nagbigay kay Joseph ng
isa pang paghahayag para sa mga Banal. Si Jesus ay maligaya
na napatawad na ng mga Banal ang isa’t isa. Sinabi ni Jesus,
“Ako, na Panginoon, ay nagpapatawad sa inyo.”
Doktrina at mga Tipan 82:1

Nagbigay si Jesus ng isang bagong kautusan sa mga Banal. Sinabi niya na ibinigay na
niya sa kanila ang lupain ng Sion. Ngayon ay dapat nilang ibahagi ang lupain sa isa’t
isa. Ang bawat isa ay dapat magkaroon ng kinakailangan niya. Ito ang makatutulong sa
Simbahan ni Jesucristo.
Doktrina at mga Tipan 82:17–20
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Pagkatapos ng pagpupulong, dinalaw ni Joseph ang mga
Banal sa maraming bayan. Masaya ang mga Banal na makita
siya. Iyon ay isang masayang panahon para kay Joseph.
Mahal niya ang mga Banal.

Nagbigay si Jesus kay Joseph ng isang paghahayag para sa
kababaihan at sa mga bata. Sinabi ni Jesus na dapat
pangalagaan ng kalalakihan ang kanilang mga asawa. Dapat
pangalagaan ng mga magulang ang kanilang mga anak.
Doktrina at mga Tipan 82:2, 4

Dapat pangalagaan ng mga Banal ang kababaihan na walang
asawa. Dapat pangalagaan ng mga Banal ang mga batang
walang ama o ina.
Doktrina at mga Tipan 83:6
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Sinabi ni Jesus na dapat maglagay ng pagkain sa isang bodega
ang mga Banal. Dapat magbigay ang obispo ng pagkain na
galing sa bodega sa mga nagugutom na tao.
Doktrina at mga Tipan 83:6

Sina Joseph Smith at Obispong Whitney ay nagsimulang
bumalik sa Kirtland. Sumakay sila sa isang bagon.

Isang araw, may isang bagay na kinatakutan ang mga kabayo.
Tumakbo ang mga ito nang mabilis.

Si Joseph ay tumalon mula sa bagon. Hindi siya nasaktan. Si Obispong Whitney ay
tumalon din mula sa bagon. Napilay ang kanyang binti.
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Sina Joseph Smith at Obispong Whitney ay tumuloy sa isang
bahay-panuluyan. Nagpahinga si Obispong Whitney nang
apat na linggo. Sinamahan siya ni Joseph habang ang
kanyang binti ay pinapagaling.

May isang tao sa bahay-panuluyan na naglagay ng lason sa
pagkain ni Joseph. Siya ay malubhang nagkasakit.

Hiniling ni Joseph kay Obispong Whitney na bigyan siya ng
pagbabasbas. Ginamit ni Obispong Whitney ang
kapangyarihan ng pagkasaserdote upang basbasan si Joseph.
Si Joseph ay gumaling.

Pinasalamatan ni Joseph ang Diyos sa pagpapagaling sa
kanya. Sa wakas, sina Joseph Smith at Obispong Whitney ay
maaari nang maglakbay. Sila ay umuwi na sa kanilang mga
mag-anak.
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ISANG
PAGHAHAYAG
TUNGKOL SA
PAGKASASERDOTE
Kabanata 29 (Setyembre 1832)

Maraming kalalakihan sa Simbahan ang nagpunta sa misyon.
Nang sila ay umuwi na sa kanilang mga tahanan nakipagkita
sila kay Joseph Smith sa Kirtland.
Doktrina at mga Tipan 84: Paunang Salita

Sinabi ng kalalakihan kay Joseph ang tungkol sa kanilang
misyon. Nakapagbinyag sila ng maraming tao. Ikinaligaya
nila ang kanilang pagmimisyon. Ang Propetang Joseph ay
maligaya rin.

Lahat ng misyonerong ito ay may pagkasaserdote. Ang
pagkasaserdote ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ibig ng mga
misyonero na magkaroon ng higit na kaalaman tungkol sa
pagkasaserdote.

Doktrina at mga Tipan 84: Paunang Salita
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Nagbigay si Jesus kay Joseph ng isang paghahayag para sa
kanila. Sinabi ni Jesus kay Joseph ang tungkol sa ilang
kalalakihan na nagkaroon ng Pagkasaserdoteng Melquisedec.
Si Adan ay mayroong pagkasaserdote. Siya ang unang taong
nabuhay sa mundo.

Ang lahat ng propeta sa Lumang Tipan ay may
pagkasaserdote. Ang ilan sa mga propetang ito ay sina Enoc,
Noe, Moises, Melquisedec at Abraham. Ibinigay ni
Melquisedec ang pagkasaserdote kay Abraham.

Doktrina at mga Tipan 84: Paunang Salita, 16

Sinabi ni Jesus na ang kalalakihang may pagkasaserdote ang mamumuno sa kanyang
Simbahan. Maaari silang makapagbinyag at makapagbigay ng kaloob ng Espiritu Santo.
Maaari nilang basbasan ang sakramento. Maaari silang makapagbigay ng pagbabasbas
sa mga taong may sakit. Ang lahat ng ito ay tumutulong sa mga Banal na
makapaghanda na makita ang Diyos.
Doktrina at mga Tipan 84:19–22
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Doktrina at mga Tipan 84:6–15

Sinabi ni Jesus kay Joseph na ang kalalakihan ay dapat maging mabuti. Pagkatapos ay maaari silang magkaroon
ng pagkasaserdote. Ang Diyos ay gumagawa ng isang tipan sa kanila. Ang tipan ay isang pangako. Nangako ang
Diyos na pagpapalain ang kalalakihan na may pagkasaserdote. Ang kalalakihan ay nangakong gagamitin ang
kapangyarihan ng pagkasaserdote upang matulungan ang ibang tao. Ang kalalakihan na may pagkasaserdote ay
maaaring maging natatanging anak ng Diyos. Balang-araw ibabahagi ng Ama sa Langit ang lahat ng mayroon
siya sa kanila.
Doktrina at mga Tipan 84:33–39

Sinabi ni Jesus kay Joseph kung paano dapat gamitin ng
kalalakihan ng Simbahan ang kanilang pagkasaserdote. Ang
pagkasaserdote ay maaari lamang gamitin ng mabubuting tao.
Hindi kailanman dapat gamitin ang pagkasaserdote upang
maghari-harian o maging malupit. Ang Diyos ay hindi nagbibigay
ng kapangyarihan ng pagkasaserdote sa mga taong malupit.

Dapat na gamitin ng kalalakihan ang pagkasaserdote nang
may pagmamahal at kabaitan. Dapat silang makinig sa
Espiritu Santo. Pagkatapos ay lagi silang magkakaroon ng
kapangyarihan ng pagkasaserdote. Ang Espiritu Santo ay
mapapasakanila nang walang hanggan.
Doktrina at mga Tipan 121:41–43, 45–46

Doktrina at mga Tipan 121:36–37
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Sinabi ni Jesus kay Joseph Smith na kailangang mas maraming kalalakihan ang dapat
magmisyon. Dapat nilang ipangaral ang ebanghelyo sa buong daigdig. Dapat nilang
ituro na ang Diyos ang siyang hahatol sa lahat ng tao. Dapat nilang turuan ang mga tao
na magsisi. Dapat nilang binyagan ang mga tao at bigyan sila ng Espiritu Santo.
Doktrina at mga Tipan 84:62–64

Sinabi ni Jesus na ang mga misyonero ay pagpapalain kung
sila ay magiging masikap. Tutulungan sila ng mga anghel.
Bibigyan sila ng Ama sa Langit ng mga bagay na
kakailanganin nila.
Doktrina at mga Tipan 84:80–88
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Natapos na ang paghahayag. Si Joseph at ang mga misyonero
ay naligayahan sa karagdagang kaalaman tungkol sa
pagkasaserdote. Ibig nilang gamitin ang kanilang
kapangyarihan ng pagkasaserdote sa tamang paraan. Ibig
nilang turuan ang iba tungkol sa Simbahan.

ISANG
PAGHAHAYAG
TUNGKOL SA
DIGMAAN
Kabanata 30 (ika-25 ng Disyembre 1832)

Maraming tao ang nabibinyagan sa Simbahan ni Jesucristo.
Ang ebanghelyo ay nakapagpaligaya sa kanila. Subalit ang
mga Banal ay nag-alala tungkol sa mga bagay na nangyayari
sa ibang mga lupain.

Mga nakalulungkot na bagay ang nangyayari sa maraming
lugar sa daigdig. May mga lindol. Ang mga tao ay may sakit.
Maraming tao ang nangamamatay.

Mga nakalulungkot na bagay din ang mga nangyayari
sa Estados Unidos. Ang ilang tao ay ayaw maging bahagi ng
Estados Unidos. Ibig nilang magkaroon ng sariling
mga pinuno.
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Sa araw ng Pasko, noong 1832, nagbigay si Jesus kay Joseph
Smith ng isang paghahayag. Ang paghahayag ay tungkol sa
digmaan.
Doktrina at mga Tipan 87

Di-magtatagal ay magkakaroon din ng digmaan sa iba pang
mga lupain. Magkakaroon ng labanan sa buong daigdig.
Sinabi ni Jesus na ang mga Banal ay dapat maging mabuti.
Dapat silang maging handa para sa kanyang muling
pagparito sa mundo.
Doktrina at mga Tipan 87:3–8
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Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng digmaan sa Estados
Unidos. Ang mga tao sa Estados Unidos ay makikipaglaban
sa isa’t isa.
Doktrina at mga Tipan 87:1–3

Nalungkot si Joseph na malaman na magkakaroon ng mga
digmaan. Alam niya na dapat sundin ng mga tao ang mga
kautusan ng Diyos. Pagkatapos ay hindi sila makikipaglaban
at magkakaroon ng digmaan.

ANG SALITA
NG
KARUNUNGAN
Kabanata 31 (Pebrero 1833)

Sinimulan ni Joseph Smith ang isang paaralan para sa
kalalakihan ng Simbahan. Ito ay tinawag na Paaralan ng
mga Propeta.

Ang paaralan ay nasa isang silid sa tindahan ni Newel Whitney sa Kirtland, Ohio.
Tinuruan ni Joseph ang kalalakihan tungkol sa Simbahan. Sila ay tinuruan niya ng
tungkol sa pagkasaserdote at tungkol sa mga banal na kasulatan.
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Marami sa kalalakihan ang nagpipipa o naninigarilyo. Ang
silid ay puno ng usok. Ang ilang sa kalalakihan ay
ngumunguya ng tabako. Ang sahig ay naging madumi. Ang
silid ay kinakailangang linisin kapag nagsiuwi sa kanilang
mga tahanan ang kalalakihan.

Kinailangang linisin ng asawa ni Joseph na si Emma ang silid
matapos ang bawat pagpupulong. Nag-isip si Joseph kung
ang kalalakihan ay dapat manigarilyo o ngumuya ng tabako.

Si Joseph ay nanalangin at nagtanong sa Diyos kung ano ang
tama. Binigyan ni Jesus si Joseph ng isang paghahayag. Ito ay
tinatawag na Salita ng Karunungan. Sinabi ni Jesus na ang
ilang tao ay gumagawa ng masasamang bagay. Ibig nilang
ang ibang tao ay gumawa ng mga bagay na hindi makabubuti
sa kanilang mga katawan. Sa Salita ng Karunungan, sinabi ni

Jesus sa mga Banal ang mga bagay na makabubuti para sa
kanilang mga katawan. Sinabi niya ang tungkol sa mga bagay
na makasasama para sa kanilang mga katawan. Ang mga
Banal ay pagpapalain kung susundin nila ang Salita ng
Karunungan.
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Doktrina at mga Tipan 89:1, 4

Sinabi ni Jesus na ang alkohol ay hindi mabuti para sa tao.
Hindi sila dapat uminom ng mga inumin na may alkohol.
Ang alkohol ay dapat lamang gamitin sa labas ng katawan.
Doktrina at mga Tipan 89:5–7

Sinabi ni Jesus na ang tao ay hindi dapat gumamit ng tabako.
Hindi sila dapat manigarilyo, manabako o humithit ng pipa.
Hindi sila dapat ngumuya ng tabako. Sinabi ni Jesus, Ang
tabako ay hindi para sa katawan at ito ay hindi mabuti para
sa tao.”
Doktrina at mga Tipan 89:8

Sinabi ni Jesus na ang mga Banal ay hindi dapat uminom ng
maiinit na inumin. Ang tsaa at ang kape ay mga maiinit na
inumin. Ang mga ito ay hindi mabuti para sa katawan.
Doktrina at mga Tipan 89:9

Sinabi ni Jesus na maraming halaman at hayop ang mabuti
para kainin ng tao. Ang tao ay dapat magpasalamat sa Ama sa
Langit para sa mga pagkaing mabuti para sa katawan.
Doktrina at mga Tipan 89:11–12
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Sinabi ni Jesus na ang tao ay hindi dapat kumain ng sobrang
karne. Ang tao ay dapat kumain ng karne kung ang panahon
ay malamig. Dapat silang kumain ng karne kung walang
sapat na ibang pagkain.

Sinabi ng Panginoon na ang lahat ng butil ay mabuti para sa
ating katawan. Ang ilan sa mga butil ay trigo, palay, mais, at
abena. Ang trigo ay napakabuti para sa atin. Ang lahat ng
prutas at gulay ay mabuti para sa tao.

Doktrina at mga Tipan 89:12, 13

Sinabi ni Jesus na dapat sundin ng mga Banal ang Salita ng Karunungan. Pagkatapos
sila ay pagpapalain ng Diyos. Magkakaroon sila ng mabuting kalusugan. Sila ay
magiging matalino. Maaari nilang matutuhan ang maraming bagay. Sila ay pagpapalain
kung kakainin nila ang mga tamang pagkain.
Doktrina at mga Tipan 89:18–21
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Doktrina at mga Tipan 89:14–17

ANG
SIMBAHAN NI
JESUCRISTO SA
KIRTLAND
Kabanata 32 (Marso–Hunyo 1833)

Propeta ng Simbahan ni Jesucristo si Joseph Smith. Sinabi ng
Panginoon na si Joseph Smith ay dapat magkaroon ng mga
tao na tutulong sa kanya. Sila ang kanyang magiging mga
tagapayo. Sina Sidney Rigdon at Frederick G. Williams ay
dapat maging tagapayo niya. Si Joseph Smith at ang kanyang
mga tagapayo ang naging Unang Panguluhan ng Simbahan.
Doktrina at mga Tipan 81:1; 90:6

Sa ngayon ang buhay na propeta ang pinuno ng Simbahan. Siya at ang kanyang mga
tagapayo ay tinatawag na Unang Panguluhan.
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Si Joseph Smith at ang kanyang mga tagapayo ay naordenan
sa isang pagpupulong sa Kirtland, Ohio. Ito ay isang banal na
pagpupulong. Ang lahat ng tao sa pagpupulong ay
tumanggap ng sakramento.

Lumipas ang ilang linggo, sinimulan ni Joseph Smith ang
unang istaka ng Simbahan. Ang istaka ay binubuo ng
maraming miyembro ng Simbahan na naninirahan nang
malapit sa isa’t isa. Ang lahat ng Banal sa Kirtland ay
kabilang sa unang istaka. Sa ngayon, ang Simbahan ay
mayroong maraming istaka.

Pagkatapos sinabi ni Jesus na ang mga Banal ay dapat na magtayo ng maraming gusali
ng simbahan. Sila ay dapat na magtayo ng templo sa Kirtland. Sila ay kailangang
magtayo ng isang lugar na pagtratrabahuan ng Unang Panguluhan. Kailangan din ng
Simbahan ang isang palimbagan.
Doktrina at mga Tipan 94; 95
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Ang mga Banal ay sumunod sa Panginoon. Sinimulan nilang itayo ang Templo sa
Kirtland. Mahirap na gawain ang magtayo ng templo. Ang lahat ng Banal ay
kinailangang tumulong.

Marami pang tao ang sumapi sa Simbahan. Sinabi ni Jesus
kay Joseph na pumili ng karagdagan pang pinuno para sa
mga Banal. Sinabi niya na ang ama ni Joseph ang dapat na
maging Patriyarka ng Simbahan. Ang Patriyarka ang
magbibigay ng mga pagbabasbas sa mga Banal. Siya ay may
Pagkasaserdoteng Melquisedec.

Sinabi ni Jesus kay Joseph na pumili ng labindalawang
kalalakihan na magiging matataas na tagapayo. Sila ay
kalalakihang may Pagkasaserdoteng Melquisedec. Sila ay
tumutulong sa mga Banal na malaman kung ano ang tama at
kung ano ang mali.
Doktrina at mga Tipan 102
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ISANG
PAGHAHAYAG
TUNGKOL KAY
JESUCRISTO
Kabanata 33 (Mayo 1833)

Isang araw si Jesus ay nakipag-usap sa Propetang si Joseph
Smith. Sinabi niya kay Joseph Smith ang tungkol sa kanyang
sarili. Sinabi ni Jesus na maaaring makita ng mga tao ang
kanyang mukha at makilala siya. Una, kailangan nilang tigilan
ang paggawa ng masasamang bagay. Sila ay kailangang
manalangin at sumunod sa mga kautusan ng Diyos. At balangaraw maaari nilang makita si Jesus. Doktrina at mga Tipan 93:1

Sinabi ni Jesus na siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw
ay nagtuturo sa atin ng tamang landas kung saan tayo
patutungo. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan sapagkat itinuturo
niya sa atin ang tamang paraang mamuhay.
Doktrina at mga Tipan 93:2
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Si Jesus ay nanirahan na kasama ang Ama sa Langit bago pa
nilikha ang mundo. Si Jesus ang lumikha ng mundo. Siya ang
lumikha ng lahat ng bagay na nandito sa mundo.
Doktrina at mga Tipan 93:7–10

Noong una si Jesus ay hindi katulad ng kanyang Ama sa Langit.
Hindi niya alam ang lahat ng bagay na alam ng kanyang Ama.
Wala siyang lahat na kapangyarihan at kaluwalhatian na
tinataglay ng kanyang Ama. Sinikap niyang maging katulad
ng kanyang Ama. Pagkatapos siya ay naging katulad ng
Diyos, ang Ama. Si Jesus ay nagkaroon ng kapangyarihan
at kaluwalhatian.
Doktrina at mga Tipan 93:12–17

Sinabi ni Jesus na tayo ay dapat sumunod sa mga kautusan
ng Diyos. Pagkatapos matututuhan natin ang katotohanan.
Malalaman natin ang lahat ng bagay. Pagkatapos maaari
nating makatulad ang Diyos, ang Ama. Tayo ay maaaring
magkaroon ng kapangyarihan at kaluwalhatian.

Sinabi ni Jesus na ayaw ni Satanas na ang mga tao ay maging
katulad ng Diyos. Ayaw niya na malaman nila ang
katotohanan. Sinabi ni Jesus kay Joseph na turuan niya ang
kanyang mag-anak ng katotohanan.

Sinabi ni Jesus na sina Sidney Rigdon at Frederick G. Williams
ay dapat magturo sa kanilang mag-anak na sumunod sa mga
kautusan ng Diyos. Sa ganoon hindi mapipigilan ni Satanas
ang kanilang mag-anak na malaman ang katotohanan.

Doktrina at mga Tipan 93:39, 47–48

Doktrina at mga Tipan 93:20, 27–28

Doktrina at mga Tipan 93:40–44
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NAGBABALA
ANG DIYOS
SA MGA TAO
SA SION
Kabanata 34 (Hulyo–Agosto 1833)

Inutusan ng Diyos ang higit na marami pang Banal na
magtungo sa Jackson County, Missouri. Maraming tao ang
nagtungo roon upang manirahan. Nagtayo sila ng mga
tahanan, mga tindahan at isang palimbagan.

Hindi ibig ni Satanas na ang mga Banal ay manirahan sa Jackson County. Hindi niya
ibig na magtayo sila ng lungsod ng Sion. Ibig niya na ang ibang tao ay maging malupit
sa kanila. Ibig ni Satanas na ang mga Banal sa Jackson County ay mapaalis ng
masasamang tao. Sinunod ng masasamang tao ang ibig ni Satanas. Sinikap nilang
mapaalis ang mga Banal.
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Nagtagpo ang mga galit na mandurumog. Ang mga
mandurumog ay nagpadala ng ilang kalalakihan upang
makipagkita sa mga pinuno ng Simbahan. Sinabi ng kalalakihan
sa mga Banal na kinakailangan nilang umalis sa Jackson County.
Subalit alam ng mga pinuno ng Simbahan na ibig ng Diyos na
magtayo sila ng lungsod ng Sion sa Jackson County. Sinabi nila sa
mga mandurumog na ang mga Banal ay hindi maaaring umalis.

Ang masasamang tao ay muling nagbalik sa mga
mandurumog. Ang mga mandurumog ay galit na galit.
Pinasok nila ang palimbagan ng mga Banal at ito ay kanilang
winasak. Hindi na makapaglimbag ang mga Banal ng mga
aklat o mga pahayagan.

Nahuli ng mga mandurumog sina Obispong Partridge at
Kapatid na Allen at sila ay hinubaran. Nilagyan nila ng mainit
na alkitran at mga balahibo ang kanilang mga balat.
Natagpuan ng mga mandurumog ang ibang Banal at sila ay
binugbog.

Makalipas ang tatlong araw, ang masasamang tao ay
nangabayo sa loob ng bayan. Pinagbabaril nila ang mga
gusali. Nagsisigaw sila ng masasamang bagay sa mga Banal.
Sinabi nila na gagarutihin nila ang sinumang kanilang
mahuhuli. Sinubukan nilang hanapin ang mga pinuno ng
Simbahan. Ang mga pinuno ng Simbahan ay nagtago sa mga
mandurumog.
129

Si Oliver Cowdery ay isa sa mga pinuno. Siya ay umalis ng
Jackson County. Umalis siya upang makipagkita kay Joseph
sa Kirtland.

Sinabi ni Oliver kay Joseph kung ano ang mga pinaggagawa ng
masasamang tao sa Sion. Ibig malaman ng mga Banal sa
Jackson County kung ano ang dapat nilang gawin.

Sinabi ni Joseph kay Oliver ang tungkol sa ibang paghahayag na ibinigay sa kanya ni Jesus. Sinabi ng
Panginoon na ang mga Banal ay dapat magtayo ng templo sa Sion. Ang mga Banal ay dapat
magbayad ng ikapu. Ang salapi sa ikapu ang magiging pambayad para sa templo. Sinabi ni Jesus kay
Joseph na ang Sion ay magiging malaki kung ang mga Banal ay susunod sa Diyos. Ang mga Banal ay
parurusahan kung sila ay hindi susunod sa Diyos.
Doktrina at mga Tipan 97:10–12, 18, 22–26
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Sinabi ni Jesus na ang mga Banal ay dapat sumunod sa mga
batas ng bansa. Dapat iboto ng mga Banal ang mabubuting
tao upang maging pinuno ng lupain. Kung minsan
masasamang tao ang nagiging mga pinuno ng lupain. Ito ang
nagdudulot ng kalungkutan sa mabubuting tao.
Doktrina at mga Tipan 98:4–10

Inutusan ng Panginoon ang mga Banal na tigilan ang paggawa ng
masasama. Sinabi ni Jesus sa mga Banal na hindi sila dapat magalala tungkol sa mga mandurumog. Hindi nila dapat kasuklaman
ang masasamang tao. Dapat patawarin ng mga Banal ang kanilang
mga kaaway. Makikipaglaban lamang sila kung sila ay inuutusan
ng Diyos na makipaglaban. Ang Diyos ang magpaparusa sa
masasamang tao.
Doktrina at mga Tipan 98:11, 14, 23–29, 39–48

Di-nagtagal, sinabi ni Jesus na magkakaroon ng panandaliang problema ang mga Banal
sa Sion. Sila ay hindi sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Balang-araw, si Jesus ay
tutulong sa mga Banal na magtayo ng Sion. Pagkatapos, sila ay pagpapalain ni Jesus.
Doktrina at mga Tipan 100:13–17

131

NILISAN NG
MGA BANAL
ANG JACKSON
COUNTY,
MISSOURI
Kabanata 35 (Setyembre–Disyembre 1833)

Ang masasamang tao ay gumagawa ng gulo para sa mga
Banal sa Jackson County, Missouri. Sinubukan ng mga Banal
na humingi ng tulong sa gobernador ng Missouri. Sina
William Phelps at Orson Hyde ay umalis upang makipagkita
sa gobernador. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa mga
mandurumog. Sinabi nila kung papaano winasak ang
kanilang mga tahanan.

Ayaw tumulong sa kanila ng gobernador. Sinabi niya sa
kanila na humingi sila ng tulong sa mga huwes. Subalit ang
mga huwes ay kaibigan ng masasamang mandurumog. Ayaw
nilang tulungan ang mga Banal.
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Sinalakay ng mga mandurumog ang mga Banal sa loob ng
anim na araw. Giniba nila ang kanilang mga tahanan.
Sinaktan nila ang kalalakihan. Pinasok nila ang mga tindahan
at itinapon ang lahat ng naroon sa sahig.

Nagawang mapaalis ng mga mandurumog ang mga Banal sa kanilang mga tahanan.
Noon ay panahon ng tagyelo. Maraming tao ang namatay dahil sa lamig at basang
panahon. Ang mga Banal ay nagtungo sa ibang bayan ng Missouri upang makalayo sa
mga mandurumog.

Nalungkot ang mga Banal. Ang kanilang mga tahanan, mga
sakahan at mga tindahan ay winasak. Ang kanilang mga
hayop ay ninakaw. Ang gobernador at ang mga huwes ay
ayaw tumulong sa mga Banal.

Subalit ang mga Banal ay mayroon pa ring pananampalataya
sa Diyos. Alam nila na ang Simbahan ni Jesucristo ang
totoong Simbahan. Alam nila na si Joseph Smith ay propeta
ng Diyos.
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Si Joseph Smith ay nasa Kirtland, Ohio. Binigyan siya ng
isang paghahayag ni Jesus. Sinabi niya kay Joseph kung bakit
ang mga Banal ay mayroong mga kaguluhan. Ang ilan sa
kanila ay hindi sumunod sa mga kautusan ng Diyos.
Doktrina at mga Tipan 101:2, 6–7

Sinabi ni Jesus na ang mga Banal ay hindi nagkakaisa sa
gawain. Sila ay hindi nagbibigayan. Sila ay nagsasabi ng
masasamang bagay sa isa’t isa. Hindi sila nananalangin sa
Diyos kung sila ay masaya. Ni minsan hindi nila
pinasalamatan ang Diyos. Nananalangin lamang sila kung
kailangan nila ng tulong.
Doktrina at mga Tipan 101:6–8

Sinabi ni Jesus na ang mga Banal ay dapat magsipaghanda sa kanyang muling pagparito sa mundo. Kapag
siya ay dumating, ang mga tao ay magkakaroon ng kapayapaan. Ang mga Banal na nagsipagdusa para kay
Jesus ay pagpapalain. Si Satanas ay mawawalan ng kapangyarihan na tuksuhin ang mga Banal. Wala ni isa
ang malulungkot. Walang magiging kamatayan na tulad ng pagkakaalam natin ngayon. Sa muling
pagparito ni Jesus, lahat ay magiging maligaya.
Doktrina at mga Tipan 101:22, 26–36
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ANG KAMPO
NG SION
Kabanata 36 (Pebrero–Hunyo 1834)

Habang si Joseph Smith ay nasa Kirtland, Ohio, nabalitaan
niya na ang mga Banal sa Missouri ay nagkakaroon ng
kaguluhan. Nagawa silang paalisin ng mga mandurumog sa
kanilang tahanan. Ang mga Banal ay nanalangin sa Ama sa
Langit upang sila ay tulungan.

Binigyan ni Jesus si Joseph Smith ng isang paghahayag. Sinabi
niya na ilan sa kalalakihan ng Simbahan ang dapat magtungo
sa Missouri upang tulungan ang mga Banal. Si Joseph Smith
ang kanilang magiging pinuno. Sila ay dapat magdala ng pera
upang makabili ng lupa. Ibig ng Panginoon na limang daang
kalalakihan ang pumaroon.

Sinunod ni Joseph ang Panginoon. Sinabi niya sa mga Banal na
dapat na limang daang kalalakihan ang magpunta sa lupain
ng Sion sa Missouri. Hiniling niya sa kalalakihan na pumunta
sa Kirtland. Isandaang kalalakihan lamang ang dumating.
Ang ibang kalalakihan ng Simbahan ay hindi sumunod sa
Panginoon.

Doktrina at mga Tipan 103:21–23, 31–32
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Ang isandaang kalalakihan ay tinatawag na Kampo ng Sion.
Sinimulan nila ang paglalakbay sa lupain ng Sion. Ilan sa
kalalakihan ang naglakad. Ang iba ay sumakay sa mga bagon.
Kinagabihan, sama-sama silang nagkampo. Sa kanilang

paglalakbay isandaan pang kalalakihan ang sumama sa kanila.
Isanlibong milya ang nilakbay ng kalalakihan. Ang
paglalakbay ay mahaba at mahirap. Ang kalalakihan ay
walang sapat na mabuting pagkain.

Sinabi ng ilan sa kalalakihan na napakahirap ng kanilang
paglalakbay. Hindi nila nagustuhan ang pagkain. Sinabi nila
na si Joseph Smith ay hindi mahusay na pinuno. Sinabihan ni
Joseph ang kalalakihang ito na magsisi. Kung hindi sila
magsisisi, sila ay magkakasakit at mamamatay.

Ang ilan sa kalalakihan ay mabuti. Tinulungan nila si Joseph
Smith. Sinunod nila ang mga kautusan ng Diyos. Ipinakita
nila kung gaano nila kamahal ang Simbahan ni Jesucristo.
Laging maaalala ni Joseph Smith kung paano siya tinulungan
ng mga ito.
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Sa wakas, ang kalalakihan ng Kampo ng Sion ay nakarating
ng Missouri. Nagkampo sila sa tabing ilog.

Alam ng mga mandurumog na ang kalalakihan ay naroroon.
Kinagabihan ang mga mandurumog ay dumating malapit sa
kampo. Ibig nilang patayin ang kalalakihan ng Kampo ng Sion.

Nagpadala ang Diyos ng isang malakas na bagyo. Tinumba ng hangin ang mga puno. Mga
malalaking yelongbato ang nahulog mula sa langit. Tinamaan ng kidlat ang mga puno.
Binaha ng tubig ilog ang lupa. Napatay ng kidlat ang isa sa kalalakihan ng mandurumog.
Ang ibang kalalakihan ng mandurumog ay nasaktan.
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Natakot ang kalalakihan ng mandurumog. Alam nila na ang Diyos ang tumutulong sa
kalalakihan ng Kampo ng Sion. Ang mga mandurumog ay nagtakbuhan. Hindi nila
nasaktan ang kalalakihan ng Kampo ng Sion. Ang kalalakihan ng Kampo ng Sion ay
hindi nasaktan ng bagyo.

Makalipas ang dalawang araw, binigyan ng Panginoon si
Joseph Smith ng isang paghahayag. Sinabi ng Panginoon na
ang kalalakihan ng Kampo ng Sion ay maaaring manatili sa
Missouri o bumalik sa Kirtland.
Doktrina at mga Tipan 105:20–21

Sinabi ni Jesus na ang ilan sa kalalakihan ay hindi sumunod
sa kanya. Hindi siya nasisiyahan sa kanila. Subalit ang ilan sa
kalalakihan ay sumunod. Ang Panginoon ay nasisiyahan sa
kanila. Sinabi niya na pagpapalain niya sila ng higit pang
kapangyarihan.
Doktrina at mga Tipan 105:2–4, 18–19
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Lumipas ang ilang araw marami sa kalalakihan sa Kampo ng Sion ang nagkasakit.
Labing-apat sa kanila ang namatay. Pinagsabihan sila ni Joseph na kung hindi sila
magsisisi sila ay mamamatay.

Si Joseph Smith ay nakipagkita sa mga Banal sa Missouri.
Namili siya ng kalalakihan para sa mataas na kapulungan.
Pagkatapos, nagbalik si Joseph at ang kanyang mga kaibigan
sa Kirtland.

Hindi tumulong ang kalalakihan ng Kampo ng Sion sa mga
Banal sa Missouri. Ang kalalakihan ay hindi maaaring
tumulong sapagkat hindi sila sumunod sa Diyos. Sinabi ng
Diyos na ang Sion ay maaari lamang itayo ng mabubuting tao.
Doktrina at mga Tipan 105:2–10
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ANG MGA
PINUNO NG
PAGKASASERDOTE
Kabanata 37 (Pebrero 1835)

Si Joseph Smith ay nagkaroon ng isang mahalagang
pagpupulong sa Kirtland, Ohio. Hiniling niya sa kalalakihan
ng Kampo ng Sion na dumalo. Sinabi ni Joseph sa kalalakihan
na ibig ni Jesus na magkaroon ng labindalawang Apostol
upang tumulong sa pamumuno ng kanyang Simbahan.

Sinabi ng Panginoon kina Oliver Cowdery, David Whitmer, at
Martin Harris na pumili ng mga Apostol. Sa pagpupulong,
binasbasan ng Unang Panguluhan ng Simbahan sina Oliver,
David, at Martin. Pagkatapos nanalangin sila nang samasama. Sila ay pumili ng labindalawang mabubuting
kalalakihan.
Doktrina at mga Tipan 18:37
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Inordenan ang kalalakihan. Sila ang Labindalawang Apostol.

Ang mga Apostol ay napakahalagang kalalakihan sa
Simbahan. Alam nila na si Jesus ang ating Tagapagligtas.
Nagtuturo sila ng ebanghelyo sa buong daigdig.
Doktrina at mga Tipan 107:23–24

Makalipas ang ilang araw, ibang kalalakihan naman ang
napiling mga pinuno ng Simbahan. Tinawag silang Unang
Korum ng Pitumpu. Ang Unang Korum ng Pitumpu ay
tumutulong sa mga Apostol. Sila ang mga pinuno ng gawaing
misyonero ng Simbahan.
Doktrina at mga Tipan 107:25, 34

Isang araw, ang Labindalawang Apostol ay nasa isang
pagpupulong. Nagsisipaghanda sila upang magtungo ng
misyon. Sinisikap nilang maging mabuti. Ibig nila ang tulong
ng Ama sa Langit.

Hiniling ng mga Apostol kay Joseph Smith na manalangin
para sa isang paghahayag na makatutulong sa kanila sa
kanilang pagmimisyon. Si Jesus ay nagbigay ng isang
dakilang paghahayag kay Joseph at sa mga Apostol. Sinabi
niya sa kanila ang tungkol sa pagkasaserdote.
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Ang pagkasaserdote ay kapangyarihan ng Diyos. Ito ang pinakadakilang
kapangyarihan sa ibabaw ng mundo. Ibinibigay ng Diyos ang pagkasaserdote sa
mabubuting kalalakihan. Ginagamit ng kalalakihan ang sa pagkasaserdote
pagpapatupad ng gawain ng Diyos.

May dalawang pagkasaserdote sa Simbahan. Ang una ay ang
Pagkasaserdoteng Melquisedec. Ang mga pinuno ng
Simbahan ay may Pagkasaserdoteng Melquisedec. Ang mga
pinuno ay ang Pangulo ng Simbahan at ang kanyang mga
tagapayo, ang Labindalawang Apostol at ang Unang Korum
ng Pitumpu.
Doktrina at mga Tipan 107:22–26
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Ang Pangulo ng Simbahan ay ang propeta ng Diyos. Siya ang
nagsasabi sa mga tao kung ano ang ibig ipagawa ni Jesus sa
kanila. May kalalakihang tumutulong sa propeta. Sila ay
kanyang mga tagapayo. Ang propeta at ang kanyang mga
tagapayo ay ang Unang Panguluhan ng Simbahan.
Doktrina at mga Tipan 107:22

Ang iba pang kalalakihan sa Simbahan ay may
Pagkasaserdoteng Melquisedec. Sila ay tinatawag na matataas
na saserdote, pitumpu, at elder. Ang matataas na saserdote ay
maaaring maging mga patriyarka, pangulo ng mga istaka,
matataas na tagapayo, at mga obispo.

Ang ilang kalalakihan ay piniling maging pitumpu.
Doktrina at mga Tipan 107:96–97

Doktrina at mga Tipan 107:5, 7, 9–10, 17, 25, 39

Ang ibang kalalakihan ay piniling maging elder. Ang mga
elder ay nagsipagmisyon.
Doktrina at mga Tipan 107:7; 133:8

Ang lahat ng kalalakihan na may Pagkasaserdoteng
Melquisedec ay maaaring magbasbas sa mga tao. Sila ay
maaaring magbigay sa mga tao ng Espiritu Santo.
Doktrina at mga Tipan 20:43; 107:18
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Ang isa pang pagkasaserdote ay ang Pagkasaserdoteng
Aaron. Ang mga saserdote, guro at diyakono ay may
Pagkasaserdoteng Aaron. Ang mga saserdote ay maaaring
magbinyag sa mga tao. Sila ang nagbabasbas ng sakramento.
Sila ang tumutulong sa mga elder.

Ang mga guro ay tumutulong sa paghahanda ng sakramento.
Sila ay nagtuturo sa tahanan. Sila ay tumutulong sa mga
miyembro ng Simbahan na mamuhay nang mabuti.
Doktrina at mga Tipan 20:53–57

Doktrina at mga Tipan 20:46–52

Ang mga diyakono ang nagpapasa ng sakramento. Sila ang
tumutulong sa obispo. Sila ang lumilikom ng mga handogayuno.

Sinabi ni Jesus na ang lahat ng kalalakihan na may
pagkasaserdote ay dapat matutuhan kung ano ang ibig
ipagawa sa kanila ng Diyos. Kinakailangan na sila ay
magsumikap sa kanilang mga gawain. Pagkatapos sila ay
pagpapalain ng Ama sa Langit.
Doktrina at mga Tipan 107:99
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ANG
MAHALAGANG
PERLAS
Kabanata 38

Ang Mahalagang Perlas ay isang aklat. Ang Diyos ang
tumulong sa mga propeta na maisulat ang Mahalagang
Perlas. Ito ay isa sa ating mga banal na kasulatan. Ang
Mahalagang Perlas ay may apat na bahagi. Ang mga ito ay
ang Aklat ni Moises, Aklat ni Abraham, ang mga sulat ni
Joseph Smith at ang Mga Saligan ng Pananampalataya.

Ang Aklat ni Moises
Ang unang bahagi ng Mahalagang Perlas ay isang
paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith. Ito ay
pinangalanang ang Aklat ni Moises. Si Moises ay isang
propeta ng Diyos. Siya ay nabuhay matagal nang panahon
ang nakararaan.

Ang Aklat ni Moises ay nagsasaad kung ano ang sinabi ng
Diyos kay Moises sa mataas na bundok. Nakita ni Moises ang
Diyos at nakipag-usap sa kanya. Sinabi ng Diyos na mayroon
siyang natatanging gawain para kay Moises.
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Ipinakita ng Diyos kay Moises ang daigdig. Nakita ni Moises
ang lahat ng mangyayari sa daigdig. Nakita niya ang lahat ng
anak ng Diyos na maninirahan sa daigdig.
Moises 1:8

Si Moises ay napuspos ng Espiritu Santo. Dumating ang
Diyos at nakipag-usap muli kay Moises. Sinabi ng Diyos na
ang Tagapagligtas na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Sinabi
ng Diyos na may maraming daigdig. Si Jesus ang lumikha
ng mga ito. Siya ay lilikha pa ng maraming daigdig. Palaging
magkakaroon ng maraming daigdig. Ang mga anak ng Diyos
ang maninirahan sa mga ito.
Moises 1:24–25, 29–33, 38
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Iniwan ng Diyos si Moises. Dumating si Satanas. Sinabi
niya kay Moises na siya ang sambahin. Ayaw sambahin ni
Moises si Satanas. Sinabi ni Moises, “Ako ay anak ng Diyos.”
Si Moises ay tumawag sa Diyos upang tulungan siya.
Pagkatapos ay sinabihan niya si Satanas na lumayas. Galit
na galit si Satanas sapagkat ayaw siyang sundin ni Moises.
Iniwan ni Satanas si Moises.
Moises 1:9, 12–22

Natutuhan ni Moises ang tungkol sa gawain ng Diyos. Ang
Diyos ay gumagawa upang matulungan ang mga tao para sila
ay maaaring mamuhay na kasama niya nang walang
hanggan. Siya ay gumagawa upang matulungan ang mga tao
na makatulad Niya. Ang Aklat ni Moises ay nagsasaad din ng
tungkol sa propetang si Enoc at sa lungsod ng Sion.
Moises 1:39; 2–8

Ang Aklat ni Abraham
Ang ikalawang bahagi ng Mahalagang Perlas ay ang Aklat ni Abraham. Isang araw noong
Hulyo 1835, isang lalaki na nagngangalang Ginoong Chandler ang dumating sa Kirtland.
Ipinakikita ni Ginoong Chandler sa mga tao ang ilang mummy mula sa Egipto. Kapag ang
mga tao sa Egipto ay namatay ang kanilang mga katawan ay binabalot ng tela. Ang
kanilang mga katawan ay tinatawag na mga mummy.

Ilang nakabilot na lumang papel ang napasama sa mga
mummy. Ilang kakaibang sulat ang nasa papel. Si Ginoong
Chandler ay naghahanap ng taong makababasa ng mga
nakasulat. Nabalitaan niya na si Joseph Smith ay maaaring
makapagsalin ng mga sulat.

Tiningnan ni Joseph ang mga nakasulat sa papel. Nababasa
niya ang mga nakasulat. Sinabi niya kay Ginoong Chandler
kung ano ang nakasaad dito. Ilan sa mga Banal ang bumili ng
mga nakabilot na papel mula kay Ginoong Chandler.
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Isinalin ni Joseph ang mga nakasulat sa papel. Sina Oliver
Cowdery at William Phelps ang mga sumulat ng naisalin
ni Joseph.

Ang sulat ay mula sa dakilang propetang si Abraham. Si
Abraham ay nanirahan sa Egipto matagal nang panahon ang
nakararaan. Si Jesus ay nakipag-usap kay Abraham.

Sinabi ni Jesus kay Abraham ang tungkol sa ating buhay bago
tayo pumarito sa lupa. Sinabi ni Jesus na siya ang lumikha ng
mundo. Siya ang gumawa ng araw, buwan
at mga bituin. Siya ang gumawa ng mga halaman, hayop, at
tao.

Nagsulat si Abraham ng tungkol sa ebanghelyo ni Jesucristo.
Ang Aklat ni Abraham ay tumutulong sa atin na maunawaan
ang mga propeta at ang pagkasaserdote.

Abraham 3–4
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Abraham 1:31

Ang mga Isinulat ni Joseph Smith
Ang ikatlong bahagi ng Mahalagang Perlas ay isinulat ni
Joseph Smith. Sa Joseph Smith–Kasaysayan, isinalaysay ni
Joseph ang tungkol sa kanyang unang pangitain. Isinalaysay
niya kung paano niya nakuha ang mga laminang ginto.
Isinalaysay din ni Joseph kung paano ibinigay ng mga anghel
sa langit sa kanya at kay Oliver Cowdery ang pagkasaserdote.

Iwinasto ni Joseph ang ilang bahagi sa Bibliya sa Joseph
Smith–Mateo. Ang ikaapat na bahagi ng Mahalagang Perlas
ay ang Mga Saligan ng Pananampalataya. Isang araw, isang
lalaki ang nakipagkita kay Joseph Smith. Ang lalaki ay
sumusulat ng isang aklat. Ibig niya na maglagay ng ilang
bagay tungkol sa Simbahan sa kanyang aklat. Hiniling niya
kay Joseph na isalaysay kung paano nagsimula ang Simbahan.

Si Joseph Smith ay nagsulat ng tungkol sa pinagsimulan ng
Simbahan. Sinabi niya kung ano ang paniniwala ng mga tao
ng Simbahan. Tinulungan ng Diyos si Joseph Smith na
malaman kung ano ang kanyang isusulat. Si Joseph ay
nagsulat ng labintatlong mahahalagang bagay. Tinawag niya
ang mga itong Mga Saligan ng Pananampalataya.

Noong ika-1 ng Marso 1842, nailathala ang Mga Saligan ng
Pananampalataya sa pahayagan ng Simbahan. Binasa ng mga
Banal ang Mga Saligan ng Pananampalataya. Sila ay naniwala
sa mga isinulat ni Joseph.
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ANG MGA SALIGAN NG PANANAMPALATAYA
aniniwala kami sa Diyos, ang Walang Hanggang Ama, at sa Kanyang
Anak na si Jesucristo, at sa Espiritu Santo.
Naniniwala kami na ang mga tao ay parurusahan dahil sa kanilang
sariling mga kasalanan, at hindi dahil sa paglabag ni Adan.
Naniniwala kami na sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Cristo, ang
buong sangkatauhan ay maliligtas, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga
batas at sa mga ordenansa ng ebanghelyo.
Naniniwala kami na ang mga pangunahing alituntunin at mga
ordenansa ng ebanghelyo ay: una, Pananampalataya sa Panginoong
Jesucristo; pangalawa, Pagsisisi; pangatlo, Pagbibinyag sa pamamagitan ng
paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan; pang-apat,
Pagpapatong ng mga kamay para sa kaloob ng Espiritu Santo.
Naniniwala kami na ang tao ay kinakailangang tawagin ng Diyos, sa
pamamagitan ng propesiya at ng pagpapatong ng mga kamay ng mga
yaong may karapatan, upang ipangaral ang ebanghelyo at mamahala sa
mga ordenansa niyon.
Naniniwala kami sa samahan ding yaon na umiral sa Sinaunang
Simbahan alalaong baga’y mga alagad, propeta, pastor, guro, ebanghelista
at iba pa.
Naniniwala kami sa kaloob na mga wika, propesiya, paghahayag, mga
pangitain, pagpapagaling, at pagbibigay kahulugan ng mga wika, at iba pa.
Naniniwala kami na ang Biblia ay salita ng Diyos hangga’t ito ay
naisalin nang wasto; naniniwala rin kami na ang Aklat ni Mormon ay salita
ng Diyos.
Naniniwala kami sa lahat ng ipinahayag ng Diyos, sa lahat ng kanyang
ipinahahayag ngayon, at naniniwala rin kaming magpapahayag pa Siya ng
maraming dakila at mahahalagang bagay hinggil sa Kaharian ng Diyos.
Naniniwala kami sa literal na pagtitipon ng Israel at sa panunumbalik
ng Sampung Lipi; na ang Sion (ang Bagong Jerusalem) ay itatayo sa lupalop
ng Amerika; na maghahari mismo si Cristo sa mundo; at ang mundo ay
babaguhin at matatanggap nito ang malaparaisong kaluwalhatian.
Inaangkin namin ang natatanging karapatang sambahin ang
Pinakamakapangyarihang Diyos alinsunod sa mga atas ng aming budhi, at
pinahihintulutan ang lahat ng tao sa gayon ding karapatan, hayaan silang
sumamba, kung paano, kung saan, kung anuman ang ibig nila.
Naniniwala kami sa pagpapasailalim sa mga hari, pangulo,
namamahala, at hukom, sa pagsunod,paggalang at pagtataguyod sa batas.
Naniniwala kami sa pagiging matapat, tunay, malinis,
mapagkawanggawa, marangal, at sa paggawa ng mabuti sa lahat ng tao; sa
katotohanan, maaari naming sabihing sinusunod namin ang payo ni
Pablo—Naniniwala kami sa lahat ng bagay, nakatitiis kami ng maraming
bagay at umaasang makapagtitiis sa lahat ng bagay. Kung may anumang
bagay na marangal, kaaya-aya, magandang balita o maipagkakapuri,
sinasaliksik namin ang mga bagay na ito.
Joseph Smith

N

ANG TEMPLO
SA KIRTLAND
AY INILAAN
Kabanata 39 (Enero–Marso 1836)

Inutusan ng Panginoon ang mga Banal na magtayo ng templo
sa Kirtland. Ang mga Banal ay puspusang gumawa upang
maitayo ang Templo sa Kirtland. Natapos nila ang ilan sa
mga silid.

Pagkatapos ang mga Banal ay nagdaos ng unang pagpupulong sa templo. Sa
pagpupulong binasbasan ng ama ni Joseph ang mga pinuno ng Simbahan. Ang
ama ni Joseph ang Patriyarka ng Simbahan.
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Pagkatapos si Joseph ay nagkaroon ng isang kamangha-manghang pangitain. Nakita
niya ang kahariang selestiyal ng langit. Ang kahariang selestiyal ay kung saan
naninirahan ang Diyos. Nakita ni Joseph kung gaano kaganda ang kahariang selestiyal.
Nakita niya ang Ama sa Langit at si Jesus. Nakita ni Joseph ang kanyang kapatid na
namatay na si Alvin.
Doktrina at mga Tipan 137:1–5

Nalaman ni Joseph ang tungkol sa mga bata na namatay bago pa sila tumuntong ng
walong taong gulang. Sinabi ni Jesus na sila ay mapupunta sa kahariang selestiyal.
Doktrina at mga Tipan 137:10
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Sinabi ni Jesus na maraming tao ang hindi nakaaalam ng
tungkol sa ebanghelyo noong sila ay nabubuhay pa sa lupa.

Ang ibang tao ay mabubuhay sa mundo at hindi nila
malalaman ang tungkol sa ebanghelyo.

Doktrina at mga Tipan 137:7–9

Doktrina at mga Tipan 137:7–9

Ang ilan sa mga taong ito ay maniniwala sa ebanghelyo kung malalaman nila ang
tungkol dito. Ang mga taong ito ay maaaring mapunta sa kahariang selestiyal.
Doktrina at mga Tipan 137:7–9
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Sa wakas natapos din ang Templo sa Kirtland. Panahon na
para mailaan ang templo. Ibig sabihin nito na ang templo ay
ibibigay na sa Panginoon. Ito ay gagamitin lamang para sa
gawain ng Panginoon. Ang mga Banal ay nagkaroon ng isang
natatanging pagpupulong upang ilaan ang templo.

Maraming Banal ang dumalo sa pagpupulong. Sila ay labis na
naliligayahan sa pagkakaroon ng templo. Ang mga Banal ay
nagsiawit at nanalangin sa Ama sa Langit. Sila ay nangako na
gagawin nila anuman ang sasabihin ng Propeta at mga pinuno.

Nagbasa ng isang panalangin si Joseph Smith upang ilaan ang templo. Pagkatapos ang
templo ay isa nang banal na gusali. Ito ang bahay ng Panginoon. Nang araw na iyon
ang mga anghel ay nasa Templo sa Kirtland. Naroroon din ang Espiritu Santo na
kasama ng mga Banal. Iyon ay isang kahanga-hangang araw.
Doktrina at mga Tipan 109
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ANG MGA
PANGITAIN SA
TEMPLO SA
KIRTLAND
Kabanata 40 (Abril 1836)

Isang Linggo ng hapon, ang mga Banal ay nagkaroon ng
isang pagpupulong sa Templo sa Kirtland. Ang mga Apostol
ay nagbasbas ng sakramento. Si Joseph Smith at ang kanyang
mga tagapayo ang nagpasa ng sakramento sa mga Banal.
Doktrina at mga Tipan 110: Paunang Salita

Pagkatapos nagtungo sa isang lugar sa templo sina Joseph Smith at Oliver Cowdery. Sila
ay lumuhod at nanalangin. Pagkatapos ng kanilang panalangin, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Nakita nila ang Panginoong Jesuscristo. Ang kanyang
mga mata ay maliwanag tulad ng apoy. Ang kanyang buhok ay kasingputi ng yelo. Ang
kanyang mukha ay mas maliwanag pa kaysa araw.
Doktrina at mga Tipan 110: Paunang Salita, 1–3
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Sinabi ni Jesus kina Joseph at Oliver ang maraming kamangha-manghang bagay. Sinabi niya sa kanila
na siya ang kanilang Tagapagligtas. Siya ay namatay para sa kanila. Siya ay nabuhay na mag-uli. Sinabi
ni Jesus na ang mga tao na gumawa ng templo ay dapat maging napakasaya. Sinabi ni Jesus na siya ay
nasisiyahan sa templo. Ito ang kanyang banal na tahanan. Sinabi ni Jesus na siya ay darating sa templo
nang maraming uli. Siya ay makikipag-usap sa mga Banal. Subalit kung ang mga Banal ay hindi
pinapanatiling banal ang templo, siya ay hindi darating.
Doktrina at mga Tipan 110:4–8

Pagkatapos nakakita ng mga anghel sina Joseph at Oliver sa Templo sa Kirtland. Una nilang nakita si
Moises. Si Moises ay isang propeta na nabuhay matagal nang panahon ang nakararaan. Siya ang namuno
sa mga Israelita palabas ng Egipto. Ang kuwento ni Moises ay nasa Lumang Tipan at sa Mahalagang
Perlas. Si Moises ay nagbigay ng natatanging kapangyarihan ng pagkasaserdote kina Joseph at Oliver.
Pagkatapos ay maaari nilang tulungan ang mga Israelita na magkatipun-tipon mula sa lahat ng sulok ng
mundo.
Doktrina at mga Tipan 110:11

156

Sumunod, nakita nina Joseph at Oliver si Elias. Si Elias ang nagdala ng kapangyarihan ng pagkasaserdote ni
Abraham sa Simbahan ni Jesucristo. Si Abraham ay nabuhay matagal nang panahon ang nakararaan. Pinagpala
ng Diyos si Abraham. Binigyan niya si Abraham ng isang natatanging kapangyarihan ng pagkasaserdote. Ang
mag-anak ni Abraham ay palagiang magkakaroon ng pagkasaserdote. Ang mabubuting miyembro ng Simbahan
ay magiging kabilang sa mag-anak ni Abraham.
Doktrina at mga Tipan 84:33–34; 110:12; Abraham 2:8–11; Genesis 12:2–3; 13:16

Pagkatapos nakita nina Joseph at Oliver si Elijah. Si Elijah ay isang propeta na nabuhay matagal nang
panahon ang nakararaan. Sinabi ni Elijah na dapat matutuhan ng mga tao ang tungkol sa kanilang mga
ninuno. Dapat magsagawa ang mga tao ng gawain sa templo para sa kanilang mga ninuno. Si Elijah ay
nagbigay ng natatanging kapangyarihan ng pagkasaserdote kina Joseph at Oliver. Ang kapangyarihan ng
pagkasaserdote ay tumutulong sa mga mabubuting mag-anak. Sila ay maaaring pagbuklurin sa isa’t isa.
Pagkatapos maaari silang mabuhay nang sama-sama nang walang hanggan.
Doktrina at mga Tipan 2:2; 110:13–16; 1 Mga Hari 17; 2 Hari 2; Malaquias 4:5–6
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ANG
KAGULUHAN
SA KIRTLAND
Kabanata 41 (1837)

Ang mga Banal sa Kirtland, Ohio ay masaya. Sila ay
pinagpala ng Panginoon.

Ang ilan sa mga elder ay umalis ng Kirtland. Umalis sila
upang magturo ng ebanghelyo sa mga tao. Maraming tao ang
nakinig sa mga elder at sumapi sa Simbahan.
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Pagkatapos ay nagsimula ang kaguluhan sa Kirtland. Ang
mga Banal ay may bangko. Inilagay nila ang kanilang pera
sa bangko.

Ang ilan sa mga Banal ay ibig kumuha ng maraming pera.
Isang lalaki na nagtatrabaho sa bangko ay hindi tapat. Siya ay
nagnakaw ng kaunting pera.

Sinabihan ni Joseph ang ibang kalalakihan na pangalagaang
mabuti ang pera. Subalit ang kalalakihan ay hindi sumunod
kay Joseph. Ang bangko ay kinailangang isara. Nawala ang
lahat ang pera. Hindi na makuha muli ng mga Banal ang
kanilang pera.

Marami sa mga Banal ang nagalit. Sinabi nila na
kasalanan ni Joseph Smith ang pagkasara ng bangko. Ilan sa
mga kaibigan ni Joseph ang nagsabi ng masasamang bagay
tungkol sa kanya. Ang ilan sa kanila ay ibig patayin si Joseph.

Ang ilan sa mga pinuno ng Simbahan ay nagalit. Hindi na
nila ibig pa na maging miyembro ng Simbahan. Sila ay naging
mga kaaway ng Simbahan. Sila ay masasama. Si Joseph Smith
ay labis na nalungkot.
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Ang ibang pinuno ng Simbahan ay nagmahal kay Joseph at
tumulong sa kanya. Alam nila na ang Simbahan ni Jesucristo
ay totoo. Si Brigham Young ay isa sa mabubuting pinuno.
Sinabi ni Brigham sa mga Banal na alam niya na si Joseph ay
isang propeta ng Diyos.

Ang mga kaaway ng Simbahan ay nagalit kay Brigham
Young. Siya ay kinailangang umalis sa Kirtland upang siya ay
hindi nila masaktan.

Ang mga kaaway ng Simbahan ay labis na lumikha ng
kaguluhan sa Kirtland. Nagtungo sila sa templo at gumawa
ng masasamang bagay.

Ang templo ay hindi na banal. Hindi na ito maaaring maging
Bahay ng Panginoon. Si Joseph ay nalungkot sapagkat ang
mga tao ay gumagawa ng masasamang bagay. Siya ay
nagdamdam na nagkaroon ng labis na kaguluhan.
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ANG FAR
WEST,
MISSOURI
Kabanata 42 (Enero–Hulyo 1838)

Ang masasamang tao sa Kirtland ay ayaw magsisi. Ibig nilang
patayin si Joseph Smith. Kinailangang lisanin ni Joseph ang
Kirtland. Noon ay panahon ng tagyelo at napakalamig.
Sinundan ng kanyang mga kaaway si Joseph. Sila ay may mga
patalim at baril na pangpatay sa kanya.

Kinailangan ni Joseph na magtago. Siya ay pinangalagaan ng
Panginoon upang hindi siya matagpuan ng kanyang mga
kaaway. Isang gabi si Joseph ay natulog sa isang bahay na
kasama ang kanyang mga kaaway. Hindi nila alam na siya ay
naroon.

Sa isa pang pagkakataon nadaanan ni Joseph ang kanyang
mga kaaway sa lansangan. Sila ay tumingin sa kanya. Hindi
siya nakilala ng mga ito.
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Naglakbay si Joseph ng daan-daang milya. Siya ay nagtungo
sa Far West, Missouri. Ang mga Banal sa Missouri ay
naligayahan nang makita siya.

Ilan sa mga pinuno sa Missouri ay hindi sumusunod sa mga
kautusan ng Diyos. Ayaw nilang magsisi. Sila ay nagalit kay
Joseph. Ibig nilang maging mayaman.

Si Joseph ay nalungkot. Ang mga taong ito ay mga naging
kaibigan na niya. Sina Oliver Cowdery, David Whitmer at ang
iba pang mga tao ay itiniwalag. Sila ay hindi na mga
miyembro pa ng Simbahan ni Jesucristo.

Pumili ng ibang kalalakihan upang maging pinuno ng
Simbahan sa Far West.
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Isang araw si Joseph Smith ay nagpunta sa isang dako sa Far West. Sinabi ni Jesus na
ang lugar na ito ay pinangalanang Adam-ondi-Ahman. Ito ay isang natatanging pook.
Dito si Jesus ay nakipag-usap kay Adan at siya ay binasbasan. Binasbasan ni Adan ang
kanyang mga anak sa Adam-ondi-Ahman. Balang-araw si Jesus at si Adan at ang iba
pang mabubuting tao ay magkikitang muli rito.
Doktrina at mga Tipan 116
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PINANGALANAN NI
JESUCRISTO
ANG
KANYANG
SIMBAHAN
Kabanata 43 (Abril 1838)

Si Joseph Smith ay nasa Far West, Missouri. Isang araw siya
ay binigyan ni Jesus ng isang mahalagang paghahayag. Sinabi
ni Jesus kay Joseph ang pangalan ng kanyang totoong
Simbahan.

Ang totoong Simbahan ay pinangalanang Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sapagkat ang pinuno
nito ay si Jesus. Ang Simbahan ay kanyang simbahan. Ito lamang ang totoong simbahan. Ang mga Banal sa mga Huling
Araw ay mga Banal na nabubuhay sa ngayon. Ang Huling Araw ay ang mga huling araw bago si Jesus ay muling
bumalik sa mundo. Ang mga Banal ang mabubuting tao na naniniwala kay Jesucristo. Sila ay mga miyembro ng kanyang
totoong Simbahan.
Doktrina at mga Tipan 1:30; 115:4
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ANG IKAPU
Kabanata 44 (Hulyo 1838)

Ang mga Banal ay nasa Far West, Missouri. Sinabi ng Panginoon
kay Joseph Smith na dapat ang kanyang mga tao ay magbayad
ng ikapu. Si Joseph ay nanalangin sa Ama sa Langit. Itinanong
niya kung magkanong ikapu ang dapat bayaran ng mga Banal.
Siya ay nagkaroon ng isang paghahayag mula sa Panginoon.
Sinabi ng Panginoon na ang mga Banal ay dapat magbayad ng
ikasampung bahagi ng lahat ng mayroon sila para sa ikapu.
Doktrina at mga Tipan 64:23; 119: Paunang Salita

Kung sila ay kumikita ng sampung sentimo sila ay dapat
magbigay ng isang sentimo para sa ikapu. Kung sila ay
kumikita ng isang daang sentimo sila ay dapat magbigay ng
sampung sentimo.

Ang mga Banal ay maaaring magbayad ng ikapu sa ibang
pamamaraan. Ang mga Banal ay nagbayad ng ikapu ng
kanilang mga pananim. Sila ay nagbigay ng ikasampung
bahagi ng kanilang butil at dayami. Sila ay nagbigay ng
ikasampung bahagi ng kanilang mga manok at iba pang
hayop. Sila ay nagbayad ng ikapu ng gatas at mga gulay.
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Ang pera sa ikapu ay ginagamit sa mga miyembro ng
Simbahan. Ang ikapu ay tumutulong sa pagbili ng pagkain at
damit ng mga nangangailangan.

Ang ikapu ay ginagamit sa pagpapatayo ng mga templo at
tumutulong sa gawaing misyonero. Ito ay ginagamit din na
pangtulong sa mga tao na nagbibigay ng lahat ng kanilang
panahon sa paglilingkod sa Panginoon.

Ibinibigay natin ang ating ikapu sa obispo. Ito naman ay
ibinibigay ng obispo sa mga pinuno ng Simbahan. Sila ang
nagpapasya kung paano gagamitin ang ikapu.

Ang Ama sa Langit ay nagbibigay ng mga kamanghamanghang pagpapala sa mga Banal na nagbabayad ng ikapu.
Ang mga Banal na hindi nagbabayad ng ikapu ay hindi
magkakaroon ng lahat ng ganitong pagpapala. Ang Biblia ay
nagsasaad na ang mga Banal na hindi nagbabayad ng ikapu
ay ninanakawan ang Diyos.

Doktrina at mga Tipan 120

Malaquias 3:8–10
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ANG MGA
MANDURUMOG
SA MISSOURI
Kabanata 45 (1833)

Ang ilan sa mga Banal ay nanirahan sa Far West, Missouri. Si
Joseph Smith ay nanirahan doon. Ang mga tao ay masaya.
Sila ay nagtayo ng mahuhusay na tahanan at paaralan.

Subalit ang mga Banal ay hindi nagkaroon ng katahimikan
nang matagal. Ang masasamang tao ay lumikha ng gulo para
sa kanila. Sila ay nagsabi ng mga kasinungalingan tungkol sa
mga Banal. Sila ay nagsabi ng masasamang bagay tungkol sa
mga pinuno ng Simbahan.

Nagtipon ang mga mandurumog upang magplano ng mga
pamamaraan upang saktan ang mga Banal.
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Ang mga mandurumog ay gumawa ng maraming
masasamang bagay. Tinugis nila ang mga Banal ng palabas
kanilang mga bahay.

Sinunog nila ang kanilang mga tahanan at winasak ang
kanilang mga sakahan.

Binugbog nila ang kalalakihan at ikinulong ang iba sa piitan.
Sinaktan ng mga mandurumog ang kababaihan at pinatay
ang ilan sa kanila.

Si Ginoong Boggs ang Gobernador ng Missouri. Ang mga
mandurumog ay nagsabi ng mga kasinungalingan sa kanya
tungkol sa mga Banal.
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Sinabihan ni Gobernador Boggs ang ilan sa mga kawal na
patayin ang mga Banal kung sila ay hindi aalis ng Missouri.

Nagalak ang mga mandurumog. Marami silang ginawang
iba’t ibang masasamang bagay. Hindi sila pinigilan ng
gobernador.

Ang ilan sa mga Banal ay nanirahan sa isang bayan na
pinangalanang Haun’s Mill. Isang araw ang ilan sa kanila ay
gumagawa sa bukid. Ang iba naman ay gumagawa sa
kanilang mga tahanan. Dumating ang mga mandurumog at
sila ay sinalakay.

Ang ilan sa mga Banal ay tumakbo sa isang gusali na
yari sa troso. Bumaril ang mga mandurumog sa mga siwang
ng dingding.
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Pinatay ng mga mandurumog ang mga Banal na
nagsisipagtago. Ang ilan sa mga bata ay nabaril at napatay.

Pagkatapos ninakawan ng mga mandurumog ang mga
tahanan at mga bagon ng mga Banal. Pinatay nila ang
maraming kalalakihan. Ang kababaihan at mga bata ay
naiwang walang kasama.

Di-nagtagal, nahuli ng ilang kawal si Joseph Smith at ang iba
pang mga pinuno ng Simbahan. Pinagsabihan ang mga kawal
na barilin si Joseph at ang kanyang mga kaibigan.

Subalit ayaw sumunod ang pinuno ng mga kawal. Ayaw
niyang barilin si Joseph at ang iba pa. Sinabi niya na ito ay
magiging pagpatay.
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Si Joseph at ang kanyang mga kaibigan ay ikinulong sa piitan
ng mga kawal. Sila ay kinadenahan ng mga bantay. Malamig
sa piitan. Si Joseph at ang kanyang mga kaibigan ay
kinailangang matulog sa malamig na sahig.

Ang mga bantay ay masasamang tao. Sila ay nagmumura at
nagkukuwento ng masasamang kuwento. Ikinuwento nila
kung paano nila ninakawan at pinatay ang mga Banal.
Ikinuwento nila kung paano nila sinaktan ang kababaihan at
ang mga bata. Sila ay nagtawanan at nagpayabangan nang
buong magdamag.

Kinasuklaman ni Joseph ang kanilang mga sinasabi. Hindi niya ibig na marinig ang
iba pa. Siya ay tumindig at inutusan silang tumigil sa pangalan ni Jesucristo. Sinabi
niya, “Magsitigil kayo! Kung hindi kayo o ako ang mamamatay sa mga sandaling ito.”
Natakot ang mga bantay. Humingi sila ng paumanhin kay Joseph. Naupo sila sa
isang sulok at tumahimik.

171

Si Brigham Young ay isa sa mga Apostol. Hiniling niya sa
mga Banal na magsidalo sa isang pagpupulong habang si
Joseph ay nasa bilangguan. Sinabi ni Brigham Young sa kanila
na kinakailangan nilang lisanin ang Missouri. Marami sa mga
Banal ang mahirap. Wala silang mga bagon at mga kabayo.
Nagsabi ang kalalakihan sa pagpupulong na tutulungan nila
ang mga Banal na mahihirap na maglipat.

Umalis ang mga Banal ng Missouri. Noon ay panahon ng
tagyelo at labis ang lamig. Nagtangka ang mga mandurumog
na saktan sila. Ninakaw ng mga mandurumog ang mga
kabayo at mga baka ng mga Banal.

Nagpunta ang mga Banal sa Quincy, Illinois. Ang mga tao sa
Quincy ay mabait sa kanila.

Nagalak si Gobernador Boggs at ang kanyang mga kaibigan
na ang mga Banal ay wala na. Ang natira na lamang sa mga
Banal ay ang mga nasa piitan.
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SI JOSEPH
SMITH SA
PIITANG
LIBERTY
Kabanata 46 (Marso 1839)

Maraming araw na si Joseph Smith at ang kanyang mga
kaibigan ay nasa piitan. Pagkatapos sila ay dinala sa ibang
piitan. Ito ay sa Liberty, Missouri.

Malamig at marumi sa Piitang Liberty. Labis na nahirapan si
Joseph at ang kanyang mga kaibigan. Kung minsan sila ay
kinakadenahan. Kinailangan nilang matulog sa sahig.

Ang pagkain ay hindi mainam. Kung minsan ito ay
nilalagyan ng lason at ito ay nagdudulot sa kanila ng
karamdaman.
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Si Joseph ay nalungkot. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay
nakulong sa piitan nang mahabang panahon. Hindi alam ni
Joseph kung sila ay makalalaya pa. Siya ay nag-alala tungkol
sa Simbahan.

Nanalangin si Joseph sa Ama sa Langit. Itinanong niya kung
hanggang kailan kinakailangang magdusa siya at ang mga
Banal. Hiniling niya sa Ama sa Langit na tulungan sila.
Hiniling ni Joseph sa Ama sa Langit na parusahan ang
kanilang mga kaaway.
Doktrina at mga Tipan 121:1–6

Sinabi ni Jesus kay Joseph na siya ay magdurusa na lamang sa
maikling panahon. Sinabihan niya si Joseph na maging
matatag. Pagkatapos siya ay pagpapalain ng Diyos. Sinabi ni
Jesus na sa madaling panahon makakasama na ni Joseph ang
kanyang mga kaibigan. Mahal si Joseph ng kanyang mga
kaibigan at sila ay maliligayahan na makita siya.
Doktrina at mga Tipan 121:7–9
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Alam ni Jesus kung ano ang ginawa ng masasamang tao.
Sinabi niya kay Joseph kung paano niya sila parurusahan.
Ang masasamang tao ay hindi kailanman maaaring
magkaroon ng pagkasaserdote. Ang kanilang mga anak ay
hindi kailanman maaaring magkaroon ng pagkasaserdote.
Magdurusa at mamamatay ang masasamang tao.
Doktrina at mga Tipan 121:15, 21

Sinabi ni Jesus kay Joseph na maraming mabubuting bagay ang mangyayari sa mga
Banal. Walang makapipigil sa Diyos sa pagpapala sa kanila. Ang Espiritu Santo ang
magsasabi sa kanila ng mga kamangha-manghang bagay tungkol sa kapangyarihan ng
Diyos. Matututuhan nila ang tungkol sa langit at lupa.
Doktrina at mga Tipan 121:26–33

Sinabi ni Jesus na si Joseph ay hindi dapat matakot kung siya ay kinakailangang
magdusa. Si Joseph ay hindi dapat na mag-alala kung siya ay may mga ligalig. Sinabi ni
Jesus na ang mga ligalig ay para sa ating kabutihan. Ang mga ligalig ay tumutulong sa
atin na matuto. Si Jesus ay nagdusa nang higit sa kaninuman.
Doktrina at mga Tipan 122:7–9
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SI JOSEPH
SMITH AY
HUMINGI NG
TULONG SA
PANGULO
Kabanata 47 (Marso–Nobyembre 1839)

Si Joseph Smith ay sumulat sa mga Banal habang siya ay nasa
Piitang Liberty. Sinabi niya sa kanila na isulat ang tungkol sa
masasamang bagay na ginawa ng mga mandurumog sa
kanila. Dapat ipadala nila kung anuman ang kanilang mga
naisulat sa mga pinuno ng bansa.
Doktrina at mga Tipan 123:1, 4, 6

Sinabi ni Joseph sa mga Banal na isulat ang mga pangalan ng masasamang tao na
nanakit sa kanila. Dapat nilang sabihin kung paano winasak ang kanilang mga tahanan
at sakahan.
Doktrina at mga Tipan 123:1–3
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Isang araw dinala ng mga bantay si Joseph at ang kanyang
apat na kaibigan sa ibang piitan. Bumili si Joseph at ang
kanyang mga kaibigan ng dalawang kabayo sa mga bantay.
Binigyan nila ang mga ito ng damit bilang kabayaran ng isang
kabayo. Sila ay nangako na babayaran pa kinalaunan ang
isang kabayo.

Isang gabi apat sa bantay ang nalasing at nakatulog. Isa
namang bantay ang tumulong kay Joseph at sa kanyang mga
kaibigan na makatakas.

Si Joseph at ang kanyang mga kaibigan ay nagsalitan sa
pagsakay sa mga kabayo. Sila ay nagpunta sa Quincy, Illinois.
Inabot sila ng sampung araw bago nakarating doon.

Natagpuan ni Joseph at ng kanyang mga kaibigan ang
kanilang mga mag-anak. Sila ay naligayahan na makapiling
silang muli.
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Ibig ng mga Banal na makahanap ng isang lugar sa Illinois upang pagtayuan ng isang
lungsod. Sila ay bumili ng ilang lupain sa tabi ng Ilog ng Mississippi. Ang lupain ay
basa at maputik. Si Joseph at ang mga Banal ay lumipat doon. Sila ay puspusang
gumawa upang patuyuin ang lupa. Sila ay nagtayo ng mga tahanan at nagtanim ng
mga halamanan. Sila ay nagtayo ng isang magandang lungsod. Pinangalanan nila ang
lungsod ng Nauvoo. Ang ibig sabihin ng Nauvoo ay isang magandang pook.
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Di-nagtagal, si Joseph ay nakipagkita sa pangulo ng Estados
Unidos. Sinabi ni Joseph sa pangulo ang tungkol sa mga
mandurumog sa Missouri. Sinabi niya kung paano sinunog
ng mga masasamang tao ang mga tahanan ng mga Banal at
ninakaw ang kanilang mga hayop.

Sinabi ni Joseph na ang ilan sa mga Banal ay napatay. Ang iba
pang Banal ay ikinulong sa piitan. Ipinakita niya sa pangulo
kung ano ang isinulat ng mga Banal. Sinabi ni Joseph na ayaw
tulungan ang mga Banal ng mga pinuno sa Missouri. Hiniling
ni Joseph sa pangulo na tulungan ang mga Banal at
parusahan ang kanilang mga kaaway.

Sinabi ng pangulo na alam niya na nagdurusa ang mga Banal.
Subalit ayaw niyang gumawa ng anumang bagay upang sila
ay matulungan. Kung siya ay tutulong sa mga Banal,
magagalit ang mga tao sa Missouri.

Si Joseph ay nalungkot sapagkat ayaw tumulong ng pangulo
sa mga Banal. Tanging ang Ama sa Langit lamang ang
tutulong sa kanila.
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ANG MGA
MISYONERO SA
IBANG LUPAIN
Kabanata 48 (Hunyo 1837–Oktubre 1841)

Ibig ng Panginoon na matutuhan ng mga tao sa ibang lupain
ang tungkol sa ebanghelyo. Sinabi niya kay Joseph Smith na
ang ilan sa mga Banal ay dapat magmisyon sa Inglatera. Si
Elder Heber C. Kimball at tatlong iba pang kalalakihan ang
napili na pumaroon. Sila ay naglakbay-dagat patungong
Inglatera lulan ng isang barko.

Nakilala nila ang isang lalaki na pinuno ng ibang simbahan.
Hinayaan ng lalaki ang mga misyonero na makapangaral sa
kanyang simbahan. Marami sa mga tao ang naniwala sa mga
misyonero. Ninais nilang mabinyagan. Dahil dito nagalit ang
pinuno. Sinabi niya na ang mga misyonero ay hindi na
maaaring makapangaral sa kanyang simbahan.

180

Nangaral ang mga misyonero sa mga tahanan ng mga tao.
Marami sa mga tao ang sumapi sa Ang Simbahan ni Jesucristo
ng mga Banal sa mga Huling Araw.

Di-nagtagal, ang ibang kalalakihan ay nagsipagmisyon sa
Inglatera. Ang ilan sa kanila ay mga Apostol. Kinausap sila ni
Joseph bago sila umalis. Sinabi niya sa kanila kung ano ang
dapat nilang ituro sa mga tao.

Sinabi ni Joseph sa mga Apostol na sundin ang lahat ng
kautusan ng Diyos. Nakipag-usap siya sa kanila tungkol sa
pagkasaserdote. Sinabi niya na tanging ang totoong Simbahan
lamang ni Jesucristo ang mayroong pagkasaserdote.

Ang kalalakihan ay handa nang magtungo sa kanilang mga
misyon. Wala silang anumang pera. Marami sa kanila ang
may sakit. Ang ilan sa kanilang asawa at mga anak ay may
sakit. Subalit alam ng kalalakihan na sila ay tutulungan ng
Ama sa Langit at pagpapalain ang kanilang mag-anak.
Nagpunta sa Inglatera ang mga misyonero. Sila ay nangaral

sa maraming bayan. Libu-libong mabubuting tao ang
naniwala sa ebanghelyo. Sila ay sumapi sa Simbahan ni
Jesucristo. Pinagpala ng Ama sa Langit ang mga misyonero.
Silang lahat ay nakauwi sa kanilang mga tahanan nang ligtas
pagkatapos ng kanilang misyon.
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Isa sa Labindalawang Apostol ay si Orson Hyde. Sinabi ni
Joseph Smith na si Orson ay mayroong natatanging gawain na
gagawin para sa mga Judio. Si Orson ay nagpunta sa lupain
ng Palestina. Noong ika-24 ng Oktubre 1841, siya ay
nanalangin upang ilaan ang lupain ng Palestina.

Hiniling niya sa Ama sa Langit na basbasan ang lupain.
Ipinanalangin niya na magkaroon doon ng tubig upang
tumubo ang mga pananim. Nanalangin siya na ang lahat ng
anak ni Abraham ay makatungo at makapanirahan sa Palestina.
Doon sila ay makapagtatayo ng mga tahanan at halamanan.

Pinagpala ng Diyos ang lupain ng Palestina. Ngayon ito ay tinatawag na Israel. Noong
1979, si Pangulong Spencer W. Kimball ay nanalangin upang ilaan ang halamanan sa
Israel. Ito ay tinatawag na The Orson Hyde Memorial Garden.
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ANG MGA
BANAL SA
NAUVOO
Kabanata 49 (Enero–Hulyo 1841)

Si Joseph Smith at ang karamihan sa mga Banal ay
naninirahan sa Nauvoo, Illinois. Si Joseph Smith ay binigyan
ni Jesus ng ilang mahahalagang paghahayag. Sinabi ni Jesus
na siya ay nasisiyahan sa mga nagawa ni Joseph. Sinabi ni
Jesus na dapat masabihan ng tungkol sa ebanghelyo ang lahat
ng hari at mga pinuno sa buong mundo.
Doktrina at mga Tipan 124:1–8

Sinabi ni Jesus na dapat magtayo ang mga Banal ng templo sa
Nauvoo. Nais niya na magbigay ng ginto at pilak ang mga
Banal para sa templo. Sila ay dapat na magdala ng maraming
uri ng magagandang kahoy upang makapagtayo ng templo.

Sinabi ni Jesus na siya ay darating sa templo. Magbibigay siya
ng mga paghahayag tungkol sa kanyang Simbahan at sa
pagkasaserdote.
Doktrina at mga Tipan 124:27, 40

Doktrina at mga Tipan 124:26–27
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Sinabi ni Jesus kay Joseph na kailangang mabinyagan ang
mga Banal para sa mga taong namatay. Sinabi niya na dapat
silang gumawa ng isang lugar na pagbibinyagan sa templo.
Sa lugar na ito maaari silang mabinyagan para sa patay.
Doktrina at mga Tipan 124:29–37

Isang araw, ang Panginoon ay nagbigay ng isang paghahayag
kay Joseph tungkol kay Brigham Young. Sinabi ni Jesus na
mahal niya si Brigham Young. Alam niya na si Brigham ay
puspusang gumawa para sa Simbahan. Siya ay nalayo sa
kanyang tahanan sa maraming pagmimisyon. Maraming
beses niyang iniwan ang kanyang mag-anak.
Doktrina at mga Tipan 126:1–2
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Sinabi ni Jesus na mahal niya ang kapatid ni Joseph na si
Hyrum. Si Hyrum Smith ang magiging Patriyarka ng
Simbahan. Siya ang magbibigay ng mga natatanging
pagbabasbas sa mga Banal.
Doktrina at mga Tipan 124:91–92

Sinabi ng Panginoon na dapat manatili sa kanyang mag-anak
si Brigham Young. Dapat niya itong bigyan ng natatanging
pagkalinga.
Doktrina at mga Tipan 126:3

ANG MGA
UNANG
ENDOWMENT
Kabanata 50 (Mayo 1842)

Nangako si Jesus kay Joseph na bibigyan Niya ng natatanging
pagbabasbas ang mga tao. Ang pagbabasbas na ito ay
tinatawag na endowment. Ang endowment ay ibinibigay sa
templo. Tanging ang kalalakihan at kababaihan lamang na
sumusunod sa mga kautusan ng Diyos ang maaaring
magkaroon ng endowment.
Doktrina at mga Tipan 105:12, 18, 33; 110:9, 124:40–41

Di-nagtagal, pinulong ni Joseph ang ilan sa mga kalalakihan
at ang kanilang asawa. Tinuruan sila ni Joseph ng mga bagay
na gagawin nila sa templo. Pagkatapos lahat sila ay
pinagkalooban ng endowment.

Ngayon ang mga tao na sumusunod sa mga kautusan ng
Diyos ay maaari nang magpunta sa templo. Sila ay maaaring
magkaroon ng natatanging pagpapala ng endowment.
Natututuhan nila ang mga bagay na kailangan nilang
malaman upang makabalik sa langit. Sila ay nakikipagtipan
sa Diyos. Ang Diyos ay nakikipagtipan sa kanila.
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ANG
SAMAHANG
DAMAYAN
Kabanata 51 (Marso 1842)

Ang mga miyembro ng Simbahan ay nagtatayo ng templo sa
Nauvoo. Ang mga kasuotan ng kalalakihan ay napupunit na.
Ibig silang tulungan ang kababaihan. Isang babae ang nagsabi
na gagawa siya ng mga kasuotan para sa kalalakihan. Subalit
siya ay walang pera upang ipambili ng tela.

Sinabi ni Sarah M. Kimball na siya ay magbibigay ng ilang
tela sa kababaihan. Hinilingan ni Kapatid na Kimball ang iba
pang kababaihan na tumulong. Ang kababaihan ay
nagpulong sa tahanan ni Kapatid na Kimball. Sila ay
nagpasya na magkaroon ng samahan para sa kababaihan sa
Simbahan.
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Ang kababaihan ay humiling kay Eliza R. Snow na sumulat
ng ilang tuntunin para sa samahan. Dinala niya ang mga
tuntunin kay Joseph Smith. Sinabi ni Joseph Smith na
napakainam ang mga tuntunin. Subalit sinabi niya na ang
Panginoon ay may higit pang mainam na plano para sa
kababaihan.

Hiniling ni Joseph Smith sa kababaihan na dumalo sa isang pagpupulong noong ika-17
ng Marso 1842. Sinabi niya na ang mga pinunong saserdote ay tutulong sa kababaihan
sa kanilang samahan. May labing-walong kababaihan sa pagpupulong. Si Emma Smith
ang napiling pinuno ng kababaihan. Tinawag nila ang kanilang samahan na Ang
Samahang Damayan.
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Sinabihan ni Joseph ang kababaihan na tumulong sa
mga taong may sakit o naghihirap. Sila ay dapat magbigay
sa mga tao ng kahit anumang tulong na kailangan nila. Ang
obispo ang tutulong sa kababaihan na malaman kung ano ang
gagawin.

Ang kababaihan ay nagkaroon ng mga pagpupulong upang
matutuhan nila ang mga bagay na dapat nilang malaman. Sila
ay labis na nagalak na maaari silang tumulong sa mga
miyembro ng Simbahan.

Ang kababaihan ay gumawa ng mga bagay para sa templo.
Sila ay gumawa ng mga kasuotan para sa kalalakihan na
magtatayo ng templo.

Ang kababaihan ay nagdala ng pagkain sa mga tao na
nangangailangan nito. Inalagaan nila ang mga taong may
sakit. Sila ay gumawa ng maraming bagay upang matulungan
ang mga Banal.
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Ang kababaihan ng Simbahan ay maaaring dumulog sa Samahang Damayan .
Tumutulong sila sa mga tao. Natututuhan nila ang tungkol sa ebanghelyo. Natututuhan
nila ang tungkol sa mga tao sa iba’t ibang lupain. Natututuhan nila ang tungkol sa
mabubuting aklat, musika at sining. Natututuhan nila kung paano nila gagawing mas
maayos ang kanilang mga tahanan.
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ANG
KAGULUHAN
SA NAUVOO
Kabanata 52 (Mayo–Agosto 1842)

Maraming tao ang nagtungo sa Nauvoo upang manirahan.
Sila ay nagtayo ng isang magandang lungsod. Sila ay
nagsimulang magtayo ng templo. Nais ng mga Banal sa
Nauvoo na magkaroon ng punong-bayan para sa lungsod.

Pinili ng mga Banal si John C. Bennett na maging punongbayan ng Nauvoo. Sa una siya ay naging mabuting punongbayan. Subalit siya ay nagsimulang gumawa ng masasamang
bagay. Hindi niya nagustuhan si Joseph Smith.

Ang mga tao sa Nauvoo ay ibig magkaroon ng isang
natatanging araw ng pamamahinga. Ibig nila na ang mga
kawal ay magmartsa sa isang parada.
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Si John Bennett ang pinuno ng mga kawal. Siya ay nagpasiya
na ang mga kawal ay magkakaroon ng isang digmaan. Ito
ay hindi magiging tunay na digmaan. Ito ay magiging
katuwaan lamang.

Hiniling ni Ginoong Bennett na si Joseph Smith ang mamuno
ng mga kawal sa digmaan. Alam ni Joseph Smith na hindi
siya gusto ni John Bennett. Naisip niya na ibig siyang patayin
ni Ginoong Bennett. Sinabi ng Panginoon kay Joseph na hindi
siya dapat na nasa digmaan.

Nagalit si John Bennett. Ayaw na niya na maging punongbayan pa ng Nauvoo. Pinili ng mga tao si Joseph Smith upang
maging punong-bayan.

Si John Bennett at ang ilan sa iba pang kalalakihan ay hindi
ninais na maging miyembro ng Simbahan. Sila ay nagsabi ng
masasamang bagay tungkol sa Propetang Joseph Smith.
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Si Joseph Smith ay nakipag-usap sa ilang kalalakihan na miyembro ng Simbahan. Sinabi
niya na ang mga Banal ay magkakaroon pa ng higit na kaguluhan. Balang-araw sila ay
kakailanganing umalis ng Nauvoo. Sila ay magtutungo sa Rocky Mountains. Doon ang
mga Banal ay magtatayo ng mga lungsod. Sila ay susunod sa Diyos at magiging isang
makapangyarihang mga tao.
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ANG DIYOS AT
ANG MGA
ANGHEL
Kabanata 53 (Pebrero–Abril 1843)

Isang araw, isang lalaki ang dumating upang makipagkita kay
Joseph Smith. Sinabi ng lalaki na siya ay nakakita ng isang
anghel. Sinabi niya kay Joseph kung paano nakadamit ang
anghel. Sinabi ni Joseph na nagkakamali ang lalaki. Sinabi
niya na ang mga anghel ay hindi nakadamit na katulad ng
pagkakasabi ng lalaki.

Ang lalaki ay labis na nagalit. Inutusan niya ang apoy na bumaba mula sa langit upang
sunugin ang Propeta at ang kanyang bahay. Subalit ang lalaki ay walang kapangyarihan
ng Diyos. Walang apoy na bumaba mula sa langit.
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Si Joseph ay binigyan ni Jesus ng isang paghahayag tungkol sa mga anghel. Sinabi ni
Jesus na ang mga anghel ay mga tao na nanirahan sa lupa. Sila ay namatay at nabuhay
na mag-uli. Sila ay may katawan na may laman at buto. Ngayon sila ay naninirahan na
kasama ang Diyos.
Doktrina at mga Tipan 129:1

Sinabi ni Jesus na sinusubukan ni Satanas na linlangin ang mga tao. Kung minsan
ginagawa niya na mag-isip ang mga tao na siya ay isang anghel. Sinisikap niya na
makuha ang mga tao na gumawa ng masasamang bagay. Subalit nalalaman ng
mabubuting tao kung kailan sila sinusubukang linlangin ni Satanas.
Doktrina at mga Tipan 129:8
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Di-nagtagal, sinabi ni Joseph Smith sa mga tao ang iba pang bagay tungkol sa langit.
Ang mga taong mabubuti sa lupa ay maninirahan sa langit na kasama ni Jesucristo. Sa
langit ay malalaman nila ang lahat ng bagay na natutuhan nila sa lupa.
Doktrina at mga Tipan 130:6, 7

Sinabi ni Joseph Smith na ang lahat ng batas ng Diyos ay ginawa sa langit bago pa tayo
pumarito sa lupa. May pagpapala sa bawat batas. Kailangan nating sumunod sa batas
upang magkaroon ng pagpapala.
Doktrina at mga Tipan 130:20–21
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Sinabi ni Joseph Smith sa mga Banal ang tungkol kay
Jesucristo at sa Ama sa Langit. Si Jesus ay kamukha ng tao.
Siya ay nanirahan sa lupa. Siya ay namatay at nabuhay na
mag-uli. Siya ay may katawan na may laman at buto.

Ang Ama sa Langit ay may katawan na may laman at buto.
Siya ay nakatira sa isang maganda at kumikinang na pook.
Doktrina at mga Tipan 130:7, 22; Abraham 3:4

Doktrina at mga Tipan 130:22

Sinabi rin ni Joseph Smith na ang Espiritu Santo ay isang espiritu. Ang Espiritu Santo
ay walang katawan na may laman at buto.
Doktrina at mga Tipan 130:22
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ISANG
PAGHAHAYAG
TUNGKOL SA
KASAL
Kabanata 54 (Hulyo 1843)

Si Joseph Smith ay nagtanong sa Panginoon tungkol sa kasal.
Sinabi ni Jesus na ang lalaki at babae ay dapat ikasal ng isang
tao na mayroong pagkasaserdote. Sila ay dapat ikasal sa
templo. Sila ay dapat sumunod sa mga kautusan ng Diyos.
Pagkatapos sila ay ikakasal nang walang hanggan.
Doktrina at mga Tipan 132:1–29

Ang mabubuting tao na nakasal nang walang hanggan ay
maninirahan sa kahariang selestiyal ng langit. Ang kanilang
mga anak na sumunod sa Diyos ay mapapasakanila. Sila ay
magiging mag-anak. Sila ay maninirahan na kasama ang
Diyos. Sila ay magiging katulad niya.
Doktrina at mga Tipan 132:1–29
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Sinabi ni Jesus na kung minsan sinasabi ng Diyos sa kanyang
mga propeta na ang mga kalalakihan ay dapat magkaroon ng
higit pa sa isang asawa. Subalit dapat lamang itong gawin ng
mga kalalakihan kung sila ay inuutusan ng Diyos.
Doktrina at mga Tipan 132:32–39

HIGIT NA
KAGULUHAN
PARA SA MGA
BANAL
Kabanata 55 (1843–1844)

Karamihan sa mga tao na malapit sa Nauvoo ay hindi
miyembro ng Simbahan. Marami sa kanila ang ayaw sa mga
Banal. Ayaw nila na maging mga pinuno ang lungsod ang
mga Banal. Sila ay gumawa ng kaguluhan para sa mga
miyembro ng Simbahan.

Ang mga taong iyon ay nagsama-sama bilang mga
mandurumog. Ninakaw nila ang mga hayop ng mga Banal.
Sinunog nila ang mga kamalig at bahay. Tinangka nilang
mapaalis ang mga Banal sa Nauvoo. Ayaw pigilan ng mga
pulis at kawal ang mga mandurumog. Ayaw tulungan ng
gobernador ang mga Banal.

Sinabi ni Joseph Smith sa mga Banal sa Nauvoo na sila ay
magkakaroon ng kaguluhan. Ang mga bagay na sinabi
ni Joseph Smith ay nagkatotoo. Alam ni Joseph na ang mga
Banal ay kakailanganing umalis ng Nauvoo. Sila ay dapat
pumunta sa isang lugar kung saan walang makikialam
sa kanila.
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Si Joseph Smith ay nakipagpulong sa mga Apostol at ilan sa
iba pang kalalakihan. Sinabi niya sa kanila na maghanap ng
isang lugar kung saan ang mga Banal ay maaaring
manirahan.

Tiningnan ni Joseph Smith ang mga mapa ng lupa. Ang mga
mapa ay nagpakita ng isang lugar kung saan may matataas na
bundok at malalawak na lambak. Ang mga Indiyan ay nakatira
doon. Alam ni Joseph na ito ay magiging magandang lugar
para sa mga Banal. Sila ay hindi maaaring saktan ng mga
mandurumog. Umasa si Joseph na ang mga Banal ay
makapupunta doon upang manirahan.

Ang ibang tao sa Nauvoo ay naging mga miyembro ng
Simbahan. Subalit hindi na sila naniwala pa sa ebanghelyo.
Kinamuhian nila si Joseph Smith. Ibig nila na siya ay patayin.
Sila ay nagsimula ng isang pahayagan. Nagsulat sila ng
masasamang bagay tungkol kay Joseph at sa mga Banal.

Ang mga pinuno ng Nauvoo ay nagalit tungkol sa
pahayagan. Ang ilan sa kanila ay nagtungo sa gusali ng
pahayagan. Sinunog nila ang mga pahayagan. Winasak nila
ang palimbagan. Ang pahayagan ay hindi na maaaring
mailimbag pa.
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PINATAY ANG
PROPETA
Kabanata 56 (Hunyo 1844)

Sinisi ng ilang tao si Joseph Smith sa kaguluhan sa Nauvoo. Si
Joseph ay ikinulong. Sinabi ng hukom na si Joseph Smith ay
walang nagawang kasalanan. Pinalaya niya si Joseph.

Ang mga mandurumog ay labis na nagalit sa hukom. Sinabi
nila na papatayin nila ang hukom. Ang mga Banal sa Nauvoo
ay natakot. Humingi sila ng tulong sa gobernador ng estado.
Subalit ito ay tumanggi. Siya ay nagpadala ng mga kawal
upang hanapin si Joseph Smith.

Alam ni Joseph Smith na maaaring makulong siyang muli. Si
Joseph ay natatakot na ang kanyang kapatid na si Hyrum ay
makukulong din. Sinabi ni Joseph kay Hyrum na dalhin nito
ang kanyang mag-anak at pumunta sa ibang lungsod. Subalit
ayaw iwanan ni Hyrum si Joseph.
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Sinabi ni Joseph na siya at si Hyrum ay dapat umalis ng
Nauvoo. Kung ito ay kanilang gagawin hindi sasaktan ng
mga mandurumog ang mga Banal. Kaya sina Joseph at
Hyrum ay nagtungo sa kabilang ibayo ng ilog.

Ang ilang tao ay nagsabi na si Joseph Smith ay tumakas
sapagkat siya ay takot. Ang asawa ni Joseph na si Emma ay
nagpapunta ng ilang kaibigan upang pakiusapan siya na
bumalik. Naisip ni Joseph Smith na siya ay mapapatay kung
siya ay babalik sa Nauvoo. Subalit ginawa niya kung ano ang
ibig ng kanyang mga kaibigan na gawin niya.

Bumalik sina Joseph at Hyrum sa Nauvoo. Sila ay dinakip.
Dinala sila ng mga kawal kasama sina Willard Richards at
John Taylor sa isang bayan na pinangalanang Carthage.
Ikinulong sila sa Piitang Carthage.

Ang sumunod na araw ay ika-27 ng Hunyo 1844. Ilang
kaibigan ni Joseph ang dumalaw sa kanya sa piitan. Sila ay
nagbasa ng mga banal na kasulatan. Si John Taylor ay umawit
ng isa sa mga paboritong awitin ni Joseph tungkol kay Jesus.
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Nang bigla silang nakarinig ng ingay sa labas. Isang pagkat ng mandurumog ang
bumabaril sa piitan. May higit sa isandaang kalalakihan ang mandurumog.
Pinintahan nila ang kanilang mga mukha para walang makakilalang sinuman kung
sino sila.

Patakbong nilampasan ng ilan sa mga mandurumog ang mga bantay at itinulak
pabukas ang pintuan ng piitan. Tumakbo silang paakyat ng hagdan. Binaril nila ang
silid. Binaril nila si John Taylor subalit hindi nila siya napatay. Pinatay nila si Hyrum.
Nakita ni Joseph na patay na si Hyrum. Sinabi niya, “O mahal kong kapatid na Hyrum!”
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Tumakbo sa bintana si Joseph Smith. Binaril siya ng mandurumog. Napahiyaw siya, “O
Panginoon kong Diyos.” Nahulog siya mula sa bintana. Patay na ang propeta ng Diyos.

Ang bangkay nina Joseph Smith at ng kanyang kapatid na si Hyrum ay dinala sa
Nauvoo. Labis na nalungkot ang mga Banal. Patay na ang kanilang pinuno at propeta.
Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ebanghelyo ni Jesucristo.
Doktrina at mga Tipan 135
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Maraming mahahalagang gawain ang nagawa ng Propetang Joseph Smith. Siya ang
nagsalin ng Aklat ni Mormon. Siya ang nagsimula ng totoong Simbahan ni Jesucristo.
Siya ang nagpadala ng mga misyonero upang magturo ng ebanghelyo sa ibang mga
lupain. Siya ang nagtayo ng lungsod kung saan ang mga Banal ay maaaring manirahan.
Si Joseph Smith ay mahal ng Diyos. Mahal siya ng mga Banal. Mas maraming nagawang
tulong sa atin si Joseph Smith kaysa sa kaninumang tao, maliban kay Jesucristo.
Doktrina at mga Tipan 135:3
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ISANG
BAGONG
PINUNO PARA
SA SIMBAHAN
Kabanata 57 (Hulyo–Agosto 1844)

Patay na ang Propetang Joseph Smith. Ang Simbahan ay
walang Pangulo. Hindi alam ng mga Banal kung sino ang
dapat na maging pinuno nila.

Karamihan sa mga Apostol ay nasa malayo at nagmimisyon.

Si Sidney Rigdon ay naging tagapayo ni Joseph Smith. Subalit
hindi niya sinunod ang Panginoon. Siya ay umalis sa Nauvoo.
Doktrina at mga Tipan 124:108–109
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Nabalitaan ni Sidney Rigdon na patay na ang propeta.
Bumalik siya sa Nauvoo. Nais niya na maging pinuno ng
Simbahan.

Si Brigham Young at ang ibang Apostol ay nagbalik mula sa
kanilang misyon. Si Brigham Young ang pinuno ng mga
Apostol. Sinabi niya na ang mga Apostol ang dapat na mamuno
ng Simbahan hanggang makapili ng bagong Pangulo.
Doktrina at mga Tipan 107:24

Ang mga miyembro ng Simbahan ay nagkaroon ng isang pagpupulong. Si Sidney Rigdon ay nagsalita
sa kanila. Sinabi niya na siya ang dapat na maging pinuno ng Simbahan.
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Pagkatapos ay nagsalita si Brigham Young. Sinabi niya na ang mga Apostol ang dapat na mamuno ng
Simbahan. Ang Espiritu Santo ay nasa kanya. Ang tinig ni Brigham Young ay nakatulad ng tinig ni
Joseph Smith. Sa loob ng ilang minuto ay nakamukha niya si Joseph Smith. Nalaman ng mga tao na
pinili ng Diyos ang mga Apostol na mamuno ng Simbahan. Si Sidney Rigdon ay nagalit. Siya ay umuwi
sa kanyang tahanan. Nagtatag siya ng kanyang sariling simbahan. Hindi na siya miyembro ng Ang
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.
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ANG MGA
UNANG
BANAL AY
UMALIS SA
NAUVOO
Kabanata 58 (Setyembre 1845–
Pebrero 1846)

Pagkatapos mapatay si Joseph Smith inakala ng mga
mandurumog na magwawakas na ang Simbahan. Hindi nila
alam na ang Panginoon ay pipili ng bagong pinuno. Ibig ng
mga mandurumog na wasakin ang Simbahan. Ang mga
pahayagan ay nagsabi ng kasinungalingan tungkol sa mga
Banal. Sinabi nila na ang mga Banal ay pumapatay ng mga
tao at nagnanakaw.

Ang Gobernador ng estado ay ayaw tumulong sa mga Banal. Sinabi niya na sila ay
kinasusuklaman ng mga mandurumog. Sinabihan niya ang mga Banal na lumipat sa
Kanluran. Sinabi ni Brigham Young na magtutungo ng Kanluran ang mga Banal. Subalit
kailangan nila ng panahon upang makapaghanda. Kailangan nila ng pera upang
ipambili ng pagkain at mga damit. Sila ay kailangang gumawa ng mga bagon at bumili
ng mga baka. Kailangan nilang ipagbili ang kanilang mga bahay.
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Ayaw ng mga mandurumog na bigyan ng panahon ang mga
Banal na makapaghanda. Ayaw bilhin ng mga tao ang mga
tahanan ng mga Banal. Nagawa ng mga mandurumog na
mapaalis sa kanilang mga tahanan ang ilan sa mga Banal.
Nagnakaw sila ng mga kagamitan sa mga bahay. Pagkatapos
ay sinunog nila ang mga bahay.

Ang mga Banal ay puspusang gumawa upang makapaghanda
sa pag-alis sa Nauvoo. Pumutol sila ng mga kahoy at gumawa
ng mga bagon. Bumili sila ng mga hayop. Nag-ipon sila ng
pagkain. Nais ng mga Banal na matapos ang templo bago
sila umalis.

Ang mga Banal ay nagbigay ng pera upang ipagpatayo ng
templo. Sila ay gumawa sa templo. Natapos nila ang
karamihan sa mga silid. Inilaan nila ang bawat silid nang ito
ay mayari. Ginamit nila ang isang silid upang pagbinyagan
ng mga tao para sa patay. Sila ay nagkaroon ng komperensiya
sa templo para sa lahat ng miyembro ng Simbahan.

Dumating ang tagyelo. Napakalamig. Nagawa ng mga
mandurumog na mapaalis ang maraming Banal sa kanilang
mga tahanan. Inilagay ng mga Banal ang lahat ng kanilang
kagamitan sa kanilang mga bagon. Pinalakad nila ang
kanilang mga bagon sa mga balsa. Sila ay tumawid sa
kabilang ibayo ng Ilog Mississippi.
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Sa sobrang lamig ang ilog ay nagyelo. Si Brigham Young at ang ilang Banal ay
pinalakad ang kanilang mga bagon patawid sa nagyelong ilog.

Ang mga Banal ay nagkampo sa tabi ng ilog. Ang ilang tao ay walang sapat na mga
damit. Sila ay labis na naginaw. Ang ilan sa kanila ay walang sapat na mga pagkain.
Ang mga Banal na may sapat na mga pagkain at damit ay nagbahagi sa iba. Tumigil
ang mga Banal sa tabi ng ilog ng ilang araw. Pagkatapos sila ay lumipat at gumawa ng
panibagong kampo. Si Brigham Young ay pumili ng mga pinuno. Ang mga pinuno ay
tumulong sa mga tao na makapaghanda sa paglalakbay sa kabundukan ng Kanluran.
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NATAPOS NA
ANG TEMPLO
SA NAUVOO
Kabanata 59 (Oktubre 1845–
Setyembre 1846)

Ang ilan sa mga Banal ay hindi umalis ng Nauvoo. Sinabi ng
Panginoon sa mga Banal na magtayo ng templo sa Nauvoo.
Nais nilang sumunod sa kanya. Ang mga taong nanatili sa
Nauvoo ay puspusang gumawa sa templo.
Doktrina at mga Tipan 124:31

Marami sa Banal ang nagkasakit. Karamihan sa kanila ay mahirap. Alam nila na
kailangan nilang umalis ng Nauvoo sa lalong madaling panahon. Subalit nais pa rin
nilang matapos ang templo.
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Sa wakas ay natapos din ang templo. Ang mga Banal ay buong araw at buong gabi na
gumawa ng gawaing pangtemplo. Sila ay binigyan ng kanilang endowment. Sila ay labis
na naligayahan sa pagkakaroon ng templo.
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Sa wakas ang natitira pang mga Banal ay kinailangan nang
umalis ng Nauvoo. Inilagay nila ang lahat ng kagamitan nila
sa kanilang mga bagon. Sila ay tumawid sa Ilog Mississippi
patungo sa kabilang ibayo.

Lumingon sila sa kabilang ibayo ng ilog at nakita ang
Nauvoo. Nakita nila ang templo sa burol. Sila ay nalungkot
na iwan ang Nauvoo. Subalit sila ay nagalak na natapos nila
ang templo ng Panginoon.

Ang mga Banal ay nanatili sa tabi ng ilog ng ilang araw. Sila
ay walang sapat na mga pagkain upang makain. Tinulungan
sila ng Panginoon. Nagpadala siya ng maliliit na ibon na
tinatawag na pugo. Pinatay ng mga Banal ang mga pugo at
kinain ang mga ito.

Pagkatapos ay nagpadala si Brigham Young ng ilang
kalalakihan upang tulungan ang mga Banal. Dinala sila ng
kalalakihan sa pook kung saan ang ibang Banal ay nagkampo.
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NAGPATULOY
SA
PAGLALAKBAY
ANG MGA
TAGABUNSOD
Kabanata 60 (Marso 1846–Hunyo 1846)

Sa simula ng tagsibol muling nagpatuloy sa paglalakbay ang
mga Banal. Noon ay napakalamig pa rin. Ilan sa mga tao ay
nagkasakit at namatay.

Ang mga daan ay napakasama. Ang mga tao ay kinailangang maglakbay nang dahandahan. Ang lupain ay patag na may mangilan-ngilang maliliit na burol. Ang lupain ay
natatakpan ng matataas na damo. Ang ganitong uri ng lupain ay tinatawag na
kapatagan. Ang mga Indiyan ay nakatira sa mga kapatagan. Doon ay walang mga
lungsod o sakahan.
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Nagpadala si Brigham Young ng kalalakihan upang maghanap ng mabubuting lugar
para pagkampuhan ng mga tao. Pumutol sila ng mga punong-kahoy at gumawa ng
mga trosong-bahay. Nagtayo sila ng mga tulay patawid sa mga sapa. Ginawa nilang
mas madali ang paglalakbay ng mga tao. Ang mga nagsipaglakbay na Banal sa
Kanluran ay tinawag na mga tagabunsod.
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Ang mga tagabunsod ay sumapit sa isang malawak na ilog. Ang lugar na
tinigilan nila ay tinawag na Council Bluffs. Dumating ang iba pang Banal
upang sumama sa kanila. Nagtayo sila ng mga kampo sa malapit. Namalagi
doon ang mga tagabunsod hanggang tag-araw.
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ANG
BATALYONG
MORMON
Kabanata 61 (Hunyo 1846–Hulyo 1847)

Ang mga Banal ay nasa Council Bluffs. Isang kapitan ng
Hukbo ng Estados Unidos ang dumating upang makipagkita
kay Brigham Young. Ang pangalan niya ay Kapitan Allen.

Sinabi ni Kapitan Allen na nais ng pangulo ng Estados Unidos
na limandaang kalalakihan ang sumama sa hukbo. Sinabi ni
Brigham Young na gagawin ng mga Banal kung ano ang nais
ng pangulo.
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Nakipag-usap si Kapitan Allen sa kalalakihan at limandaan sa
kanila ang sumama sa hukbo. Sila ay tinawag na Batalyong
Mormon. Kung minsan ang mga miyembro ng Simbahan ay
tinatawag na mga Mormon sapagkat sila ay naniniwala sa
Aklat ni Mormon.

Sinabihan ni Brigham Young ang mga kalalakihan na maging pinakamagagaling
na kawal sa hukbo. Dapat nilang dalhin ang Biblia at ang Aklat ni Mormon. Sila
ay kailangang maging maayos, malinis at magalang. Sila ay hindi dapat na
magmura o maglaro ng mga baraha. Sinabihan ni Brigham Young ang kalalakihan
na sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Pagkatapos sila ay hindi kinakailangang
pumatay ng sinuman.

Ang Batalyong Mormon ay umalis kasama ni Kapitan Allen.
Ang mga Banal ay nalungkot na makita silang umalis.
Kailangan ng mga Banal ang lahat ng kalalakihan upang
tulungan sila sa pagpunta sa Kanluran. Hindi nila nais na
umalis ang mga kalalakihan para makipaglaban. Subalit alam
nila na ang mga kawal ay babayaran. Ang pera ay
makatutulong sa mga Banal.

Naglakbay patimog ang Batalyong Mormon. Ang ilan sa mga
mag-anak ng mga kawal ay kasama sa Batalyong Mormon.
Lubhang napakahirap para sa mga tao ang maglakbay. Sila ay
kinailangang maglakad sa buong paglalakbay.
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Napakasama ng mga daan. Kung minsan ang mga bagon ay
nababaon sa malalim na buhangin. Walang tubig na mainom.
Walang mga punong-kahoy kung saan ang kalalakihan ay
maaaring makapagpahinga sa lilim. Nagkasakit ang ilan sa
mga tao. Ang mga taong may sakit lamang ang maaaring
sumakay sa mga bagon.

Si Kapitan Allen ay nagpasiya na ang mga may sakit na kawal
at kababaihan at bata ay dapat manatili sa Colorado. Tumigil
sila sa isang bayan na tinatawag na Pueblo. Ang mga kawal
ay binayaran sa pagsama sa hukbo. Ang ilan sa mga may
sakit na kawal ay nagpadala ng pera sa kanilang mga maganak sa Council Bluffs. Sila ay nagpadala ng pera para sa
mahihirap na tao sa Nauvoo at para sa mga misyonero.

Nagpatuloy sa pagmamartsa ang mga kawal sa Batalyon.
Kung minsan hindi nila alam kung saan sila patungo. Sila ay
kinailangang humukay sa ilalim ng buhangin upang
makahanap ng tubig. Masama ang lasa ng tubig. Ang mga
kawal ay walang sapat na pagkain. Walang kahoy para
makagawa ng mga siga. Kinailangan ng kalalakihan na
magsunog ng mga damo.

Ang mga kawal ay nakasalubong ng mga Indiyan at iba pang
tao na may pagkain. Ang mga kawal ay walang pera upang
makabili ng pagkain. Ibinigay nila sa mga Indiyan ang ilan sa
kanilang mga damit. Ang mga Indiyan ay nagbigay sa mga
kawal ng kaunting pagkain.
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Naglakbay pakanluran ang Batalyong Mormon. Sila ay sumapit sa ilang napakatatarik
na kabundukan. Kinailangang talian ng kalalakihan ng mga lubid ang mga bagon at
hilahin ang mga ito pataas ng kabundukan. Pagkatapos hinayaan nila ang mga bagon
na bumaba sa kabilang panig.

Isang araw ang mga kawal ay nakakita ng ilang toro. Sinalakay ng mga toro ang mga
kawal. Nakipaglaban ang mga kawal sa mga toro. Sa wakas naitaboy nilang palayo ang
mga toro. Isang lalaki ang nasaktan. Siya ay hindi nakalakad nang mahabang panahon.
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Sa wakas ang Batalyong Mormon ay sumapit sa Dagat Pasipiko. Noon ay ika-29 ng
Enero 1847. Ang kalalakihan ay pagod na pagod. Ang kanilang mga damit ay parang
basahan na. Sila ay nagalak na ang kanilang mahabang pagmamartsa ay natapos na.

Ang mga kawal ay binayaran sa pagsama sa hukbo. Sila ay
hindi na kailangan pa na maging bahagi ng hukbo. Sila ay
maaari nang umuwi sa kanilang mga mag-anak.
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Ang ilan sa mga kalalakihan ay nanatili sa California. Ang
karamihan sa kanila ay nagtungo sa Rocky Mountains para
makasama ang ibang Banal na dumating doon mula sa
Council Bluffs.
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ANG MGA
TAGABUNSOD
AY PUMUNTA
SA LAMBAK
NG SALT LAKE
Kabanata 62 (Hunyo 1846–Hulyo 1847)

Ang mga tagabunsod ay nasa Council Bluffs pa. Sila ay
nangailangan ng maraming malakas na kalalakihan upang
matulungan silang maglakbay. Karamihan sa mga kabataang
lalaki ay napasama sa Batalyong Mormon. Kaya nagpasiya
ang mga tagabunsod na huwag munang magpunta ng Rocky
Mountains hanggang sa pagsapit ng tagsibol.

Hinayaan ng mga Indiyan ang mga Banal na magkaroon ng
ilang lupain sa kabilang panig ng ilog. Doon ang mga Banal
ay nagtayo ng isang bayan na pinangalanan na Winter
Quarters. Sila ay gumawa ng mga lansangan at nagtayo ng
mga bahay. Ang ilan sa mga bahay ay gawa sa troso. Ang
ibang bahay ay nasa mga kuweba sa tabi ng mga burol.
Nagtanim ang mga tagabunsod.
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Hinati-hati ni Brigham Young ang lungsod sa mga purok. Siya
ay namili ng kalalakihan na magiging mga obispo. Ang ilang
Indiyan ay gumawa ng mga kaguluhan para sa mga
tagabunsod. Ang mga tagabunsod ay nagtayo ng pader sa
paligid ng lungsod upang maitaboy ang mga Indiyan na
nanggugulo.

Habang ang mga tagabunsod ay nasa Winter Quarters si
Brigham Young ay nagkaroon ng isang paghahayag. Sinabi sa
kanya ng Panginoon kung paano dapat maghanda ang mga
tao sa pag-alis. Sinabi niya kay Brigham Young kung ano ang
dapat gawin ng mga tao habang sila ay naglalakbay.

Sinabi ng Panginoon na dapat hati-hatiin ang mga tao sa
maliliit na pagkat. Ang bawat pangkat ay magkakaroon ng
isang pinuno. Ang mga tao ay dapat sumunod sa kanilang
mga pinuno. Dapat nilang tulungan ang isa’t isa. Dapat
nilang alagaan ang mga mag-anak na wala nang ina o ama.
Doktrina at mga Tipan 136:1–8

Ang bawat pangkat ay dapat magkaroon ng sariling bagon at
pagkain. Ang bawat pangkat ay dapat magkaroon ng mga tao
na marunong magkumpuni ng mga bagon, magtayo ng mga
bahay, magtanim, at magtayo ng mga tulay.
Doktrina at mga Tipan 136:7

Sinabi ng Panginoon sa mga Banal ang iba pang bagay na
dapat nilang gawin. Dapat nilang sundin ang kanyang mga
kautusan. Dapat nilang tuparin ang kanilang mga pangako sa
isa’t isa. Hindi sila dapat magsabi ng masasamang bagay
tungkol sa isa’t isa. Sila ay dapat maging tapat. Dapat nilang
ibalik ang mga bagay na kanilang hiniram o napulot.
Doktrina at mga Tipan 136:23–27
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Nais ng Panginoon na maging maligaya ang mga tagabunsod. Sinabihan niya sila na
umawit at sumayaw nang sama-sama. Sila ay hindi dapat matakot. Tutulungan niya
sila. Sinabi niya sa kanila na sila ay magkakaroon ng mga kaguluhan. Subalit ang
kanilang mga kaguluhan ang gagawa sa kanila na maging mas mabubuting tao. Sila ay
pagpapalain.
Doktrina at mga Tipan 136:28–31

Ginawa ni Brigham Young kung ano ang sinabi sa kanya ng
Panginoon na gawin. Hinati-hati niya ang mga tao sa mga
pangkat. Ang bawat pangkat ay mayroon ng lahat ng
kakailanganin sa pagtatayo ng lungsod sa kabundukan.
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Nagkaroon ng komperensiya ang mga Banal. Pagkatapos
pumili si Brigham Young ng isang pangkat na mauunang
umalis. Mayroong 143 na kalalakihan, tatlong kababaihan, at
dalawang bata. Kinabukasan ang unang pangkat ay umalis ng
Winter Quarters.

Ang lahat ay may tungkuling gawin sa kanilang paglalakbay.
Ang kababaihan ang nag-alaga ng mga bata. Sila ang nagluto
ng pagkain. Ang lahat ng kalalakihan ay may mga baril
upang ipagtanggol ang mga tao at hayop.

Ang mga tagabunsod ay buong araw na naglakbay. Sa gabi
sila ay nagkampo. Ang kanilang mga bagon ay inihanay nila
nang pabilog. Ang mga tao at hayop ay nanatili sa loob ng
bilog. Gumawa sila ng mga siga at nagluto ng kanilang pagkain.

Sila ay sumayaw at umawit. Ang isa sa mga awitin ay “Mga
Banal Halina.” Pinabuti nito ang pakiramdam ng mga tao.

Isang lalaki ang umihip ng isang korneta upang ipahiwatig sa
kanila na oras na upang matulog. Ang mga tagabunsod ay
nanalangin at nagsitulog.
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Mahaba ang nilakbay ng mga tagabunsod patawid ng mga
kapatagan. Sila ay naglakbay ng apat na buwan. Nakasalubong
sila ng ibang tao sa daraanan. Ang ilan sa mga tao ay
mambibitag. Sinabihan nila si Brigham Young na huwag
pumunta sa Rocky Mountains. Sinabi nila na ang mga
pananim ay hindi tutubo doon.

Sinabihan ng ibang tao si Brigham Young na dalhin ang mga
Banal sa California. Subalit sinabi ni Brigham Young na
ipinakita ng Panginoon sa kanya kung saan dapat magtungo
ang mga Banal. Siya ay susunod sa Panginoon.

Sa wakas ang mga tagabunsod ay sumapit sa kabundukan.
Doon ay mahirap ang paglalakbay.

Si Brigham Young ay nagkasakit. Siya ay hindi
makapaglakbay nang napakabilis. Siya ay namili ng ilang
kalalakihan na mauunang umalis. Sinabi niya sa kanila na
pumunta sa Lambak ng Great Salt Lake. Sila ay dapat
magsimulang magtanim.
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Dinala ng kalalakihan ang kanilang mga bagon sa itaas ng
kabundukan. Sila ay bumaba sa lambak. Sila ay nagkampo sa
may sapa.

Sila ay nanalangin sa Panginoon. Hiniling nila sa kanya na
basbasan ang mga buto na kanilang itatanim. Itinanim ng
kalalakihan ang mga buto.

Kinabukasan si Brigham Young at ang mga tagabunsod na kasama niya ay sumapit sa
lambak. Pinagmasdan ni Brigham Young ang lambak mula sa kanyang bagon. Alam
niya na ito ang lugar kung saan ibig ng Panginoon na manirahan ang mga Banal. Sinabi
ni Brigham Young, “Ito ang tamang lugar. Humayo kayo.” Pinalakad ng mga Banal ang
kanilang mga bagon pababa sa lambak. Noon ay ika-24 ng Hulyo 1847.
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ANG MGA
BANAL SA
ROCKY
MOUNTAINS
Kabanata 63 (Hulyo 1847)

Ang mga tagabunsod ay nagsimulang magtayo ng lungsod sa
Lambak ng Great Salt Lake. Pinangalanan nila itong Lungsod
ng Salt Lake. Si Brigham Young ay pumili ng lugar na
pagtatayuan ng templo.

Hinati-hati ni Brigham Young ang lungsod. Ang bawat maganak ay nagkaroon ng kaunting lupain para sa bahay at
sakahan. Ang mga tagabunsod ay nagtayo ng mga bahay na
troso. Sila ay nagtanim. Sila ay masigasig na gumawa. Itinuro
ni Brigham Young sa mga Banal na kailangang gumawa ang
bawat isa para sa kanyang pangangailangan.
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Hinati-hati ni Brigham Young ang lungsod sa limang purok.
Ang mga tao ay nagsimulang magtayo ng mga simbahan.
Mas marami pang tagabunsod ang dumating sa lambak.
Di-nagtagal ay nagkaroon ng labingsiyam na purok.

Ang mga tagabunsod ay nagsimula ng isang paaralan. Ang
mga klase sa paaralan at ang mga pulong sa simbahan ay
nasa iisang gusali lamang. Di-nagtagal, nasimulan ang
Panlinggong Paaralan.

Si Brigham Young ay nagpadala ng mga misyonero sa ibang
lupain sa kabilang ibayo ng dagat. Sa ilang lugar kaunti lamang
ang tao na sumapi sa Simbahan.

Sa ibang lugar maraming tao ang naniwala sa mga misyonero. Sila ay sumapi sa
Simbahan. Marami sa kanila ang ibig manirahan na kasama ang mga Banal sa Lambak
ng Great Salt Lake. Sila ay tumawid ng dagat lulan ng mga barko.
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Ang ilan sa mga tao ay tumawid ng mga kapatagan sa loob ng mga nakatakip na
bagon. Subalit ang ilang tao ay walang pera upang ibili ng mga bagon. Gumawa sila ng
maliliit na kariton na may dalawang gulong. Ang mga ito ay tinatawag na handcart.
Inilagay ang mga tagabunsod ang lahat ng kanilang kagamitan sa mga kariton. Itinulak
at hinatak nila ang mga kariton patawid sa mga kapatagan. Napakahirap na gawain
ang magtulak ng mga kariton. Ang ilan sa mga tao ay nagkasakit at namatay.

232

Si Brigham Young ay isang matalinong pinuno. Ipinadala niya
ang kalalakihan at ang kanilang mag-anak sa ibang lugar sa
Kanluran. Ang ilang Banal ay nagtayo ng mga bayan sa
California. Ang ibang Banal ay nagtayo ng mga bayan sa
Idaho, Arizona, at Wyoming. Ang ilan sa mga tao ay
nalungkot na lisanin ang kanilang mga tahanan. Subalit
sinunod nila si Brigham Young.

Ang mga Banal ay nagkaroon ng maraming pagkabagabag.
Minsan ang kanilang mga pananim ay ayaw tumubo.
Tinangay ng mga baha ang kanilang mga sinasaka. Minsan
pinagnakawan ng mga Indiyan ng kagamitan ang mga Banal
o di kaya ay pinapatay sila.

Sinabi ni Brigham Young sa mga Banal na maging mabait
sa mga Indiyan. Ang mga Banal ay nagbigay ng pagkain sa
mga Indiyan. Marami sa mga Indiyan ang naging kaibigan
ng mga Banal.

Ang mga Banal ay nag-umpisang magtayo ng mga templo sa
Kanluran. Noong 1853 sila ay nagsimulang magtayo ng
templo sa Lungsod ng Salt Lake. Sila ay gumawa ng
apatnapung taon upang maitayo ang templo. Ang mga Banal
ay nagtayo ng tatlong iba pang templo bago natapos ang
Templo sa Salt Lake. Itinayo nila ang Templo sa St. George,
ang Templo sa Logan, at ang Templo sa Manti.
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ANG
SIMBAHAN NI
JESUCRISTO
NGAYON
Kabanata 64

Maraming taon na ang nakalilipas buhat ng simulan ang
Simbahan sa Fayette, New York. Sa mga taong iyon naging
mas malaki ang paglago ng Simbahan. Noong 1830, anim na
katao ang nagsimula ng Simbahan, habang ang iba ay
nakamasid.

Ang mga misyonero ay nagpunta sa maraming lupain upang magturo ng ebanghelyo.
Ang mga tao ay nakinig sa mga misyonero. Sila ay naniwala sa ebanghelyo at sumapi
sa Simbahan. Ngayon milyun-milyong miyembro ng Simbahan ang naninirahan sa
buong mundo. Sila ay nagsasalita ng maraming wika. Sila ay maligaya na maging mga
miyembro ng Simbahan.
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Noong ika-6 ng Abril 1980, ang Simbahan ay nagkaroon ng kaarawan. Ito ay isandaan
at limampung taong gulang na. Ang Simbahan ay nagkaroon ng isang natatanging
komperensiya sa kanyang kaarawan. Nagkaroon ng dalawang magkasabay na
pagpupulong. Ang isang pulong ay sa Fayette, New York. Ang propetang si Spencer W.
Kimball ay naroon sa bahay na sadyang ginawang katulad ng tahanan ni Peter Whitmer.

At ang isa pang pulong ay sa tabernakulo ng Lungsod ng Salt Lake. May libu-libong tao
sa pagpupulong. Si Pangulong Kimball ay nagsalita sa mga Banal sa telebisyon. Inilaan
niya ang bahay ni Peter Whitmer. Ang lahat ng miyembro ng Simbahan ay napakasaya
na makita at marinig ang propeta. Ang mga miyembro ng Simbahan ay lubos na
pinagpala. Dapat tayong magpasalamat na tayo ay mga miyembro ng Ang Simbahan ni
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Tayo ay mayroong propeta na
namumuno sa atin.
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MGA SALITANG
DAPAT
MALAMAN
alkitran Ang alkitran ay malagkit at maitim.
alkohol Ang serbesa at alak ay may alkohol. Ang alkohol
ay hindi mabuti para sa atin na inumin.

anghel Ang anghel ay isa sa mga katulong ng Diyos. Ang
anghel na si Moroni ay nakipag-usap kay Joseph Smith.
Apostol Ang Apostol ay isang pinuno sa Simbahan ni
Jesucristo. Sinabihan ni Jesus si Joseph Smith na nais Niya
ng labindalawang Apostol.

baka, mga Ang mga baka ay mga hayop.
banal Ang templo ay isang banal na gusali. Ang templo ay
sa Diyos.
Banal Ang banal ay isang miyembro ng Simbahan ni
Jesucristo.
Banal na kasulatan, mga Ang mga banal na kasulatan ay
mga aklat na nagsasabi sa atin ng tungkol sa Diyos. Ang
Biblia, Aklat ni Mormon, ang Doktrina at mga Tipan, at ang
Mahalagang Perlas ay mga banal na kasulatan ng Simbahan.
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bantay, mga Ang mga bantay ang nagbantay sa mga
kalalakihan sa piitan upang hindi sila makatakas.
bilibid Ang bilibid ay isang lugar kung saan ang mga tao
ay inilalagay at hindi maaaring makalabas. Ang bilibid ay
katulad ng piitan.
bininyagan Kapag tayo ay sumasapi sa Simbahan, tayo ay
binibinyagan. Tayo ay inilulubog sa tubig at iniaahon muli.
bundok Pinalakad ng mga tagabunsod ang kanilang
bagon paakyat ng bundok.
kaaway Ang isang kaaway ay isang tao na nasusuklam sa
ibang tao. Pinagtangkaang patayin si Joseph Smith ng
kanyang mga kaaway.
kaguluhan Ang kaguluhan ay isang bagay na masama na
nangyayari sa atin. Ang mga Banal sa Nauvoo ay
nagkaroon ng maraming kaguluhan.
kaharian Ang kaharian ng langit ay kung saan
naninirahan ang Diyos.
kaloob, mga Ang mga kaloob ay mga bagay na ibinibigay
sa mga tao. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng mga
kaloob sa mga tao na mabubuti.
kapitan Ang isang kapitan ay isang pinuno. Si Kapitan
Allen ang pinuno ng mga kawal.
kasal Ang kasal ay pagiging ikinasal.
katotohanan Si Jesus ay nagtuturo sa mga tao ng
katotohanan. Si Jesus ay nagtuturo sa mga tao kung ano
ang tama.
kautusan, mga Ang mabubuting tao ay sumusunod sa
mga kautusan ng Diyos. Ang mabubuting tao ay
gumagawa ng nais ng Diyos na gawin nila.
kawal, mga Ang mga kawal ang nakikipaglaban sa
isang hukbo.
kita Ang ibig sabihin ng kita ay pagkuha ng isang bagay
sa pamamaraan ng pagtatrabaho para dito. Ang mga
kalalakihan ay nagtrabaho para sa magsasaka. Sila ay
kumita ng kaunting pera.
komperensiya Ang isang komperensiya ay isang malaking
pagpupulong. Maraming miyembro ng Simbahan ang
pumunta sa komperensiya.

korneta Ang korneta ay isang uri ng trumpeta.
dagat Ang dagat ay malawak na katawan ng tubig alat.

dinakip Si Joseph Smith ay dinakip ng mga kawal. Si
Joseph Smith ay hinuli ng mga kawal at ikinulong.
disipulo Ang isang disipulo ay isang tao na sumusunod
kay Jesus at nagsisikap na maging katulad niya.
diyakono, mga Ang mga batang lalaki ay maaaring
maging diyakono kapag sila ay 12 taong gulang na. Ang
mga diyakono ay maaaring magpasa ng sakramento.
ebanghelyo Ang ebanghelyo ay ang itinuturo sa atin ni
Jesus na gawin. Ang mga Banal ay naniniwala sa
ebanghelyo ni Jesucristo.
elder, mga Ang mga elder ay kalalakihan na may
pagkasaserdote.
endowment Ang endowment ay isang natatanging
pangako o kaloob na galing sa Diyos.
espiritu Ang espiritu ay walang katawan na may laman
at buto.
gobernador Ang gobernador ay pinuno ng estado.
gusali Ang templo ay isang malaking gusali.
hinati-hati Ang lupa ay hinati-hati ng pinuno. Ibinigay ng
pinuno ang bahagi ng lupa sa bawat mag-anak.
hiniram Hiniram ng lalaki ang kabayo ng kanyang
kaibigan. Itinanong ng lalaki sa kanyang kaibigan kung
maaari niyang gamitin ang kanyang kabayo.
humiram Kapag tayo ay humiram ng isang bagay tayo
ay nagtatanong sa kinauukulan kung ito ay maaari
nating gamitin.
ibinaon Ang mga laminang ginto ay ibinaon ni Moroni.
Inilagay niya ang mga lamina sa isang butas sa lupa. Ang
mga ito ay tinabunan niya ng lupa.
ikapu Ang ikapu ay ang pera na ibinibigay natin sa Diyos.
ikinasal Si Joseph at si Emma ay ikinasal. Si Joseph ay
asawa ni Emma. Si Emma ay maybahay ni Joseph.
inilaan Kapag inilalaan natin ang isang bagay ito ay ating
binabasbasan upang magamit para sa gawain ng Diyos.
Inilaan ng mga Banal ang templo.
iligtas Si Jesus ay namatay upang iligtas tayo. Si Jesus ay
namatay upang maaari tayong muling manirahan kasama
ang Ama sa Langit.
ipagtanggol Ang kalalakihan ay may mga baril upang
ipagtanggol ang mga tao. Ang kalalakihan ay may mga
baril upang pangalagaan ang kaligtasan ng mga tao.
Ipinagtanggol ng Panginoon si Joseph Smith. Si Joseph
Smith ay pinangalagaang ligtas ng Panginoon.

ipinako sa krus Si Jesus ay ipinako sa krus. Si Jesus ay
pinatay. Siya ay ipinako sa krus at doon ay ibinitin
hanggang siya ay mamatay.
isinalin Ang Aklat ni Mormon ay isinalin ni Joseph Smith.
Ang Aklat ni Mormon ay isinulat ni Joseph Smith sa mga
salitang alam natin.
itiwalag Ang mga miyembro ng Simbahan na gumagawa
ng masasamang bagay ay maaaring itiwalag. Sila ay hindi
na mga miyembro ng Simbahan.
lason Ang lason ay isang bagay na maaaring makamatay
ng tao kung ito ay kainin o inumin nila. Tinangka ng
mandurumog na ipainom kay Joseph ang lason.
lugar na pagbibinyagan Ang mga simbahan at mga
templo ay may mga lugar na pagbibinyagan. Ang mga tao
ay binibinyagan sa lugar na ito.
mabubuti Ginagawa ng mabubuting tao kung ano ang
tama. Sila ay sumusunod sa mga kautusan ng Diyos.
maganda Kapag ang isang bagay ay maganda gusto natin
na ito ay tinitingnan. Ang isang halamanan ay maganda.
Ang templo ay maganda.
magbahagi Ang ibig sabihin ng magbahagi ay magbigay
ng bahagi ng kung ano ang mayroon tayo sa isang tao.
magdusa Tayo ay nagdurusa kapag ang ating katawan ay
nasaktan. Si Joseph Smith at ang kanyang mga kaibigan ay
nagdusa sa piitan.
magmura Ang ibig sabihin ng magmura ay magsabi ng
masasamang salita.
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magnakaw Ang ibig sabihin ng magnakaw ay kumuha ng
isang bagay na hindi sa iyo. Ninakaw ng mga
mandurumog ang mga hayop ng mga Banal. Ang mga
hayop ay kinuha ng mga mandurumog.
magsisi Kung tayo ay nakagagawa ng isang bagay na
masama tayo ay dapat na magsisi. Kung tayo ay
nakagagawa ng isang bagay na masama tayo ay dapat na
makadama ng kalungkutan at ito ay hindi na muling
gawin pa.
magtipon Ang ibig sabihin ng magtipon ay magsamasama na pumunta sa isang lugar. Sinabi ni Joseph Smith sa
mga Banal na magtipon sa Missouri.
mambibitag, mga Ang mga mambibitag ay mga taong
nanghuhuli ng mababangis na hayop. Ipinagbibili nila
ang balahibo ng mga hayop.
manalangin Ang ibig sabihin ng manalangin ay makipagusap sa Ama sa Langit. Si Joseph Smith ay nanalangin sa
Ama sa Langit. Si Joseph Smith ay nakipag-usap sa Ama
sa Langit.
maniwala Ang ibig sabihin ng maniwala ay isipin na ang
isang bagay ay totoo. Maraming tao ang naniniwala sa
ebanghelyo ni Jesucristo.
manlilimbag Ang manlilimbag ay isang tao na
naglilimbag ng mga aklat.
masama Ang lalaki ay gumawa ng mga masasamang
bagay. Si Satanas ay masamang espiritu.
masamang espiritu, mga Ang masasamang espiritu ay
sumusunod kay Satanas.
misyon Ang Apostol ay nagtungo sa misyon. Ang Apostol
ay umalis upang sabihin sa mga tao ang tungkol sa
ebanghelyo ni Jesucristo.
misyonero Ang misyonero ay isang tao na nagpupunta sa
misyon.
miyembro Ang mga tao ay miyembro ng Simbahan. Ang
mga tao ay nabinyagan at nabilang sa Simbahan.
nabuhay na mag-uli Si Jesucristo ay nabuhay na mag-uli.
Siya ay namatay. Siya ay nabuhay muli. Ang lahat ng tao
ay mabubuhay na mag-uli pagkatapos na sila ay
mamatay.
nag-ampon Sina Joseph at Emma ay nag-ampon ng
kambal na bata. Ang kambal na bata ay ginawang
kabilang sa kanilang mag-anak nina Joseph at Emma.
nagpasiya Sina Emma at Joseph ay nag-alinlangan kung
sila ay pupunta sa Pennsylvania o mananatili sa New
York. Sila ay nagpasiya na pumunta sa Pennsylvania.
nakalimbag Ang mga salita sa librong ito ay nakalimbag
sa papel.
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nadakip Si Joseph Smith ay nadakip ng mga kawal. Si
Joseph Smith ay hinuli ng mga kawal at siya ay ikinulong
sa piitan.
nagmura Nagmura ang mga bantay sa piitan. Ang mga
bantay sa piitan ay nagsabi ng masasamang salita.
nagtayo Ang mga tagabunsod ay nagtayo ng kanilang
mga bahay mula sa mga troso.
nagyabang Ang mga bantay sa piitan ay nagyabang
tungkol sa kanilang ginawa. Sila ay masaya tungkol dito.
nangaral Si Joseph Smith ay nangaral sa tao. Nakipagusap si Joseph Smith sa mga tao at sinabihan sila ng
tungkol sa ebanghelyo.
naordenan Ang ibig sabihin ng naordenan ay binigyan ng
pagkasaserdote. Ang lalaki ay naordenan ni Joseph Smith.
Ibinigay ni Joseph Smith sa lalaki ang pagkasaserdote.
nilikha Nilikha ni Jesucristo ang daigdig. Si Jesucristo ang
gumawa ng daigdig.
ninuno, mga Ang ating mga ninuno ay ang mga tao sa
ating mag-anak na naunang nabuhay sa atin.
obispo Ang obispo ay isang pinuno sa Simbahan. Ang
pinuno ng isang purok ay ang obispo.
patotoo Ang patotoo ay isang damdamin na ang
ebanghelyo ay totoo. Ang lalaki ay mayroong patotoo na
ang ebanghelyo ay totoo.
patriyarka Ang patriyarka ay nagbibigay ng natatanging
mga pagbabasbas sa mga tao. Ang ama ni Joseph Smith ay
naging patriyarka.
pag-aayuno Ang pag-aayuno ay pagtitiis na walang
pagkain o tubig. Ang mga tao ay nag-ayuno sa loob ng ng
tatlong araw. Ang mga tao ay hindi kumain o uminom ng
anumang bagay sa loob ng tatlong araw.
pagalingin Ang ibig sabihin ng pagalingin ay gawing
mahusay ang mga may sakit na tao. Si Joseph Smith ay
binasbasan ni Newel Whitney. Si Joseph Smith ay
gumaling.
pagkasaserdote Ang pagkasaserdote ay ang
kapangyarihan ng Diyos.
pagpili, mga Tayo ay hinahayaan ng Ama sa Langit na
gumawa ng mga pagpipilian. Tayo ay hinahayaan ng Ama
sa Langit na makapagpasiya kung ano ang ating gagawin.
pamunuan Ang ibig sabihin ng pamunuan ang mga tao ay
ipakita o sabihin sa kanila kung ano ang gagawin. Ang
propeta ang namumuno sa Simbahan.
panalangin, mga Ang mga tagabunsod ay umusal ng
kanilang mga panalangin at nahiga. Ang mga tagabunsod
ay nanalangin at natulog.

pananampalataya Ang magkaroon ng pananampalataya
ay ang umasa sa mga bagay na hindi nakikita ngunit
totoo. Tayo ay may pananampalataya kay Jesucristo. Tayo
ay naniniwala sa kanya at sumusunod sa kanya.
pangitain Ang pangitain ay isang bagay na hinahayaan ng
Diyos na makita natin. Nakita ni Joseph Smith ang Ama sa
Langit at si Jesucristo sa isang pangitain.
pangulo Ang pangulo ay isang pinuno. Ang pangulo ng
Simbahan ay ang pinuno.
panguluhan Ang panguluhan ng Simbahan ay ang
pangulo at ang kanyang mga tagapayo.
patawarin Ang ibig sabihin ng patawarin ay kalimutan
ang mga masasamang bagay na nagawa ng isang tao.
Tayo ay patatawarin ng Diyos kung tayo ay nagsisisi sa
mga masasamang bagay na ating nagawa at hindi na
kailanman muli gagawin ang mga ito.

piitan Ang kalalakihan ay inilagay sa piitan. Ang mga
kalalakihan ay ikinulong upang hindi sila makatakas.
piliin Tayo ay hinahayaan ng Diyos na piliin ang maging
mabuti o maging masama. Tayo ay pumipili ng mga tao
na magiging mga pinuno. Si Brigham Young ang pinili ng
Diyos na mamuno sa mga Banal.
pinuno Ang propeta ay ang pinuno ng Simbahan.

prinsa Ang mga Banal ay nagtayo ng prinsa sa ilog. Ang
prinsa ang pumipigil sa pag-agos ng tubig.

propeta Ang propeta ang nagsasabi sa mga tao kung ano
ang nais ng Diyos na malaman nila. Si Joseph Smith ay
naging propeta.

pugo, mga Ang mga pugo ay mga ibon.
Sabbath Ang Sabbath ay ang araw na tayo ay pumupunta
sa Simbahan. Tayo ay hindi dapat gumawa sa Sabbath.
Ang Linggo ay ang araw ng Sabbath.

sakramento Tayo ay tumatanggap ng sakramento upang
alalahanin si Jesus. Tayo ay kumakain ng tinapay at
umiinom ng tubig upang alalahanin si Jesus.
saksi, mga Nakita ng mga saksi ang mga laminang ginto.
Sinabi nila na ang mga laminang ginto ay totoo.
sambahin Ang ibig sabihin ng sambahin ay mahalin at
sundin. Nais ni Satanas na sambahin siya ni Moises. Nais
ni Satanas na mahalin at sundin siya ni Moises.
saserdote, mga Ang mga saserdote ay mayroong
pagkasaserdote. Ang mga saserdote ay kalalakihan na
tumutulong sa Simbahan.
sinakal Si Joseph Smith ay sinakal ng kalalakihan.
sinalakay Ang mga Banal ay sinalakay ng mga
mandurumog. Ang mga Banal ay sinimulan na awayin ng
mga mandurumog.
sinisi Si Joseph Smith ay sinisi ng mga tao sa kaguluhan.
Sinabi ng mga tao na si Joseph Smith ang gumawa ng
kaguluhan.
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sugat Isang lugar kung saan ang katawan ng isang tao ay
nasaktan o nahiwa.
sumapi Ang mga tao ay sumapi sa Simbahan. Ang mga
tao ay nabinyagan at naging mga miyembro ng Simbahan.
sumunod Ang ibig sabihin ng sumunod ay gawin kung
ano ang sinasabi sa atin na gawin. Tayo ay dapat
sumunod sa mga kautusan ng Diyos.
tabako Ang ilang tao ay nagsisigarilyo at ngumunguya ng
tabako. Ang tabako ay hindi mabuti para sa atin.
tagapayo, mga Ang mga tagapayo ay mga tao na
tumutulong sa isang pinuno. Ang propeta ng Simbahan
ay may mga tagapayo.
tanim, mga Ang mga tagabunsod ay nagtanim. Ang mga
tagabunsod ay nagtanim ng mais, patatas, trigo at iba
pang bagay.
tapat Ang mga taong tapat ay hindi nagsasabi ng mga
kasinungalingan. Ang mga tapat na tao ay hindi
kumukuha ng mga bagay na hindi sa kanila.
templo Ang templo ay bahay ng Diyos.
tipan Ang tipan ay isang pangako. Tayo ay nangangako sa
Diyos na gagawa ng isang bagay. Tayo ay gumagawa ng
isang tipan sa Diyos.

242

tuksuhin Sinusubukan tayong tuksuhin ni Satanas. Tayo
ay sinubukang pagawin ni Satanas ng mga bagay na
masama.
tulay Ang mga tagabunsod ay tumawid ng ilog sa ibabaw
ng tulay.
tumakas Ang ibig sabihin ng tumakas ay tumalilis sa isang
tao o dili kaya sa isang bagay. Sinubukan ng kalalakihan
na tumakas mula sa piitan. Si Joseph Smith ay tumakas
mula sa mga mandurumog.
tumawid Ang mga tagabunsod ay tumawid ng ilog. Ang
mga tagabunsod ay pumunta sa kabilang panig ng ilog.
walang-hanggan Ang ibig sabihin ng walang-hanggan ay
palagi. Tayo ay maaaring manirahan na kasama ang Ama
sa Langit nang walang-hanggan kung tayo ay sumusunod
sa kanyang mga kautusan.
wasakin Ang ibig sabihin ng wasakin ay sirain, baliin,
sunugin, o patayin. Winasak ng mga mandurumog ang
templo.
wika Ang mga salita na ginagamit natin sa pagsulat o sa
pakikipag-usap sa ibang tao ay tinatawag na wika.

MGA LUGAR
NA DAPAT
MALAMAN
Adam-ondi-Ahman Ang Adam-ondi-Ahman ay nasa
estado ng Missouri. Dinalaw ni Jesus si Adan doon noong
unang panahon.
Amerika Ang Amerika ay ang lupain na kung saan ay
tinirahan ng mga tao sa Aklat ni Mormon matagal nang
panahon ang nakakaraan.
Arizona Ang Arizona ay nasa kanlurang bahagi ng
Estados Unidos. Si Brigham Young ay nagpadala ng mga
Banal sa Arizona upang magtayo ng mga bayan doon.
Burol Cumorah Ang Burol Cumorah ay malapit sa
tahanan ni Joseph Smith sa estado ng New York. Ang mga
laminang ginto ay ibinaon sa Burol Cumorah.
California Ang California ay nasa kanlurang bahagi ng
Estados Unidos. Si Brigham Young ay nagpadala ng mga
Banal sa California upang magtayo ng mga bayan doon.
Carthage Ang Carthage ay isang bayan sa estado ng Illinois.
Sina Joseph at Hyrum Smith ay napatay sa Piitang Carthage.
Colorado Ang Colorado ay isang estado sa kanlurang
bahagi ng Estados Unidos.
Council Bluffs Ang Council Bluffs ay naging isang bayan
sa mga kapatagan ng Estados Unidos.
kahariang selestiyal ng langit Ang kahariang selestiyal ng
langit ay ang lugar na kung saan ang Ama sa Langit at ni
Jesus ay naninirahan. Ang mabubuting Banal ay doon
maninirahan pagkatapos silang mabuhay na mag-uli.
kahariang telestiyal ng langit Ang mga taong hindi
mabubuti dito sa mundo ay maninirahan sa kahariang
telestiyal ng langit matapos silang mabuhay na mag-uli.
kahariang terestriyal ng langit Ang mabubuting tao na
hindi sumunod sa lahat ng kautusan ng Diyos dito sa
mundo ay maninirahan sa kahariang terestriyal ng langit
matapos silang mabuhay na mag-uli.
Kirtland Ang Kirtland ay isang bayan sa estado ng Ohio.
Ang mga Banal ay nagtayo ng templo sa Kirtland.
Dagat Pasipiko Ang Dagat Pasipiko ay nasa kanlurang
bahagi ng Estados Unidos. Ang Batalyong Mormon ay
nagmartsa hanggang sa Dagat Pasipiko.
Egipto Ang Egipto ay isang lupain na kung saan sina
Abraham at Moises ay nanirahan noong unang panahon.
Estados Unidos Ang Estados Unidos ay isang lupain sa
Hilagang Amerika. Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga
Banal sa mga Huling Araw ay sinimulan sa Estados Unidos.
Far West Ang Far West ay naging bayan sa estado ng
Missouri. Ang mga Banal ay tumira nang saglit sa Far West.
Fayette Ang Fayette ay isang bayan sa estado ng New
York. Sinimulan ni Joseph Smith ang Simbahan sa Fayette.

Great Salt Lake Valley Ang Great Salt Lake Valley ay nasa
kanlurang bahagi ng Estados Unidos.
Halamanan ng Getsemani Ang Halamanan ng Getsemani
ay malapit sa Jerusalem. Si Jesus ay nagdusa at nilabasan
ng dugo sa bawat pinakamaliliit na butas ng balat sa
Halamanan ng Getsemani.
Harmony Ang Harmony ay isang bayan sa Pennsylvania
na tinirahan ni Joseph Smith.
Haun’s Mill Ang Haun’s Mill ay naging isang bayan sa
estado ng Missouri. Ang mga mandurumog ay nakapatay
ng maraming Banal sa Haun’s Mill.
Idaho Ang Idaho ay nasa kanlurang bahagi ng Estados
Unidos. Nagpadala ng mga Banal si Brigham Young
upang magtayo ng mga bayan sa Idaho.
Illinois Ang Illinois ay isang estado sa Estados Unidos.
Ang Nauvoo at ang Carthage ay mga bayan sa Illinois.
Ilog Mississippi Ang Ilog Mississippi ay malapit sa
lungsod ng Nauvoo. Tinawid ng mga Banal ang Ilog
Mississippi nang lisanin nila ang Nauvoo.
Independence Ang Independence ay isang lungsod sa
Jackson County, Missouri. Sinabi ni Jesus na ang Sion ay
itatayo malapit sa Independence.
Israel Ang Israel ay ang lupain na may maraming
nakatirang mga Judio.
Jackson County Ang Jackson County ay nasa estado ng
Missouri. Pinaalis ng mga mandurumog ang mga Banal
mula sa Jackson County.
Jerusalem Ang Jerusalem ay isang lungsod sa Israel. Si
Jesus ay pupunta sa Jerusalem sa pagbabalik niya sa mundo.
langit Ang langit ay ang pook na kung saan naninirahan
ang Ama sa Langit at si Jesus. Tayo ay nanirahan sa langit
bago tayo pumarito sa mundo.
Liberty Ang Liberty ay isang bayan sa Missouri. Si Joseph
Smith ay nabilanggo sa Piitang Liberty.
Lungsod ng Salt Lake Itinayo ng mga tagabunsod ang
Lungsod ng Salt Lake. Ito ay nasa Lambak ng Great Salt
Lake.
Missouri Ang Missouri ay isang estado sa Estados Unidos.
Ang Independence ay isang lungsod sa Missouri.
mundo Ang mundo ay ang pook na tinitirahan natin
ngayon. Si Jesus ang lumikha ng mundo.
Nauvoo Ang Nauvoo ay isang lungsod sa estado ng
Illinois. Ang mga Banal ay tumira sa Nauvoo at nagtayo
ng isang templo doon.
New York Ang New York ay isang estado sa Estados
Unidos. Ang Burol Cumorah ay nasa New York. Ang
Fayette ay nasa New York.
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Ohio Ang Ohio ay isang estado sa Estados Unidos. Ang
Kirtland ay isang bayan sa Ohio.
Palestina Ang Palestina ay ang lupain na tinitirahan ng
mga Israelita.
Palmyra Ang Palmyra ay isang bayan sa New York kung
saan si Joseph Smith ay lumaki.
Pennsylvania Ang Pennsylvania ay isang estado sa
Estados Unidos. Ang mag-anak ni Emma Smith ay tumira
sa Pennsylvania.
Pueblo Ang Pueblo ay isang lungsod sa estado ng
Colorado. Ang mga mag-anak ng kalalakihan sa
Batalyong Mormon ay iniwan sa Pueblo.
Quincy Ang Quincy ay isang bayan sa estado ng Illinois.
Rocky Mountains Ang Rocky Mountains ay nasa
kanlurang bahagi ng Estados Unidos. Tinawid ng mga
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tagabunsod ang Rocky Mountains at nagtungo sa Great
Salt Lake Valley.
Sion Ang Sion ay ang lungsod na itinayo ni Enoc. Balangaraw magkakaroon ng iba pang lungsod na
nagngangalang Sion. Ito ay sa Jackson County, Missouri.
Utah Ang Utah ay isang estado sa Estados Unidos. Ang
lungsod ng Salt Lake ay nasa Utah.
Vermont Ang Vermont ay isang estado sa Estados Unidos.
Si Joseph Smith ay ipinanganak sa Vermont.
Winter Quarters Ang Winter Quarters ay isang bayan sa
mga kapatagan ng Estados Unidos.
Wyoming Ang Wyoming ay isang estado sa kanlurang
bahagi ng Estados Unidos. Si Brigham Young ay
nagpadala ng mga Banal upang magtayo ng mga bayan sa
Wyoming.

MGA TAONG
DAPAT
MAKILALA
Abraham Si Abraham ay isang propeta na nabuhay noong
unang panahon. Ang kuwento ni Abraham ay nasa
Lumang Tipan at Mahalagang Perlas.
Ama sa Langit Ang Ama sa Langit ang siyang Ama ng
ating mga katawang espiritu. Nananalangin tayo sa ating
Ama sa Langit. Kung minsan tinatawag natin ang ating
Ama sa Langit na Diyos.
Bennett, John C. Si John C. Bennett ay naging isang punongbayan ng Nauvoo. Hindi niya nagustuhan si Joseph Smith.
Brother Allen Si Brother Allen ay isang miyembro ng
Simbahan sa Missouri na pinahiran ng alkitran at nilagyan
ng mga balahibo sa katawan.
Copley, Leman Isang miyembro ng Simbahan sa Kirtland,
Ohio, na ayaw magbahagi ng kanyang lupain sa ibang
miyembro.
Cowdery, Oliver Si Oliver Cowdery ay tumulong kay
Joseph Smith na maisalin ang mga laminang ginto.
Marami siyang nagawa upang matulungan ang Simbahan
ni Jesucristo.
Kapitan Allen Si Kapitan Allen ay isang kapitan sa Hukbo
ng Estados Unidos. Hiniling niya sa kalalakihan ng
Simbahan na maging kabilang sila sa Batalyong Mormon.
Kimball, Heber C. Si Heber C. Kimball ay naging Apostol.
Siya ay pumunta sa isang misyon sa Inglatera.
Kimball, Spencer W. Si Spencer W. Kimball ang
ikalabindalawang pangulo ng Simbahan. Siya ay isang
Apostol at isang propeta.
Kimball, Kapatid na Vilate Si Kapatid na Kimball ay
asawa ni Heber C. Kimball. Siya ay miyembro ng unang
Samahang Damayan.
Knight, Newel Si Newel Knight ay nagkasakit nang
subukan ni Satanas na pigilin siyang manalangin.
Pinagaling ni Joseph Smith si Newel Knight.
Diyos Ang Ama sa Langit, si Jesucristo, at ang Espiritu
Santo ay pare-parehong mga Diyos. Lahat Sila ay may
dakilang kapangyarihan.
Elias Si Elias ang nagbigay ng natatanging kapangyarihan
ng pagkasaserdote kina Joseph Smith at Oliver Cowdery
sa Templo sa Kirtland.
Elijah Si Elijah ay naging propeta noong unang panahon.
Siya ang nagbigay ng natatanging kapangyarihan ng
pagkasaserdote kina Joseph Smith at Oliver Cowdery sa
Templo sa Kirtland.
Enoc Si Enoc ay naging isang propeta na nabuhay noong
unang panahon. Itinayo niya ang Lungsod ng Sion. Ang
kuwento ni Enoc ay nasa Mahalagang Perlas.

Espiritu Santo Ang Espiritu Santo ay may katawang
espiritu. Siya ang tumutulong sa Ama sa Langit at kay
Jesus. Siya ay may kapangyarihang magbigay sa mga
Banal ng mga natatanging kaloob. Ito ang tumutulong sa
kanila na malaman kung ano ang tama.
Ginoong Chandler Ipinagbili ni Ginoong Chandler ang
ilang bilot ng mga lumang papel sa mga Banal sa Kirtland.
Ang mga isinulat ni Abraham ay nasa mga bilot ng papel.
Ginoong Hale Si Ginoong Hale ay ama ni Emma Smith.
Gobernador Boggs Si Gobernador Boggs ay naging
gobernador ng Missouri. Ayaw niyang tulungan ang
mga Banal.
Harris, Martin Si Martin Harris ang tumulong kay Joseph
Smith na isalin ang mga laminang ginto. Naiwala niya ang
ilang pahina ng Aklat ni Mormon.
Hyde, Orson Si Orson Hyde ay naging isang Apostol.
Inilaan niya ang lupain ng Palestina upang ang mga anak
ni Abraham ay magkaroon ng pook na matitirahan.
Indiyan, mga Ang mga Indiyan ay tumira sa lahat ng
dako ng Estados Unidos. Kung minsan ang mga Indiyan
ay tinatawag na mga Lamanita.
Israelita, mga Ang mga Israelita ay mga taong nanirahan
sa Palestina noong unang panahon.
Jesucristo Si Jesucristo ay ating Tagapagligtas. Siya ay
Anak ng Ama sa Langit. Kung minsan ay tinatawag natin
si Jesus na Panginoon.
Juan Si Juan ay isa sa Labindalawang Apostol ni Jesus.
Ibinigay nina Pedro, Santiago at Juan ang Pagkasaserdoteng
Melquisedec kay Joseph Smith at Oliver Cowdery.
Juan Bautista Si Juan Bautista ay nabuhay nang si
Jesus ay nabuhay sa lupa. Si Juan Bautista ang nagbigay
ng Pagkasaserdoteng Aaron kay Joseph Smith at Oliver
Cowdery.
Lamanita, mga Ang mga Indiyan ay tinatawag na mga
Lamanita sa Aklat ni Mormon.
Melquisedec Si Melquisedec ay isang propeta na nabuhay
noong unang panahon. Siya ay nagkaroon ng
pagkasaserdote.
Moises Si Moises ay isang propeta na nabuhay noong
unang panahon. Pinamunuan niya ang mga Israelita
palabas sa Egipto. Ibinigay niya ang natatanging
kapangyarihan ng pagkasaserdote kay Joseph Smith at
Oliver Cowdery sa Templo sa Kirtland.
Mormon, mga Kung minsan ang mga miyembro ng
Simbahan ay tinatawag na mga Mormon dahil sila ay
naniniwala sa Aklat ni Mormon.
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Moroni Si Moroni ay isang propeta na nabuhay sa
Amerika noong unang panahon. Ibinaon niya ang mga
laminang ginto sa Burol Cumorah.
Noe Si Noe ay isang propeta na nabuhay noong unang
panahon. Si Noe ay nagkaroon ng pagkasaserdote.
Page, Hiram Sinabi ni Hiram Page na mayroon siyang
isang bato na nagbigay sa kanya ng mga paghahayag para
sa Simbahan.
Panginoon Kung minsan ay tinatawag natin si Jesucristo
na Panginoon.
Partridge, Edward Si Edward Partridge ang unang obispo
ng Simbahan.
Pedro Si Pedro ay isa sa Labindalawang Apostol ni Jesus.
Sina Pedro, Santiago, at Juan ang nagbigay ng
Pagkasaserdoteng Melquisedec kina Joseph Smith at
Oliver Cowdery.
Phelps, William W. Tumulong si William W. Phelps na
simulan ang mga paaralan sa Jackson County, Missouri.
Pratt, Parley P. Si Parley P. Pratt ay nagpunta sa isang
misyon upang turuan ang mga Lamanita.
Richards, Willard Si Willard Richards ay naging kaibigan ni
Joseph Smith. Siya ay kasama ni Joseph sa Piitang Carthage.
Rigdon, Sidney Si Sidney Rigdon ay isa sa mga naging
tagapayo ni Joseph.
Santiago Si Santiago ay isa sa Labindalawang Apostol
ni Jesus. Sina Pedro, Santiago, at Juan ang nagbigay ng
Pagkasaserdoteng Melquisedec kina Joseph Smith at
Oliver Cowdery.
Satanas Si Satanas ay ang diyablo. Ibig ni Satanas na
pigilin ang gawain ng Ama sa Langit dito sa lupa. Ibig
niyang wasakin ang Simbahan ni Jesucristo.
Smith, Alvin Si Alvin Smith ay nakatatandang kapatid
ni Joseph Smith. Namatay siya. Nakakita si Joseph ng
isang pangitain tungkol kay Alvin sa kahariang selestiyal
ng langit.
Smith, Emma Si Emma Smith ang asawa ni Joseph Smith.
Siya ang unang pinuno ng Samahang Damayan. Gumawa
siya ng isang aklat ng mga awit para sa Simbahan.
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Smith, Hyrum Si Hyrum Smith ay nakatatandang kapatid
ni Joseph Smith. Si Hyrum ay napatay sa Piitang Carthage
kasama si Joseph.
Smith, Joseph Si Joseph Smith ang unang propeta at
pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa
mga Huling Araw. Ibinigay ni Jesus kay Joseph Smith ang
mga paghahayag na nasa Doktrina at mga Tipan. Si Joseph
ay napatay sa Piitang Carthage.
Smith, Joseph Sr. Si Joseph Smith Sr. ang ama ni
Joseph Smith.
Smith, Lucy Si Lucy Smith ang ina ni Joseph Smith.
Smith, Samuel Si Samuel Smith ang nakababatang kapatid
ni Joseph Smith. Siya ang unang misyonero para sa
Simbahan.
Snow, Eliza R. Si Eliza R. Snow ay naging miyembro ng
unang Samahang Damayan.
Tagabunsod Ang mga tagabunsod ay mga Banal na
tumawid sa mga kapatagan papunta sa Rocky Mountains.
Taylor, John Si John Taylor ay naging kaibigan ni Joseph
Smith. Kasama siya ni Joseph sa Piitang Carthage. Dinagtagal naging Pangulo siya ng Simbahan.
Whitmer, David Si David Whitmer ay naging isang saksi
na nakakita ng mga laminang ginto. Tumulong siyang
simulan ang Simbahan noong ika-6 ng Abril 1830.
Whitmer, Peter Tumulong si Peter Whitmer na simulan
ang Simbahan noong ika-6 ng Abril 1830.
Whitney, Newel Si Newel Whitney ang ikalawang obispo
ng Simbahan.
Williams, Frederick G. Si Frederick G. Williams ay isa sa
naging mga tagapayo ni Joseph Smith.
Young, Brigham Si Brigham Young ay isa sa mga naging
Labindalawang Apostol. Siya ang pinuno ng mga
tagabunsod. Siya ang sumunod na naging propeta ng
Simbahan pagkatapos kay Joseph Smith.
Young, Phineas Si Phineas Young ang kapatid ni
Brigham Young.

Mga Tanawin Mula Sa Kasaysayan Ng Simbahan
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1. Ang Banal na Kakahuyan
2. Ang Burol Cumorah
3. Ang Ilog Susquehanna (larawang kuha ni Jed A. Clark)
4. Ang Templo sa Kirtland
5. “Papasok ng Nauvoo” Ipininta ni C.C.A. Christensen
(BYU Art Museum Collection)
6. Isang Tahanan sa Nauvoo
7. Sa Nauvoo (larawang kuha ni Jed A. Clark)
8. Ang Tahanan ni Brigham Young sa Nauvoo (larawang
kuha ni Jed A. Clark)
9. Ang Tahanan ni Orson Hyde, Nauvoo
10. Ang Piitan ng Carthage, Carthage, Illinois
11. Ang Templo sa Salt Lake at Punong Tanggapan ng
Simbahan. Lungsod ng Salt Lake
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Mga Pangulo ng Simbahan

Joseph Smith, 1830–1844

Brigham Young, 1847–1877

John Taylor, 1880–1887

Wilford Woodruff, 1889–1898

Lorenzo Snow, 1898–1901

Joseph F. Smith, 1901–1918

Heber J. Grant, 1918–1945

George Albert Smith, 1945–1951

David O. McKay, 1951–1970

Joseph Fielding Smith, 1970–1972

Harold B. Lee, 1972–1973

Spencer W. Kimball, 1973–1985

Ezra Taft Benson, 1985–1994

Howard W. Hunter, 1994–1995

Gordon B. Hinckley, 1995-
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