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Ang Doktrina at mga Tipan ay katipunan ng mga banal na paghahayag at makapukaw na 
pagpapahayag na ibinigay ukol sa pagtatatag at pamamalakad ng kaharian ng Diyos dito sa 
mundo sa mga huling araw.  Bagaman karamihan ng mga bahagi ay pinatutungkol sa mga 
kasapi ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ang mga mensahe, 
babala, at pangaral ay para sa kapakinabangan ng buong sangkatauhan, at naglalaman ng isang 
paanyaya sa lahat ng tao sa lahat ng dako na makinig sa tinig ng Panginoong Jesucristo, na 
nangungusap para sa kanilang temporal na kabutihan at kanilang walang hanggang kaligtasan. 
 
Karamihan sa mga paghahayag sa talaang ito ay natamo sa pamamagitan ni Joseph Smith, Jr., 
ang unang propeta at pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling 
Araw.  Ang iba ay ibinigay sa pamamagitan ng ilan sa kanyang mga kahalili sa Panguluhan 
(tingnan ang mga ulo ng bahagi 135, 136, at 138, at Opisyal na Pahayag 1 at 2). 
 
Ang aklat na Doktrina at mga Tipan ay isa sa mga pamantayang banal na kasulatan ng 
Simbahan kasama ang Biblia, ang Aklat ni Mormon, at ang Mahalagang Perlas.  Gayunpaman, 
ang Doktrina at mga Tipan ay namumukod-tangi sapagkat ito ay hindi isang pagsasalin ng isang 
sinaunang kasulatan, kundi ito ay may makabagong pinagmulan at ibinigay ng Diyos sa 
pamamagitan ng kanyang mga piniling propeta para sa panunumbalik ng kanyang banal na 
gawain at sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa mundo sa mga panahong ito.  Sa mga 
paghahayag ay maririnig natin ang magiliw subalit matatag na tinig ng Panginoong Jesucristo, na 
minsan pa ay nangungusap na muli sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon; at ang gawaing 
pinasimulan dito ay paghahanda sa kanyang ikalawang pagparito, sa katuparan at sa 
pakikipagkaisa sa mga salita ng lahat ng banal na propeta mula pa noong nagsimula ang daigdig. 
 
Si Joseph Smith, Jr., ay isinilang noong ika-23 ng Disyembre, 1805, sa Sharon, Windsor County, 
Vermont.  Noong kanyang kabataan siya ay lumipat kasama ang kanyang mag-anak sa 
Manchester, sa dakong kanluran ng New York.  Samantalang siya ay naninirahang malapit sa 
Manchester sa tagsibol ng 1820, noong siya ay labing-apat na taong gulang, kanyang naranasan 
ang unang pangitain, kung saan siya ay personal na dinalaw ng Diyos, ang Amang Walang 
Hanggang, at ng kanyang Anak na si Jesucristo.  Siya ay sinabihan sa pangitaing ito na ang 
tunay na Simbahan ni Jesucristo na itinatag noong kapanahunan ng Bagong Tipan, at siyang 
namahala sa kabuuan ng ebanghelyo, ay wala na sa mundo. Iba pang banal na pagpapakita ang 
sumunod kung saan siya ay tinuruan ng maraming anghel; ipinakita sa kanya na ang Diyos ay 
may tanging gawain para sa kanya sa mundo, at na sa pamamagitan niya ang Simbahan ni 
Jesucristo ay ibabalik sa mundo. 
 
Sa paglipas ng panahon si Joseph Smith ay nakapagsalin at nakapagpalathala ng Aklat ni 
Mormon sa pamamagitan ng banal na patnubay.  Samantala siya at si Oliver Cowdery ay 



inordenan sa Pagkasaserdoteng Aaron ni Juan Bautista noong Mayo 1829 (tingnan sa D at T 
13), at di nagtagal pagkatapos noon ay inordenan din sa Pagkasaserdoteng Melquisedec ng mga 
sinaunang apostol na sina Pedro, Santiago, at Juan (tingnan sa D at T 27:12). Iba pang 
ordinasyon ang sumunod kung saan ang mga susi ng pagkasaserdote ay iginawad sa kanila nina 
Moises, Elijah, Elias, at marami pang sinaunang propeta (tingnan sa D at T 110; 128:18, 21).  
Ang mga ordinasyong ito, sa katunayan, ay pagpapanumbalik ng banal na kapangyarihan sa tao 
sa mundo.  Noong ika-6 ng Abril, 1830, sa ilalim ng makalangit na tagubilin, itinatag ng Propetang 
si Joseph Smith ang Simbahan, at sa gayon ang tunay na Simbahan ni Jesucristo ay muling 
umiral bilang isang samahan sa mga tao, lakip ang kapangyarihang magturo ng ebanghelyo at 
mamahala sa mga ordenansa ng kaligtasan.  (Tingnan sa Ang Mahalagang Perlas, Joseph Smith 
-- Kasaysayan 1:1-75, at D at T 20.) 
 
Ang mga banal na paghahayag na ito ay natanggap bilang kasagutan sa panalangin, sa panahon 
ng pangangailangan, at ito ay mula sa mga pangyayari sa tunay na buhay na kinabibilangan ng 
mga tunay na tao.  Ang Propeta at ang kanyang mga kasama ay naghangad ng banal na 
patnubay, at ang mga paghahayag na ito ay nagpapatunay na natanggap nila ito.  Sa mga 
paghahayag ay makikita ang pagpapanumbalik at ang paglalahad ng ebanghelyo ni Jesucristo at 
ang pagsisimula ng dispensasyon ng kaganapan ng panahon.  Ang pakanlurang paglipat ng 
Simbahan mula sa New York at Pennsylvania, patungo sa Ohio, sa Missouri, sa Illinois, at sa 
wakas sa Great Basin ng kanlurang Amerika, at ang masidhing pagpupunyagi ng mga Banal sa 
pagtatangkang makapagtayo ng Sion sa mundo sa makabagong panahon, ay ipinakita rin sa 
mga paghahayag na ito. 
 
Ilan sa naunang bahagi ay kinabibilangan ng mga bagay-bagay tungkol sa pagsasalin at 
paglalathala ng Aklat ni Mormon (tingnan sa mga bahagi 3, 5, 10, 17, 19).  Ilan naman sa mga 
huling bahagi ay naglalarawan sa gawain ng Propetang si Joseph Smith sa paggawa ng isang 
makapukaw na pagsasalin ng Biblia, kung kailan ang maraming dakilang doktrinal na bahagi ay 
natanggap (tingnan, halimbawa, bahagi 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91, at 132, ang bawat isa ay may 
tuwirang kaugnayan sa pagsasalin sa Biblia). 
 
Sa mga paghahayag ang mga doktrina ng ebanghelyo ay ibinigay lakip ang mga paliwanag 
tungkol sa mga pangunahing bagay-bagay gaya ng katangian ng Panguluhang Diyos, ang 
pinagmulan ng tao, ang katotohanan ni Satanas, ang layunin ng buhay sa mundo, ang 
pangangailangan sa pagsunod, ang pangangailangan sa pagsisisi, ang mga gawain ng Banal na 
Espiritu, ang mga ordenansa at gawain na nauukol sa kaligtasan, ang kahihinatnan ng mundo, 
ang hinaharap na kalagayan ng tao pagkatapos ng Pagkabuhay na mag-uli at ng Paghuhukom, 
ang kawalang-hanggang ugnayan ng kasal, at ang walang hanggang katangian ng mag-anak.  
Gayon din ang unti-unting paglalahad ng balangkas ng pangangasiwa ng Simbahan ay ipinakita 
sa pagtawag ng mga obispo, ng Unang Panguluhan, ng Kapulungan ng Labindalawa, at ng 
Pitumpu, at ng pagtatatag ng iba pang mga namumunong katungkulan at korum. Panghuli, ang 
patotoong ibinigay tungkol kay Jesucristo -- ang kanyang kabanalan, ang kanyang kamahalan, 
ang kanyang kaganapan, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang kapangyarihang tumubos -- 
ay nagbigay sa aklat na ito ng dakilang kahalagahan sa mga angkan ng tao at higit na 
kahalagahan kaysa sa mga yaman ng buong mundo. 
 
Ilan sa paghahayag ay inilathala sa Sion (Independence), Missouri, noong 1833, sa ilalim ng 
pamagat na A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ.  Hinggil sa 
paglalathalang ito, ang mga elder ng Simbahan ay nagbigay ng taimtim na patotoo na ang 
Panginoon ay nagbigay-patotoo sa kanilang mga kaluluwa na ang mga paghahayag na ito ay 
totoo.  Samantalang ang Panginoon ay patuloy na nakikipag-usap sa kanyang mga 
tagapaglingkod, isang pinalaking talaan ang inilathala pagkalipas ng dalawang taon sa Kirtland, 
Ohio, na may pamagat na Doctrine and Covenants of the Church of the Latter-Day Saints.  Sa 
paglalathalang ito noong 1835, ang nakasulat na patotoo ng Labindalawang Apostol ay nakalakip 
gaya ng sumusunod: 
 
 



 
PATOTOO NG 

LABINDALAWANG APOSTOL SA KATOTOHANAN NG 
AKLAT NG DOKTRINA AT MGA TIPAN 

 
Ang Patotoo ng mga Saksi sa Aklat ng mga Kautusan ng Panginoon, yaong mga kautusan na 
Kanyang ipinagkaloob sa Kanyang Simbahan sa pamamagitan ni Joseph Smith, Jun., na siyang 
hinirang sa pamamagitan ng tinig ng Simbahan ukol sa layuning ito: 
 
Kami, samakatwid, ay nakahandang magbigay ng patotoo sa buong daigdig ng sangkatauhan, sa 
bawat nilalang sa ibabaw ng lupa, na ang Panginoon ay nagpatotoo sa aming mga kaluluwa, sa 
pamamagitan ng Espiritu Santo na napasaamin, na ang mga kautusang ito ay ipinagkaloob sa 
pamamagitan ng patnubay ng Diyos, at kapaki-pakinabang sa lahat ng tao at tunay na totoo. 
 
Aming ibinibigay ang patotoong ito sa daigdig, ang Panginoon bilang aming katuwang; at ito ay 
sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos Ama, at ng Kanyang Anak, na si Jesucristo, na kami ay 
pinahintulutang magkaroon ng pribilehiyong magbigay ng patotoong ito sa daigdig, na kung saan 
kami ay labis na nagagalak, nananalangin sa Panginoon tuwina na ang mga anak ng tao ay 
makinabang dito. 
 
Ang mga pangalan ng Labindalawa ay: 
 Thomas B. Marsh Orson Hyde William Smith 
 David W.  Patten Wm.  E. McLellin Orson Pratt 
 Brigham Young Parley P. Pratt John F. Boynton 
 Heber C. Kimball Luke S. Johnson Lyman E. Johnson 
 
 
Sa mga sumunod na edisyon ng Doktrina at mga Tipan, may mga karagdagang paghahayag o 
iba pang mga tala ang idinagdag, matapos tanggapin at sang-ayunan ng mga angkop na 
pagtitipun-tipon o kapulungan ng Simbahan. 
 
Simula sa edisyon ng 1835, pitong magkakasunod na aralin sa teolohiya ang ibinilang; ang mga 
ito ay pinamagatang Lectures on Faith.  Ang mga ito ay inihanda upang gamitin sa Paaralan ng 
mga Propeta sa Kirtland, Ohio, mula 1834 hanggang 1835.  Bagaman kapaki-pakinabang para 
sa doktrina at pagtuturo, ang mga panayam na ito ay hindi ibinilang sa Doktrina at mga Tipan 
simula sa edisyon ng 1921 sapagkat ang mga yaon ay hindi ibinigay o iniharap bilang mga 
paghahayag sa buong Simbahan. 
 
Malinaw na may ilang pagkakamali ang napanatili sa mga naunang edisyong inilathala sa 
Inggles, lalo na sa mga kasaysayan sa ulo ng mga bahagi.  Dahil dito ang edisyong ito ay 
naglalaman ng mga pagwawasto ng mga petsa at pangalan ng lugar at gayon din ng ilan pang 
bahagyang pagwawasto na pinaniniwalaang naaangkop.  Ang mga pagbabagong ito ay ginawa 
upang maiangkop ang lathalain sa mga kasulatan ng mga kasaysayan.  Iba pang natatanging 
katangian ng pinakahuling edisyong ito ay kinabibilangan ng mga mapa na nagpapakita sa mga 
pangunahing kinaroroonan ng mga lugar kung saan tinanggap ang mga paghahayag, gayon din 
ng mga pagpapabuti ng mga sanggunian, ulo ng mga bahagi, at mga buod ng paksang 
tinatalakay, lahat ng ito ay nilayon upang matulungan ang mga mambabasa na makaunawa at 
magalak sa mga mensahe ng Panginoon na inilahad sa Doktrina at mga Tipan. 
 
Ang mga pambungad sa mga bahagi ng Doktrina at mga Tipan ay naglalaman ng mga 
sanggunian sa History of the Church.  Ang History of the Church ay isang pitong-tomong talaan 
ng kasaysayan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw mula noong 
1820 hanggang sa 1848.  Dahil ang mga tomong ito ay hindi pa naisasalin at makukuha lamang 
sa Ingles, ang mga sanggunian sa History of the Church sa pambungad ng mga bahagi ng 
edisyong ito ng Doktrina at mga Tipan ay tumutukoy sa mga tomong Ingles ng kasaysayang ito. 
 



BAHAGI 1 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa isang natatanging 
pagpupulong ng mga elder ng Simbahan, ginanap sa Hiram, Ohio, ika-1 ng Nobyembre 1831 
(History of the Church, 1:221-224). Maraming paghahayag ang natanggap mula sa Panginoon 
una pa sa pagkakataong ito, at ang pagtitipon ng mga ito para sa paglalathala sa anyo ng isang 
aklat ay isa sa mga pangunahing paksa na pinagtibay sa pagpupulong. Ang bahaging ito ang 
bumubuo ng paunang salita ng Panginoon sa mga doktrina, tipan, at kautusang ibinigay sa 
dispensasyong ito. 
 
D at T 1:1 Makinig, O kayong mga tao ng aking simbahan, ang wika ng tinig niya na 
nananahanan sa kaitaasan, at kung kaninong mga mata ay nakatuon sa lahat ng tao; oo, 
katotohanang sinasabi ko: Makinig kayong mga tao na mula sa malayo; at kayong nasa mga pulo 
ng dagat, sama-samang makinig. 
 
D at T 1:2 Sapagkat katotohanang ang tinig ng Panginoon ay sumasalahat ng tao, at walang 
sinuman ang makatatakas; at wala ni isa mang mata na hindi makakikita, ni tainga na hindi 
makaririnig, ni pusong hindi maaantig. 
 
D at T 1:3 At ang mga mapanghimagsik ay babagabagin ng labis na pighati; sapagkat ang 
kanilang mga kasamaan ay ipagsisigawan sa mga bubungan, at ang kanilang mga lihim na 
gawain ay ihahayag. 
 
D at T 1:4 At ang tinig ng babala ay mapapasalahat ng tao, sa pamamagitan ng mga bibig ng 
aking mga disipulo, na aking mga pinili sa mga huling araw na ito. 
 
D at T 1:5 At sila ay hahayo at walang makapipigil sa kanila, sapagkat ako, ang Panginoon ang 
nag-utos sa kanila. 
 
D at T 1:6 Masdan, ito ang aking kapangyarihan, at ang kapangyarihan ng aking mga 
tagapaglingkod, at ang aking paunang salita sa aklat ng aking mga kautusan, na aking ibinigay 
sa kanila upang mailathala sa inyo, O mga naninirahan sa mundo. 
 
D at T 1:7 Dahil dito, matakot at manginig, O kayong mga tao, sapagkat anuman ang ihayag ko, 
ang Panginoon sa kanila ay matutupad. 
 
D at T 1:8 At katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sila na humahayo, na naghahatid ng mga 
balitang ito sa mga naninirahan sa mundo, sa kanila ay ibinigay ang kapangyarihang 
pagbubuklod kapwa sa lupa at sa langit, ang mapag-alinlangan at mapanghimagsik; 
 
D at T 1:9 Oo, katotohanan, ang ibuklod sila sa araw kung kailan ang poot ng Diyos ay ibubuhos 
sa masasama nang walang sukat -- 
 
D at T 1:10 Sa araw kung kailan ang Panginoon ay paparito upang gantihan ang bawat tao 
alinsunod sa kanyang gawa, at susukatin ang bawat tao alinsunod sa panukat na kanyang 
ipinanukat sa kanyang kapwa-tao. 
 
D at T 1:11 Dahil dito ang tinig ng Panginoon ay hahanggan sa mga dulo ng mundo, upang ang 
lahat ng makaririnig ay makarinig: 
 
D at T 1:12 Maghanda kayo, maghanda kayo para sa yaong paparito, sapagkat ang Panginoon 
ay nalalapit na; 
 
D at T 1:13 At ang galit ng Panginoon ay nagsiklab, at ang kanyang espada ay hinugasan sa 
langit, at ito ay babagsak sa mga naninirahan sa mundo. 
 



D at T 1:14 At ang bisig ng Panginoon ay ipahahayag; at darating ang araw na sila na hindi 
makikinig sa tinig ng Panginoon, ni sa tinig ng kanyang mga tagapaglingkod, ni tatalima sa mga 
salita ng mga propeta at apostol, ay ihihiwalay sa mga tao; 
 
D at T 1:15 Sapagkat sila ay lumihis mula sa aking mga ordenansa, at sumira sa aking walang 
hanggang tipan; 
 
D at T 1:16 Hindi nila hinanap ang Panginoon upang itatag ang kanyang kabutihan, kundi ang 
bawat tao ay lumalakad sa sarili niyang paraan, at alinsunod sa larawan ng sarili niyang diyos, na 
kung kaninong larawan ay kahalintulad ng daigdig, at kung kaninong kaanyuan ay yaong sa 
diyus-diyusan, na naluluma at masasawi sa Babilonia, maging ang Babilonia na 
makapangyarihan ay babagsak. 
 
D at T 1:17 Dahil dito, ako, ang Panginoon, nalalaman ang kapahamakang sasapit sa mga 
naninirahan sa mundo, ay tinawag ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., at 
nangusap sa kanya mula sa langit, at nagbigay sa kanya ng mga kautusan; 
 
D at T 1:18 At nagbigay rin ng mga kautusan sa iba, na dapat nilang ihayag ang mga bagay na 
ito sa sanlibutan; at ang lahat ng ito ay upang maisakatuparan, ang yaong isinulat ng mga 
propeta -- 
 
D at T 1:19 Ang mahihinang bagay ng sanlibutan ay magsisilabas at bubuwagin ang mga 
makapangyarihan at ang malalakas, na ang tao ay hindi dapat magpayo sa kanyang kapwa tao, 
ni magtiwala sa bisig ng laman -- 
 
D at T 1:20 Bagkus ay makapangusap ang bawat tao sa pangalan ng Diyos, ang Panginoon, 
maging ang Tagapagligtas ng sanlibutan; 
 
D at T 1:21 Nang ang pananampalataya rin ay maragdagan sa mundo; 
 
D at T 1:22 Nang ang aking walang hanggang tipan ay mapagtibay; 
 
D at T 1:23 Nang ang kabuuan ng aking ebanghelyo ay maihayag ng mahihina at ng mga 
pangkaraniwang tao sa mga dulo ng daigdig, at sa harapan ng mga hari at namamahala. 
 
D at T 1:24 Masdan, ako ang Diyos at siyang nangusap nito; ang mga kautusang ito ay mula sa 
akin, at ibinigay sa aking mga tagapaglingkod sa kanilang kahinaan, alinsunod sa pamamaraan 
ng kanilang wika, upang sila ay mangyaring makaunawa. 
 
D at T 1:25 At yayamang sila ay nagkamali ito ay maipaalam; 
 
D at T 1:26 At yayamang sila ay naghangad ng karunungan sila ay maturuan; 
 
D at T 1:27 At yayamang sila ay nagkasala sila ay maparusahan, upang sila ay makapagsisi; 
 
D at T 1:28 At yayamang sila ay nagpakumbaba sila ay maaaring gawing malakas, at pagpalain 
mula sa kaitaasan, at tumanggap ng kaalaman sa pana-panahon. 
 
D at T 1:29 At pagkaraang matamo ang talaan ng mga Nephita, oo, maging ng aking 
tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., ay maaaring magkaroon ng kapangyarihang 
makapagsalin sa pamamagitan ng awa ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, ng Aklat ni 
Mormon. 
 
D at T 1:30 At gayon din sa mga yaong kung kanino ang mga kautusang ito ay ibinigay, ay 
maaaring magkaroon ng kapangyarihang maitatag ang saligan ng simbahang ito, at maipakita ito 
mula sa pagkakatago at mula sa kadiliman, ang tanging tunay at buhay na simbahan sa ibabaw 



ng buong mundo, na kung saan ako, ang Panginoon, ay labis na nalulugod, nangungusap sa 
buong simbahan at hindi sa bawat isa lamang -- 
 
D at T 1:31 Sapagkat ako, ang Panginoon ay hindi makatitingin sa kasalanan nang may 
pinakamaliit na antas ng pagsasaalang-alang; 
 
D at T 1:32 Gayunman, siya na nagsisisi at sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon ay 
patatawarin; 
 
D at T 1:33 At siya na hindi nagsisisi, kukunin sa kanya maging ang liwanag na kanyang 
natanggap; sapagkat ang aking Espiritu ay hindi tuwinang papatnubay sa tao, wika ng Panginoon 
ng mga Hukbo. 
 
D at T 1:34 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, O mga naninirahan sa mundo: Ako, ang 
Panginoon ay nahahandang ipaalam ang mga bagay na ito sa lahat ng tao; 
 
D at T 1:35 Sapagkat ako ay hindi nagtatangi ng mga tao, at nagnanais na ang lahat ay 
makaalam na ang araw ay mabilis na darating; ang oras ay hindi pa, subalit nalalapit na, kung 
kailan ang kapayapaan ay aalisin sa mundo, at ang diyablo ay magkakaroon ng kapangyarihan 
sa kanyang sariling nasasakupan. 
 
D at T 1:36 At gayon din ang Panginoon ay magkakaroon ng kapangyarihan sa kanyang mga 
banal, at maghahari sa gitna nila, at bababa sa paghuhukom sa Idumea, o sa sanlibutan. 
 
D at T 1:37 Saliksikin ang mga kautusang ito, sapagkat ang mga ito ay tunay at tapat, at ang mga 
propesiya at pangako na nasa mga ito ay matutupad na lahat. 
 
D at T 1:38 Kung ano ang sinabi ko, ang Panginoon, ay sinabi ko, at hindi ko binibigyang-
katwiran ang aking sarili; at bagaman ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, ang aking salita ay 
hindi lilipas, kundi matutupad na lahat, maging sa pamamagitan ng sarili kong tinig o sa tinig man 
ng aking mga tagapaglingkod, ito ay iisa. 
 
D at T 1:39 Sapagkat masdan, at narito, ang Panginoon ay Diyos, at ang Espiritu ang 
nagpapatotoo, at ang patotoo ay tunay, at ang katotohanan ay mananatili nang magpakailanman 
at walang katapusan. Amen. 
 

BAHAGI 2 
 
Hango mula sa mga salita ng anghel na si Moroni kay Joseph Smith, ang Propeta, habang nasa 
bahay ng ama ng Propeta sa Manchester, New York, noong gabi ng ika-21 ng Setyembre 1823 
(History of the Church, 1:12). Si Moroni ang huli sa hanay ng mga mananalaysay na gumawa ng 
talaan na nasa daigdig ngayon bilang Aklat ni Mormon. (Ihambing sa Malakias 4:5-6; gayundin sa 
mga bahagi 27:9; 110:13-16; at 128:18.) 
 
D at T 2:1 Masdan, ipahahayag ko sa inyo ang Pagkasaserdote, sa pamamagitan ng kamay ni 
Elijah, ang propeta, bago dumating ang dakila at kakila-kilabot na araw ng Panginoon. 
 
D at T 2:2 At kanyang itatanim sa mga puso ng mga anak ang mga pangakong ginawa sa mga 
ama, at ang mga puso ng mga anak ay magbabalik-loob sa kanilang mga ama. 
 
D at T 2:3 Kung hindi magkagayon, ang buong mundo ay lubusang mawawasak sa kanyang 
pagparito. 
 

BAHAGI 3 
 



Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, Hulyo 1828, 
tungkol sa pagkawala ng 116 na pahina ng manuskritong isinalin mula sa unang bahagi ng Aklat 
ni Mormon, na tinatawag na aklat ni Lehi. Atubiling pinahintulutan ng Propeta ang mga pahinang 
ito mula sa kanyang pag-iingat na mapasakamay ni Martin Harris, na naglingkod ng maikling 
panahon bilang tagasulat sa pagsasalin ng Aklat ni Mormon. Ang paghahayag ay ibinigay sa 
pamamagitan ng Urim at Tummim. (History of the Church, 1:21-23.) (Tingnan sa bahagi 10.) 
 
D at T 3:1 Ang mga gawain, at ang mga layunin, at ang mga hangarin ng Diyos ay hindi 
mabibigo, ni mapawawalang-saysay. 
 
D at T 3:2 Sapagkat ang Diyos ay hindi lumalakad sa mga liku-likong landas, ni siya ay 
bumabaling sa kanan ni sa kaliwa, ni siya ay nagpapabagu-bago sa yaong kanyang sinabi, 
samakatwid ang kanyang landas ay tuwid, at ang kanyang hakbangin ay isang walang hanggang 
pag-ikot. 
 
D at T 3:3 Tandaan, tandaan na hindi ang gawain ng Diyos ang nabibigo, kundi ang gawain ng 
mga tao; 
 
D at T 3:4 Sapagkat bagaman ang tao ay makatanggap ng maraming paghahayag, at magkaroon 
ng kapangyarihang makagawa ng maraming makapangyarihang gawa, ngunit kung siya ay 
magyayabang sa kanyang sariling lakas, at ipagwawalang-kabuluhan ang mga payo ng Diyos, at 
sumusunod alinsunod sa mga atas ng kanyang sariling kagustuhan at mga makamundong 
nasain, siya ay tiyak na babagsak at matatamo niya ang paghihiganti ng isang makatarungang 
Diyos. 
 
D at T 3:5 Masdan, ikaw ay pinagkatiwalaan sa mga bagay na ito, subalit kayhigpit ng iyong mga 
kautusan; at alalahanin din ang mga ipinangako sa iyo, kung hindi mo nilabag ang mga ito. 
 
D at T 3:6 At masdan, kaydalas mong nilabag ang mga kautusan at ang mga batas ng Diyos, at 
nagpadala sa mga panghihikayat ng mga tao. 
 
D at T 3:7 Sapagkat, masdan, hindi mo dapat kinatakutan ang tao nang higit sa Diyos. Bagaman 
pinawawalang-kabuluhan ng mga tao ang mga payo ng Diyos, at ipinagwawalang-bahala ang 
kanyang mga salita -- 
 
D at T 3:8 Gayon pa man ikaw ay dapat na naging matapat; at kanya sanang iniunat ang 
kanyang bisig at itinaguyod ka laban sa lahat ng nag-aapoy na sibat ng kaaway; at siya sana ay 
nakasama mo sa bawat panahon ng kaguluhan. 
 
D at T 3:9 Masdan, ikaw ay si Joseph, at ikaw ay pinili upang gawin ang gawain ng Panginoon, 
subalit dahil sa pagkakasala, kung hindi ka mag-iingat ikaw ay babagsak. 
 
D at T 3:10 Subalit tandaan, ang Diyos ay maawain; samakatwid, magsisi sa yaong iyong 
nagawa na salungat sa kautusang ibinigay ko sa iyo, at ikaw ay pinili pa rin, at muling tinatawag 
sa gawain; 
 
D at T 3:11 Maliban kung gawin mo ito, ikaw ay pababayaan at magiging katulad ng ibang mga 
tao, at mawawalan ng kaloob. 
 
D at T 3:12 At kapag hinayaan mo yaong ibinigay ng Diyos sa iyo na liwanag at kapangyarihang 
makapagsalin, hinayaan mo yaong banal sa mga kamay ng isang masamang tao, 
 
D at T 3:13 Na ipinagwalang-kabuluhan ang mga payo ng Diyos, at sumuway sa pinakabanal na 
mga pangakong ginawa sa harapan ng Diyos, at umasa sa kanyang sariling paghahatol at 
nagyabang sa sarili niyang karunungan. 
 



D at T 3:14 At ito ang dahilan kung bakit nawala sa iyo ang iyong mga pribilehiyo nang ilang 
panahon -- 
 
D at T 3:15 Sapagkat hinayaan mo ang payo ng iyong tagapangasiwa na mayurakan mula sa 
simula. 
 
D at T 3:16 Gayunman, ang aking gawain ay magpapatuloy, sapagkat yayamang ang kaalaman 
sa isang Tagapagligtas ay nakarating na sa sanlibutan, sa pamamagitan ng patotoo ng mga 
Judio, gayon din ang kaalaman sa isang Tagapagligtas ay makararating sa aking mga tao -- 
 
D at T 3:17 At sa mga Nephita, at sa mga Jacobeo, at sa mga Josefita, at sa mga Zoramita, sa 
pamamagitan ng patotoo ng kanilang mga ama -- 
 
D at T 3:18 At ang patotoong ito ay makararating sa kaalaman ng mga Lamanita, at sa mga 
Lemuelita, at sa mga Ismaelita, na nanghina sa kawalang-paniniwala dahil sa kasamaan ng 
kanilang mga ama, na hinayaan ng Panginoon na lipulin ang kanilang mga kapatid na mga 
Nephita, dahil sa kanilang mga kasamaan at kanilang mga karumal-dumal na gawain. 
 
D at T 3:19 At dahil sa layuning ito kaya iningatan ang mga laminang ito, na naglalaman ng mga 
talaang ito -- nang ang mga pangako ng Panginoon ay matupad, na kanyang ginawa sa kanyang 
mga tao; 
 
D at T 3:20 At upang ang mga Lamanita ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa kanilang mga 
ama, at upang kanilang malaman ang mga pangako ng Panginoon, at upang paniwalaan nila ang 
ebanghelyo at magtiwala sa kabutihan ni Jesucristo, at dakilain sa pamamagitan ng 
pananampalataya sa kanyang pangalan, at sa pamamagitan ng kanilang pagsisisi sila ay 
maliligtas. Amen. 
 

BAHAGI 4 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa kanyang ama, si 
Joseph Smith, Sen., sa Harmony, Pennsylvania, Pebrero 1829 (History of the Church, 1:28). 
 
D at T 4:1 Ngayon masdan, isang kagila-gilalas na gawain ang malapit nang maganap sa mga 
anak ng tao. 
 
D at T 4:2 Samakatwid, O ikaw na humaharap sa paglilingkod sa Diyos, tiyaking pinaglilingkuran 
mo siya nang buong puso, kakayahan, pag-iisip at lakas, upang ikaw ay makatayong walang-sala 
sa harapan ng Diyos sa huling araw. 
 
D at T 4:3 Samakatwid, kung ikaw ay may mga naising maglingkod sa Diyos ikaw ay tinatawag 
sa gawain; 
 
D at T 4:4 Sapagkat masdan ang bukid ay puti na upang anihin; at narito, siya na humahawak sa 
kanyang panggapas nang buo niyang lakas, siya rin ay nag-iimbak nang hindi siya masawi, kundi 
nagdadala ng kaligtasan sa kanyang kaluluwa; 
 
D at T 4:5 At pananampalataya, pag-asa, pag-ibig sa kapwa-tao at pagmamahal, na may matang 
nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos, ang kinakailangan upang maging karapat-dapat siya sa 
gawain. 
 
D at T 4:6 Alalahanin ang pananampalataya, karangalan, kaalaman, kahinahunan, tiyaga, 
kabaitang pangkapatid, kabanalan, pag-ibig sa kapwa-tao, kababaang-loob, sigasig. 
 
D at T 4:7 Humingi, at ikaw ay tatanggap; kumatok, at ikaw ay pagbubuksan. Amen. 
 



BAHAGI 5 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Harmony, 
Pennsylvania, Marso 1829, sa pakiusap ni Martin Harris (History of the Church, 1:28-31). 
 
D at T 5:1 Masdan, sinasabi ko sa iyo, na yayamang ang aking tagapaglingkod na si Martin 
Harris ay nagnais ng isang katibayan mula sa aking kamay, na ikaw, na aking tagapaglingkod na 
si Joseph Smith, Jun., ay nag-iingat ng mga laminang iyong pinatunayan at pinatotohanan na 
iyong natanggap mula sa akin; 
 
D at T 5:2 At ngayon, masdan, ito ang iyong sasabihin sa kanya -- siya na nangusap sa iyo, ay 
nagsabi sa iyo: Ako, ang Panginoon, ay Diyos, at nagbigay ng mga bagay na ito sa iyo, aking 
tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., at nag-utos sa iyo na ikaw ay nararapat na tumayong 
saksi sa mga bagay na ito; 
 
D at T 5:3 At aking pinapangyaring ikaw ay makipagtipan sa akin, na hindi mo nararapat na 
ipakikita ang mga iyon maliban sa yaong mga tao na aking ipinag-utos sa iyo; at ikaw ay walang 
kapangyarihan sa kanila maliban kung ipagkaloob ko ito sa iyo. 
 
D at T 5:4 At ikaw ay may kaloob na magsalin ng mga lamina; at ito ang unang kaloob na aking 
ibibigay sa iyo; at aking ipinag-utos na ikaw ay mag-angkin ng wala nang iba pang kaloob liban 
dito hanggang sa ang aking layunin ay matupad dito; sapagkat ako ay magkakaloob sa iyo ng 
wala nang iba pang kaloob hanggang sa matapos ito. 
 
D at T 5:5 Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, na kapighatian ang sasapit sa mga naninirahan sa 
mundo kung sila ay hindi makikinig sa aking mga salita; 
 
D at T 5:6 Dahil pagkaraan nito ikaw ay oordenan at hahayo at maghahatid ng aking salita sa 
mga anak ng tao. 
 
D at T 5:7 Masdan, kung sila ay hindi maniniwala sa aking mga salita, sila ay hindi maniniwala sa 
iyo, aking tagapaglingkod na Joseph, kung maaari lamang na ipakita mo sa kanila ang lahat ng 
bagay na ipinagkatiwala ko sa iyo. 
 
D at T 5:8 O, itong mapag-alinlangan at matitigas ang leeg na salinlahi -- ang aking galit ay nag-
aalab laban sa kanila. 
 
D at T 5:9 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, aking inilaan ang mga bagay na yaon na 
aking ipinagkatiwala sa iyo, aking tagapaglingkod na Joseph, para sa isang matalinong layunin 
sa akin, at ito ay ipaaalam sa mga darating na salinlahi; 
 
D at T 5:10 Subalit ang salinlahing ito ay tatanggap ng aking salita sa pamamagitan mo; 
 
D at T 5:11 At bilang karagdagan sa iyong patotoo, ang patotoo ng tatlo sa aking mga 
tagapaglingkod, na aking tatawagin at oordenan, na kung kanino ay ipakikita ko ang mga bagay 
na ito, at sila ay hahayo na dala ang aking mga salitang ibinigay sa pamamagitan mo. 
 
D at T 5:12 Oo, kanilang malalaman nang may katiyakan na ang mga bagay na ito ay totoo, 
sapagkat mula sa langit ko ipahahayag ito sa kanila. 
 
D at T 5:13 Akin silang bibigyan ng kapangyarihan upang kanilang mamasdan at makita ang mga 
bagay na ito sa kanilang tunay na kaanyuan; 
 
D at T 5:14 At walang sinuman ang pagkakalooban ko ng kapangyarihang ito, na tumanggap ng 
ganito ring patotoo sa salinlahing ito, sa pagsisimula nitong pagsikat at pagkakatatag ng aking 



simbahan mula sa ilang -- na kasinliwanag ng buwan, at kasingningning ng araw, at kakila-kilabot 
na tulad ng isang hukbong may mga bandila. 
 
D at T 5:15 At ang patotoo ng tatlong saksi ay aking ipahahayag bilang aking salita. 
 
D at T 5:16 At masdan, sinuman ang naniniwala sa aking mga salita, sila ay aking dadalawin sa 
paghahayag ng aking Espiritu; at sila ay isisilang sa akin, maging ng sa tubig at ng sa Espiritu -- 
 
D at T 5:17 At ikaw ay kailangang maghintay pa ng kaunting panahon, sapagkat ikaw ay hindi pa 
naoordenan -- 
 
D at T 5:18 At ang kanilang patotoo ay patutungo rin sa pagsumpa ng salinlahing ito kung 
kanilang patitigasin ang kanilang mga puso laban sa mga yaon; 
 
D at T 5:19 Sapagkat isang mapamanglaw na kaparusahan ang pasasa mga naninirahan sa 
mundo, at patuloy na ibubuhos sa pana-panahon, kung sila ay hindi magsisisi, hanggang ang 
mundo ay wala nang laman, at ang mga naninirahan doon ay masunog at ganap na malipol ng 
liwanag ng aking pagparito. 
 
D at T 5:20 Masdan, sinasabi ko sa iyo ang mga bagay na ito, maging tulad ng aking sinabi sa 
mga tao tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem; at ang aking salita ay mapatutunayan sa 
panahong ito tulad nang napatunayan noon. 
 
D at T 5:21 At ngayon aking ipinag-uutos sa iyo, aking tagapaglingkod na Joseph, na magsisi at 
lumakad nang mas matwid sa aking harapan, at huwag nang patangay pa sa mga panghihikayat 
ng mga tao; 
 
D at T 5:22 At na ikaw ay maging matatag sa pagsunod sa mga kautusan na ipinag-utos ko sa 
iyo; at kung gagawin mo ito, masdan ipagkakaloob ko sa iyo ang buhay na walang hanggan, 
maging ikaw man ay mapatay. 
 
D at T 5:23 At ngayon, muli, ako ay nangungusap sa iyo, aking tagapaglingkod na Joseph, hinggil 
sa taong nagnanais na maging saksi -- 
 
D at T 5:24 Masdan, sinasabi ko sa kanya, kanyang dinadakila ang kanyang sarili at hindi sapat 
ang kanyang pagpapakumbaba sa harapan ko; subalit kung siya ay luluhod sa harapan ko, at 
magpapakumbaba ng kanyang sarili sa taimtim na panalangin at pananampalataya, sa katapatan 
ng kanyang puso, kung gayon ay ipagkakaloob ko sa kanya na masilayan ang mga bagay na 
nais niyang makita. 
 
D at T 5:25 At pagkatapos ay sasabihin niya sa mga tao ng salinlahing ito: Masdan, aking nakita 
ang mga bagay na ipinakita ng Panginoon kay Joseph Smith, Jun., at nalalaman ko nang may 
katiyakan na ang mga yaon ay totoo, sapagkat nakita ko ang mga ito, sapagkat ipinakita ang mga 
ito sa akin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at hindi ng tao. 
 
D at T 5:26 At ako, ang Panginoon ay nag-uutos sa kanya, sa aking tagapaglingkod na si Martin 
Harris, na hindi siya magsasabi ng ano pa man sa kanila hinggil sa mga bagay na ito, maliban sa 
sasabihin niya: Aking nakita ang mga yaon, at ang mga yaon ay ipinakita sa akin sa 
pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos; at ito ang mga salitang kanyang sasabihin. 
 
D at T 5:27 Subalit kung kanyang itatatwa ito ay kanyang lalabagin ang tipan na kanyang 
ipinakipagtipan sa akin noong una, at masdan, siya ay parurusahan. 
 
D at T 5:28 At ngayon, maliban kung siya ay magpakumbaba at aminin sa akin ang mga bagay 
na kanyang nagawang mali, at makikipagtipan sa akin na susundin niya ang aking mga kautusan, 
at mananampalataya sa akin, masdan, sinasabi ko sa kanya, hindi siya makasisilay ng mga 



gayong bagay, sapagkat ako ay hindi magkakaloob sa kanya ng pagkakataong masilayan ang 
mga bagay na aking sinabi. 
 
D at T 5:29 At kung ito ang mangyayari, aking ipinag-uutos sa iyo, aking tagapaglingkod na 
Joseph, na iyong sasabihin sa kanya, na huwag na siyang gumawa pa, ni abalahin akong muli 
hinggil sa mga bagay na ito. 
 
D at T 5:30 At kung ito ang mangyayari, masdan, sinasabi ko sa iyo Joseph, kapag ikaw ay 
nakapagsalin na ng ilan pang mga pahina ikaw ay titigil ng ilang panahon, maging hanggang sa 
utusan kitang muli; sa panahong iyon ikaw ay maaari nang makapagsaling muli. 
 
D at T 5:31 At maliban kung gawin mo ito, masdan, ikaw ay hindi na magkakaroon pa ng kaloob, 
at aking kukunin ang mga bagay na aking ipinagkatiwala sa iyo. 
 
D at T 5:32 At ngayon, sapagkat aking nakikini-kinita ang mga nag-aabang upang patayin ka, oo, 
aking nakikini-kinita na kung ang aking tagapaglingkod na si Martin Harris ay hindi 
magpapakumbaba ng kanyang sarili at tatanggap ng patotoo mula sa aking kamay, siya ay 
mahuhulog sa paglabag; 
 
D at T 5:33 At marami ang nag-aabang upang mapatay ka sa ibabaw ng lupa; at sa dahilang ito, 
nang ang mga araw mo ay tumagal pa, aking ibinigay sa iyo ang mga kautusang ito. 
 
D at T 5:34 Oo, sa dahilang ito sinabi ko: Tumigil, at tumayo nang walang tinag hanggang ipag-
utos ko sa iyo, at ako ay maghahanda ng mga paraan upang maisakatuparan mo ang mga bagay 
na aking ipinag-utos sa iyo. 
 
D at T 5:35 At kung ikaw ay matapat sa pagsunod sa aking mga kautusan, ikaw ay dadakilain sa 
huling araw. Amen. 
 

BAHAGI 6 
 
Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Oliver Cowdery, sa Harmony, 
Pennsylvania, Abril 1829 (History of the Church, 1:32-35). Si Oliver Cowdery ay nagsimula sa 
kanyang gawain bilang tagasulat sa pagsasalin ng Aklat ni Mormon, ika-7 ng Abril 1829. 
Nakatanggap na siya ng isang pagpapatunay na mula sa langit tungkol sa katotohanan ng 
patotoo ng Propeta tungkol sa mga lamina na kung saan ay nakaukit ang tala ng Aklat ni 
Mormon. Ang Propeta ay nagtanong sa Panginoon sa pamamagitan ng Urim at Tummim at 
natanggap ang kasagutang ito. 
 
D at T 6:1 Isang dakila at kagila-gilalas na gawain ang malapit nang maganap sa mga anak ng 
tao. 
 
D at T 6:2 Masdan, ako ang Diyos; tumalima sa aking salita, na buhay at mabisa, mas matalas 
kaysa espadang may dalawang talim, sa paghahati ng mga kasu-kasuan at ng utak sa buto; 
samakatwid tumalima sa aking mga salita. 
 
D at T 6:3 Masdan, ang bukid ay puti na upang anihin; samakatwid, sinuman ang may nais na 
maggapas, humawak siya ng kanyang panggapas nang buo niyang lakas, at maggapas habang 
may araw pa, upang siya ay makapag-ipon ng walang hanggang kaligtasan para sa kanyang 
kaluluwa sa kaharian ng Diyos. 
 
D at T 6:4 Oo, sinuman ang hahawak ng kanyang panggapas at maggagapas, siya rin ay tinawag 
ng Diyos. 
 
D at T 6:5 Samakatwid, kung ikaw ay hihingi sa akin ay makatatanggap ka; kung ikaw ay kakatok 
ay pagbubuksan ka. 



 
D at T 6:6 Ngayon, yayamang ikaw ay humihingi, masdan, sinasabi ko sa iyo, sundin ang aking 
mga kautusan, at hangaring ihayag at itatag ang kapakanan ng Sion; 
 
D at T 6:7 Huwag maghangad ng mga yaman kundi ng karunungan, at masdan, ang mga hiwaga 
ng Diyos ay ilalahad sa iyo, at pagkatapos ikaw ay yayaman. Masdan, siya na may buhay na 
walang hanggan ay mayaman. 
 
D at T 6:8 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maging anuman ang naisin mo sa akin 
ito ay mapapasaiyo; at kung iyong nanaisin, ikaw ang magiging daan upang makagawa ng 
maraming kabutihan sa salinlahing ito. 
 
D at T 6:9 Huwag mangaral ng anuman kundi pagsisisi sa salinlahing ito; sundin ang aking mga 
kautusan, at tumulong na itatag ang aking gawain, alinsunod sa aking mga kautusan, at ikaw ay 
pagpapalain. 
 
D at T 6:10 Masdan ikaw ay may kaloob, at pinagpala ka dahil sa iyong kaloob. Tandaan na ito 
ay banal at nagmula sa itaas -- 
 
D at T 6:11 At kung ikaw ay magtatanong, malalaman mo ang mga dakila at kagila-gilalas na 
hiwaga; samakatwid gagamitin mo ang iyong kaloob, upang mapag-alaman mo ang mga hiwaga, 
upang makapagdala ka ng marami sa kaalaman ng katotohanan, oo, imulat sila sa kamalian ng 
kanilang mga gawa. 
 
D at T 6:12 Huwag mong ipaalam ang iyong kaloob sa sinuman maliban sa mga yaong 
kasampalataya. Huwag lapastanganin ang mga bagay na banal. 
 
D at T 6:13 Kung ikaw ay gagawa ng mabuti, oo, at patuloy na magiging matapat hanggang 
wakas, ikaw ay maliligtas sa kaharian ng Diyos, na siyang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng 
Diyos; sapagkat wala nang kaloob na mas dadakila pa sa kaloob na kaligtasan. 
 
D at T 6:14 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, pinagpala ka dahil sa iyong ginawa; 
sapagkat ikaw ay nagtanong sa akin, at masdan, sa tuwing magtatanong ka ikaw ay 
makatatanggap ng tagubilin mula sa aking Espiritu. Kung hindi magkagayon, ikaw ay hindi 
makararating sa lugar na kinaroroonan mo sa ngayon. 
 
D at T 6:15 Masdan, iyong nalalaman na ikaw ay nagtanong sa akin at aking nilinaw ang iyong 
pag-iisip; at ngayon ipinaaalam ko sa iyo ang mga bagay na ito upang iyong malaman na ikaw ay 
naliwanagan sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan; 
 
D at T 6:16 Oo, sinasabi ko sa iyo, upang iyong malaman na wala nang iba pa kundi Diyos 
lamang ang nakaaalam ng iyong mga saloobin at hangarin ng iyong puso. 
 
D at T 6:17 Sinasabi ko sa iyo ang mga bagay na ito bilang pagpapatunay sa iyo -- na ang mga 
salita o ang bagay na iyong isinusulat ay totoo. 
 
D at T 6:18 Samakatwid maging masigasig; umagapay sa aking tagapaglingkod na si Joseph, 
nang tapat, sa anumang mahirap na kalagayan na kanyang masusuungan dahil sa salita. 
 
D at T 6:19 Pagpayuhan siya sa kanyang mga kamalian, at tumanggap din ng payo mula sa 
kanya. Maging mapagtiis; maging mahinahon; maging mapagtimpi; magkaroon ng pagtitiis, 
pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa-tao. 
 
D at T 6:20 Masdan, ikaw ay si Oliver, at ako ay nakipag-usap sa iyo dahil sa iyong mga nais; 
samakatwid pahalagahan ang mga salitang ito sa iyong puso. Maging matapat at matiyaga sa 
pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, at kita'y aking yayakapin sa bisig ng aking pagmamahal. 



 
D at T 6:21 Masdan, ako si Jesucristo, ang Anak ng Diyos. Ako ang yaong naparito sa sariling 
akin, at ang sariling akin ay hindi ako tinanggap. Ako ang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman, at 
ang kadiliman ay hindi ito naunawaan. 
 
D at T 6:22 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, kung nagnanais ka ng karagdagang 
katibayan, ipako mo ang isipan sa gabing ikaw ay nagsumamo sa akin sa iyong puso, upang 
iyong malaman ang hinggil sa katotohanan ng mga bagay na ito. 
 
D at T 6:23 Hindi nga ba't ako ay nangusap ng kapayapaan sa iyong isipan hinggil sa bagay na 
ito? Ano pang mas higit na katibayan ang iyong matatamo kundi ang mula sa Diyos? 
 
D at T 6:24 At ngayon, masdan, ikaw ay nakatanggap ng isang katibayan; sapagkat kung sinabi 
ko sa iyo ang mga bagay na walang sinumang tao ang nakaaalam hindi nga ba't nakatanggap ka 
ng katibayan? 
 
D at T 6:25 At, masdan, pagkakalooban kita ng isang kaloob, kung nanaisin mo na tanggapin ito 
mula sa akin, na makapagsalin, maging tulad ng aking tagapaglingkod na si Joseph. 
 
D at T 6:26 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, na may mga talaang naglalaman ng 
marami sa aking ebanghelyo, na itinago dahil sa kasamaan ng mga tao; 
 
D at T 6:27 At ngayon ipinag-uutos ko sa iyo, na kung ikaw ay may mabuting hangarin -- isang 
hangaring mag-ipon ng kayamanan para sa iyong sarili sa langit -- sa gayon ikaw ay tutulong sa 
pagdadala sa liwanag, sa pamamagitan ng iyong kaloob, sa mga yaong bahagi ng aking mga 
banal na kasulatan na itinago dahil sa kasamaan. 
 
D at T 6:28 At ngayon, masdan, ibinibigay ko sa iyo, at gayon din sa aking tagapaglingkod na si 
Joseph, ang mga susi ng kaloob na ito, na magdadala sa liwanag sa ministeryong ito; at sa bibig 
ng dalawa o tatlong saksi ang bawat salita ay mapagtitibay. 
 
D at T 6:29 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, kung kanilang tatanggihan ang aking 
mga salita, at ang bahaging ito ng aking ebanghelyo at ministeryo pinagpala ka, dahil hindi nila 
magagawa sa iyo ang higit pa sa ginawa nila sa akin. 
 
D at T 6:30 At kahit na kanilang gawin sa iyo ang kanilang ginawa sa akin, pinagpala ka, 
sapagkat ikaw ay makapananahanang kasama ko sa kaluwalhatian. 
 
D at T 6:31 At kung hindi nila tatanggihan ang aking mga salita, na pagtitibayin ng mga patotoong 
ibibigay, pinagpala sila, at sa panahong iyon ikaw ay magkakaroon ng kagalakan sa bunga ng 
iyong mga gawa. 
 
D at T 6:32 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, tulad ng aking sinabi sa aking mga 
disipulo, kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon sa aking pangalan, ukol sa isang bagay, 
masdan, ako ay naroroon sa gitna nila -- maging ako ay nasa gitna ninyo. 
 
D at T 6:33 Huwag matakot na gumawa ng mabuti, aking mga anak, sapagkat kung anuman ang 
inyong itinanim, iyon din ang inyong aanihin; samakatwid, kung kayo ay nagtanim ng kabutihan 
kayo rin ay aani ng kabutihan bilang inyong gantimpala. 
 
D at T 6:34 Samakatwid, huwag matakot, munting kawan; gumawa ng mabuti; hayaang 
magsama ang mundo at impiyerno laban sa inyo, sapagkat kung kayo ay itinayo sa aking bato, 
hindi sila mananaig. 
 
D at T 6:35 Masdan, hindi ko kayo inuusig; humayo kayo sa inyong mga gawain at huwag na 
muling magkasala; isagawa nang mahinahon ang gawaing ipinag-uutos ko sa inyo. 



 
D at T 6:36 Isaalang-alang ako sa bawat pag-iisip; huwag mag-alinlangan, huwag matakot. 
 
D at T 6:37 Masdan ang sugat na tumagos sa aking tagiliran, at gayon din ang bakas ng mga 
pako sa aking mga kamay at paa; maging matapat, sundin ang aking mga kautusan, at inyong 
mamamana ang kaharian ng langit. Amen. 
 

BAHAGI 7 
 
Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Oliver Cowdery, sa Harmony, 
Pennsylvania, Abril 1829, nang sila ay magtanong sa pamamagitan ng Urim at Tummim hinggil 
sa kung si Juan, ang pinakamamahal na disipulo, ay namalagi sa katawang-lupa o namatay. Ang 
paghahayag ay isang naisaling ulat ng talaang isinulat ni Juan sa balat ng tupa at itinago niya na 
rin (History of the Church, 1:35-36). 
 
D at T 7:1 At sinabi ng Panginoon sa akin: Juan, aking pinakamamahal, ano ang ninanais mo? 
Sapagkat kung iyong hihilingin kung ano ang iyong ninanais, ito ay ipagkakaloob sa iyo. 
 
D at T 7:2 At sinabi ko sa kanya: Panginoon, ibigay ninyo sa akin ang kapangyarihan sa 
kamatayan, upang ako ay mabuhay at makapagdala ng mga kaluluwa sa inyo. 
 
D at T 7:3 At sinabi ng Panginoon sa akin: Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, dahil 
ninanais mo ito ikaw ay mamamalagi hanggang sa ako ay pumarito sa aking kaluwalhatian, at 
magpopropesiya sa mga bansa, lahi, wika, at tao. 
 
D at T 7:4 At dahil dito ang Panginoon ay nagsabi kay Pedro: Kung kalooban ko na siya ay 
mamalagi hanggang sa pumarito ako, ano ito sa iyo? Sapagkat hiniling niya sa akin na siya ay 
makapagdala ng mga kaluluwa sa akin, subalit ikaw ay humiling na ikaw ay kaagad na 
makatungo sa akin sa aking kaharian. 
 
D at T 7:5 Sinasabi ko sa iyo, Pedro, ito ay isang mabuting naisin; subalit ang aking 
pinakamamahal ay nagnais na siya ay makagawa pa nang marami, o mas dakila pang gawain sa 
mga tao kaysa sa nagawa niya noon. 
 
D at T 7:6 Oo, isagawa niya ang isang mas dakilang gawain; kaya gagawin ko siyang tulad ng 
nag-aalab na apoy at isang naglilingkod na anghel; siya ay maglilingkod para sa yaong mga 
magmamana ng kaligtasan na naninirahan sa mundo. 
 
D at T 7:7 At gagawin kong ikaw ay maglingkod para sa kanya at para sa iyong kapatid na si 
Santiago; at sa inyong tatlo ibibigay ko ang kapangyarihang ito at ang mga susi ng ministeryong 
ito hanggang sa ako ay pumarito. 
 
D at T 7:8 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kapwa ninyo tatanggapin ang naaayon sa inyong 
mga ninanais, sapagkat kapwa kayo nagagalak sa yaong inyong ninais. 
 

BAHAGI 8 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Oliver Cowdery, sa 
Harmony, Pennsylvania, Abril 1829 (History of the Church, 1:36-37). Habang nagsasalin ng Aklat 
ni Mormon, si Oliver, na nagpatuloy na maglingkod bilang tagasulat, nagsusulat sa dikta ng 
Propeta, ay nagnais na mabigyan ng kaloob na makapagsalin. Ang Panginoon ay tumugon sa 
kanyang pagsusumamo sa pamamagitan ng pagkakaloob ng paghahayag na ito. 
 
D at T 8:1 Oliver Cowdery, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, yayamang ang 
Panginoon ay buhay, na iyong Diyos at iyong Manunubos, tiyak na matatanggap mo ang 
kaalaman ng anumang bagay na iyong hihilingin nang may pananampalataya, nang may tapat na 



puso, naniniwala na matatanggap mo ang kaalaman hinggil sa mga nakaukit sa mga lumang 
talaan, na mga sinauna, na naglalaman ng mga yaong bahagi ng aking banal na kasulatan na 
binanggit sa pamamagitan ng paghahayag ng aking Espiritu. 
 
D at T 8:2 Oo, masdan, sasabihin ko sa iyo sa iyong isipan at sa iyong puso, sa pamamagitan ng 
Espiritu Santo, na pasasaiyo at mananahanan sa iyong puso. 
 
D at T 8:3 Ngayon, masdan, ito ang diwa ng paghahayag; masdan, ito ang diwa kung paano 
nadala ni Moises ang mga anak ni Israel patawid sa Dagat na Pula patungo sa tuyong lupa. 
 
D at T 8:4 Samakatwid ito ang iyong kaloob; gamitin ito, at pinagpala ka, sapagkat ito ang 
magliligtas sa iyo sa mga kamay ng iyong mga kaaway, kung saan, kung hindi ito magkagayon, 
papatayin ka nila at dadalhin ang iyong kaluluwa sa pagkawasak. 
 
D at T 8:5 O, tandaan ang mga salitang ito, at sundin ang aking mga kautusan. Tandaan, ito ay 
iyong kaloob. 
 
D at T 8:6 Ngayon hindi lamang ito ang iyong kaloob; sapagkat ikaw ay may isa pang kaloob, na 
kaloob ni Aaron; masdan, ito ay nagpahayag sa iyo ng maraming bagay; 
 
D at T 8:7 Masdan, wala nang iba pang kapangyarihan, maliban sa kapangyarihan ng Diyos, na 
makapagdudulot ng kaloob na ito ni Aaron na mapasaiyo. 
 
D at T 8:8 Samakatwid, huwag mag-alinlangan, sapagkat ito ay kaloob ng Diyos; at ikaw ang 
magtatangan nito sa iyong mga kamay, at gagawa ng mga kagila-gilalas na gawa; at walang 
kapangyarihang makakukuha nito sa iyong mga kamay, sapagkat ito ay gawain ng Diyos. 
 
D at T 8:9 At, samakatwid, anuman ang iyong hilingin sa akin na sabihin sa iyo sa pamamaraang 
yaon, yaon ay aking ipagkakaloob sa iyo, at ikaw ay magkakaroon ng kaalaman hinggil doon. 
 
D at T 8:10 Tandaan na kung walang pananampalataya ay wala kang magagawa; samakatwid 
humingi nang may pananampalataya. Huwag lapastanganin ang mga bagay na ito; huwag 
hilingin yaong hindi mo dapat hilingin. 
 
D at T 8:11 Hilingin na iyong malaman ang mga hiwaga ng Diyos, at nang sa gayon ikaw ay 
makapagsalin at makatanggap ng kaalaman sa lahat ng yaong sinaunang mga talaang ikinubli, 
na mga banal; at alinsunod sa iyong pananampalataya siyang mangyayari sa iyo. 
 
D at T 8:12 Masdan, ako ang nangusap nito, at ako ang siya ring nangusap mula pa noong una. 
Amen. 
 

BAHAGI 9 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Oliver Cowdery, sa 
Harmony, Pennsylvania, Abril 1829 (History of the Church, 1:37-38). Si Oliver ay pinaalalahanang 
maging matiyaga, at hinikayat na masiyahan na lamang sa pagsusulat, sa panahong iyon, sa 
dikta ng tagapagsalin, sa halip na magtangkang magsalin. 
 
D at T 9:1 Masdan, sinasabi ko sa iyo, aking anak, na dahil hindi ka nagsalin alinsunod sa yaong 
hiniling sa akin, at muling nagsimulang magsulat para sa aking tagapaglingkod, si Joseph Smith, 
Jun., samakatwid nais kong ikaw ay magpatuloy hanggang sa matapos mo ang talaang ito, na 
aking ipinagkatiwala sa kanya. 
 
D at T 9:2 At pagkatapos, masdan, may iba pa akong mga talaan, na aking ibibigay sa iyo ang 
kapangyarihan upang ikaw ay makatulong na magsalin. 
 



D at T 9:3 Maging matiyaga, aking anak, sapagkat ito ay karunungan sa akin, at hindi 
kinakailangang ikaw ay magsalin sa ngayon. 
 
D at T 9:4 Masdan, ang gawain kung saan tinawag kang gumawa ay magsulat para sa aking 
tagapaglingkod na si Joseph. 
 
D at T 9:5 At, masdan, ito ay dahil sa hindi ka nagpatuloy tulad ng iyong pinasimulan, nang ikaw 
ay magsimulang magsalin, kaya aking kinuha ang pribilehiyong ito sa iyo. 
 
D at T 9:6 Huwag bumulung-bulong, aking anak, sapagkat karunungan sa akin na ikaw ay 
pakitunguhan ko sa ganitong pamamaraan. 
 
D at T 9:7 Masdan, hindi mo naunawaan; inakala mo na aking ibibigay ito sa iyo, gayong wala 
kang inisip maliban sa ito ay itanong sa akin. 
 
D at T 9:8 Subalit, masdan, sinasabi ko sa iyo, na kailangan mong pag-aralan ito sa iyong isipan; 
pagkatapos kailangang itanong mo sa akin kung ito ay tama, at kung ito ay tama aking 
papapangyarihin na ang iyong dibdib ay mag-alab; samakatwid, madarama mo na ito ay tama. 
 
D at T 9:9 Subalit kung ito ay hindi tama wala kang madaramang gayon, kundi ikaw ay 
magkakaroon ng pagkatuliro ng pag-iisip na magiging dahilan upang makalimutan mo ang bagay 
na mali; samakatwid, hindi ka makasusulat ng yaong banal maliban kung ibigay ito sa iyo mula sa 
akin. 
 
D at T 9:10 Ngayon, kung nalaman mo ito ikaw sana ay nakapagsalin; gayunman, hindi 
kinakailangang ikaw ay magsalin ngayon. 
 
D at T 9:11 Masdan, iyon ay kinailangan noong ikaw ay magsimula; subalit natakot ka, at ang 
panahon ay lumipas na, at hindi na ito kinakailangan ngayon; 
 
D at T 9:12 Sapagkat, hindi mo ba namamasdan na ibinigay ko sa aking tagapaglingkod na si 
Joseph ang sapat na lakas, kung kaya ito ay nagawa? At sinuman sa inyo ay hindi ko inusig. 
 
D at T 9:13 Gawin ang bagay na ito na aking ipinag-uutos sa iyo, at ikaw ay uunlad. Maging 
matapat, at huwag magpadaig sa anumang tukso. 
 
D at T 9:14 Manatiling matatag sa gawain kung saan kita tinawag, at isa mang buhok sa iyong 
ulo ay hindi malalagas, at ikaw ay dadakilain sa huling araw. Amen. 
 

BAHAGI 10 
 
Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, sa tag-araw 
ng 1828 (History of the Church, 1:20-23). Ipinaalam dito ng Panginoon kay Joseph ang mga 
pagbabagong ginawa ng masasamang tao sa 116 na pahina ng manuskrito mula sa pagsasalin 
ng aklat ni Lehi, sa Aklat ni Mormon. Ang mga pahina ng manuskritong ito ay nawala sa pag-
iingat ni Martin Harris, na kung kanino ang mga pahina ay pansamantalang ipinagkatiwala. 
(Tingnan ang ulo ng bahagi 3.) Ang masamang balak ay hintayin ang inaasahang pagsasaling 
muli ng mga bagay na nilalaman ng mga ninakaw na pahina, at pagkatapos ay pag-alinlanganan 
ang nagsalin sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga pagkakaiba na nalikha ng ginawang mga 
pagbabago. Na ang masamang layuning ito ay binalangkas niyong masama, na alam ng 
Panginoon maging noong si Mormon, ang sinaunang mananalaysay na Nephita, ay gumagawa 
ng kanyang pagpapaikling ulat sa mga natipong lamina, ay ipinakita sa Aklat ni Mormon (tingnan 
sa Ang mga Salita ni Mormon 1:3-7). 
 



D at T 10:1 Ngayon, masdan, sinasabi ko sa iyo, sapagkat ibinigay mo ang yaong mga kasulatan 
na binigyan ka ng kapangyarihang maisalin sa pamamagitan ng Urim at Tummim, sa kamay ng 
isang masamang tao, nawala mo ang mga yaon. 
 
D at T 10:2 At iyo ring nawala ang iyong kaloob sa panahon ding yaon, at ang iyong isipan ay 
naging madilim. 
 
D at T 10:3 Gayunman, ito ngayon ay ibinalik na sa iyong muli; samakatwid tiyaking ikaw ay 
matapat at magpatuloy sa pagtapos ng mga nalalabing gawain ng pagsasalin tulad ng iyong 
sinimulan. 
 
D at T 10:4 Huwag kang tumakbo nang mas mabilis o gumawa nang labis kaysa sa iyong lakas 
at kakayahan na inilaan sa iyo upang makapagsalin; sa halip maging masigasig hanggang sa 
katapusan. 
 
D at T 10:5 Manalangin tuwina, nang ikaw ay magtagumpay; oo, nang iyong mapagtagumpayan 
si Satanas, at nang iyong matakasan ang kamay ng mga tagapaglingkod ni Satanas na 
tumatangkilik sa kanyang gawain. 
 
D at T 10:6 Masdan, kanilang hinangad na ikaw ay pinsalain; oo, maging ang taong iyong 
pinagkatiwalaan ay naghangad na ikaw ay pinsalain. 
 
D at T 10:7 At sa kadahilanang ito sinasabi ko na siya ay isang masamang tao, sapagkat 
kanyang hinangad na kunin ang mga bagay na aking ipinagkatiwala sa iyo; at kanya ring 
hinangad na wasakin ang iyong kaloob. 
 
D at T 10:8 At sapagkat ibinigay mo ang mga kasulatan sa kanyang mga kamay, masdan, kinuha 
ito ng masasamang tao mula sa iyo. 
 
D at T 10:9 Samakatwid, ibinigay mo ang mga yaon, oo, ang yaong banal, sa kasamaan. 
 
D at T 10:10 At, masdan, inilagay ni Satanas sa kanilang mga puso na baguhin ang mga salita na 
iyong pinapangyaring maisulat, o yaong iyong naisalin, na nawala sa iyong mga kamay. 
 
D at T 10:11 At masdan, sinasabi ko sa iyo, na dahil binago nila ang mga salita, mababasang 
salungat ang mga ito mula sa iyong pagkakasalin at pinapangyaring maisulat; 
 
D at T 10:12 At, sa paraang ito, ang diyablo ay naghangad na maghanda ng isang tusong balak, 
upang kanyang mawasak ang gawaing ito; 
 
D at T 10:13 Sapagkat kanyang inilagay sa kanilang mga puso na gawin ito, na sa pamamagitan 
ng pagsisinungaling ay kanilang masabing ikaw ay kanilang nahuli sa mga salita na iyong 
ipinagpanggap na isinalin. 
 
D at T 10:14 Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, na hindi ko hahayaang maisakatuparan ni Satanas 
ang kanyang masamang layunin sa bagay na ito. 
 
D at T 10:15 Sapagkat masdan, kanyang inilagay ito sa kanilang mga puso upang mahikayat 
kang tuksuhin ang Panginoon mong Diyos, sa paghiling na isalin itong muli. 
 
D at T 10:16 At pagkatapos, masdan, kanilang sasabihin at iisipin sa kanilang mga puso -- Ating 
titingnan kung binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihang makapagsalin; kung gayon nga, kanya 
siyang bibigyang muli ng kapangyarihan; 
 



D at T 10:17 At kung bibigyan siyang muli ng Diyos ng kapangyarihan, o kung siya ay magsaling 
muli, o, sa ibang salita, kung siya ay makasusulat ng gayon ding mga salita, masdan, nasa atin 
ang mga yaon, at atin nang nabago ang mga yaon; 
 
D at T 10:18 Samakatwid hindi magtutugma ang mga yaon, at ating sasabihin na siya ay 
nagsinungaling sa kanyang mga salita, at na siya ay walang kaloob, at na siya ay walang 
kapangyarihan; 
 
D at T 10:19 Samakatwid atin siyang mapipinsala, at gayon din ang gawain; at ating gagawin ito 
nang hindi tayo mapahiya sa bandang huli, at nang makuha natin ang papuri ng sanlibutan. 
 
D at T 10:20 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, si Satanas ay may malakas na 
pagkakahawak sa kanilang mga puso; kanyang pinukaw sila sa kasamaan laban sa yaong 
mabuti; 
 
D at T 10:21 At ang kanilang mga puso ay tiwali, at puno ng kasamaan at karumal-dumal na 
gawain; at kanilang mahal ang kadiliman kaysa sa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawa ay 
masasama; samakatwid hindi sila hihiling sa akin. 
 
D at T 10:22 Pinupukaw sila ni Satanas, upang kanyang madala ang kanilang mga kaluluwa 
tungo sa pagkawasak. 
 
D at T 10:23 At sa gayon siya naghanda ng isang tusong balak, iniisip na wasakin ang gawain ng 
Diyos; subalit aking ipasasagot ito sa kanilang mga kamay, at ito ay magdudulot sa kanila ng 
kahihiyan at kahatulan sa araw ng paghuhukom. 
 
D at T 10:24 Oo, kanyang pinukaw ang kanilang mga puso na magalit laban sa gawaing ito. 
 
D at T 10:25 Oo, sinabi niya sa kanila: Manlinlang at magkubli upang makabitag, upang kayo ay 
makapinsala; masdan, hindi ito masama. At sa gayon niya sila hinihibok, at sinasabi sa kanila na 
hindi kasalanan ang magsinungaling upang mahuli nila ang isang tao sa pamamagitan ng 
pagsisinungaling, upang kanilang mapinsala siya. 
 
D at T 10:26 At sa gayon niya sila hinihibok, at kanya silang inaakay hanggang kanyang mahila 
ang kanilang mga kaluluwa sa impiyerno; at sa gayon kanyang pinapangyari na mahuli sila sa 
kanilang sariling patibong. 
 
D at T 10:27 At sa gayon siya ay panhik panaog, paroon at parito sa mundo, naghahangad na 
mawasak ang mga kaluluwa ng tao. 
 
D at T 10:28 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, sa aba niya na nagsisinungaling 
upang makalinlang sapagkat inaakala niya na may iba pang nagsisinungaling upang makalinlang, 
sapagkat ang mga gayon ay hindi makaliligtas mula sa katarungan ng Diyos. 
 
D at T 10:29 Ngayon, masdan, kanilang binago ang mga salitang ito, sapagkat sinabi ni Satanas 
sa kanila: Kanya kayong nilinlang -- at sa gayon niya sila hinibok upang gumawa ng kasamaan, 
upang mahimok kang tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. 
 
D at T 10:30 Masdan, sinasabi ko sa iyo, na huwag mo nang isaling muli yaong mga salitang 
nawala sa iyong mga kamay; 
 
D at T 10:31 Sapagkat, masdan, hindi nila maisasakatuparan ang kanilang masasamang layunin 
sa pagsisinungaling laban sa mga salitang yaon. Sapagkat, masdan, kung iyong isusulat ang 
mga gayon ding salita kanilang sasabihing ikaw ay nagsinungaling at na ikaw ay nagpanggap 
lamang na nakapagsalin, subalit sinalungat mo ang iyong sarili. 
 



D at T 10:32 At, masdan, kanilang ilalathala ito, at patitigasin ni Satanas ang puso ng mga tao 
upang pukawin sila na magalit laban sa iyo, upang hindi nila paniwalaan ang aking mga salita. 
 
D at T 10:33 Sa gayon iniisip ni Satanas na daigin ang iyong patotoo sa salinlahing ito, upang 
ang gawain ay hindi maisagawa sa salinlahing ito. 
 
D at T 10:34 Subalit masdan, narito ang karunungan, at dahil ipinaalam ko sa iyo ang 
karunungan, at ibinigay sa iyo ang mga kautusan hinggil sa mga bagay na ito, kung ano ang 
iyong gagawin, huwag mo itong ipaaalam sa sanlibutan hanggang sa maisakatuparan mo ang 
gawain ng pagsasalin. 
 
D at T 10:35 Huwag manggilalas na sinabi ko sa iyo: Narito ang karunungan, huwag mo itong 
ipaaalam sa sanlibutan -- sapagkat sinabi ko, huwag itong ipaaalam sa sanlibutan, nang ikaw ay 
mapangalagaan. 
 
D at T 10:36 Masdan, hindi ko sinabi na huwag itong ipaalam sa mabubuti; 
 
D at T 10:37 Subalit yayamang hindi mo tuwinang makikilala kung sino ang mabubuti; o hindi mo 
tuwinang makikilala ang masasama sa mabubuti, samakatwid sinasabi ko sa iyo, manahimik ka 
muna hanggang sa makita kong nararapat nang ipaalam ang lahat ng bagay sa sanlibutan hinggil 
dito. 
 
D at T 10:38 At ngayon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, na isang ulat ng mga yaong iyong 
naisulat na, na nawala sa iyong mga kamay, ay nakaukit sa mga lamina ni Nephi; 
 
D at T 10:39 Oo, at natatandaan mo na nasabi sa mga kasulatang yaon na isang mas 
detalyadong ulat ang ibinigay ukol sa mga ito sa mga lamina ni Nephi. 
 
D at T 10:40 At ngayon, sapagkat ang ulat na nakaukit sa mga lamina ni Nephi ay mas detalyado 
hinggil sa mga bagay na, sa aking karunungan, aking ipararating sa kaalaman ng mga tao sa ulat 
na ito -- 
 
D at T 10:41 Samakatwid, iyong isasalin ang mga nakaukit na nasa mga lamina ni Nephi, maging 
hanggang sa paghahari ni haring Benjamin, o hanggang sa yaong iyong naisalin na, na iyong 
iningatan; 
 
D at T 10:42 At masdan, iyong ipalalathala ito bilang talaan ni Nephi; at sa gayon ko guguluhin 
ang isip ng mga yaong nagbago ng aking mga salita. 
 
D at T 10:43 Hindi ko hahayaan na kanilang wasakin ang aking gawain; oo, aking ipakikita sa 
kanila na ang aking karunungan ay nakahihigit kaysa sa katusuhan ng diyablo. 
 
D at T 10:44 Masdan, isang bahagi lamang ang nasa kanila, o isang pinaikling ulat ng salaysay ni 
Nephi. 
 
D at T 10:45 Masdan, maraming bagay ang nakaukit sa mga lamina ni Nephi na magbibigay ng 
mas malawak na pananaw sa aking ebanghelyo; samakatwid, karunungan sa akin na nararapat 
mong isalin itong unang bahagi ng mga ukit ni Nephi, at nailathala sa gawaing ito. 
 
D at T 10:46 At, masdan, ang lahat ng nalalabi sa gawaing ito ay naglalaman ng lahat ng bahagi 
ng aking ebanghelyo na hiniling ng aking mga banal na propeta, oo, gayon din ng aking mga 
disipulo, sa kanilang mga panalangin na nararapat maiparating sa mga taong ito. 
 
D at T 10:47 At sinabi ko sa kanila, na ito ay ipagkakaloob sa kanila alinsunod sa kanilang 
pananampalataya sa kanilang mga panalangin; 
 



D at T 10:48 Oo, at ito ang kanilang pananampalataya -- na ang aking ebanghelyo, na aking 
ibinigay sa kanila upang kanilang maipangaral sa kanilang mga araw, ay makarating sa kanilang 
mga kapatid na mga Lamanita, at gayon din sa lahat ng naging mga Lamanita dahil sa kanilang 
mga alitan. 
 
D at T 10:49 Ngayon, hindi lamang ito -- ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga 
panalangin na ang ebanghelyong ito ay ipaalam din, kung maaari sa ibang bansa na magmamay-
ari ng lupaing ito; 
 
D at T 10:50 At sa gayon sila nag-iwan ng pagbabasbas sa lupaing ito sa kanilang mga 
panalangin, na sinuman ang maniwala sa ebanghelyong ito sa lupaing ito ay magkaroon ng 
buhay na walang hanggan; 
 
D at T 10:51 Oo, na ito ay maging malaya sa lahat ng alinmang bansa, lahi, wika, o kahit sino 
mang tao. 
 
D at T 10:52 At ngayon, masdan, alinsunod sa kanilang pananampalataya sa kanilang mga 
panalangin aking ipararating ang bahaging ito ng aking ebanghelyo sa kaalaman ng aking mga 
tao. Masdan, hindi ko ito ipararating upang wasakin ang kanilang natanggap na, kundi upang 
patatagin ito. 
 
D at T 10:53 Sa kadahilanang ito aking sinabi: Kung ang salinlahing ito ay hindi magpapatigas ng 
kanilang puso, aking itatatag ang aking simbahan sa kanila. 
 
D at T 10:54 Ngayon hindi ko sinasabi ito upang wasakin ang aking simbahan, kundi sinasabi ko 
ito upang maitatag ang aking simbahan; 
 
D at T 10:55 Samakatwid, sinuman ang nabibilang sa aking simbahan ay hindi kinakailangang 
matakot, sapagkat sila ang magmamana ng kaharian ng langit. 
 
D at T 10:56 Subalit sila na mga hindi natatakot sa akin, ni sumusunod sa aking mga kautusan 
kundi nagtatatag ng mga simbahan sa kanilang sarili upang makinabang, oo, at lahat ng yaong 
gumagawa ng kasamaan at nagtatatag ng kaharian ng diyablo -- oo, katotohanan, katotohanan, 
sinasabi ko sa iyo, na sila ang yaong aking gagambalain, at papapangyarihing manginig at 
mayanig sa kanilang kaibuturan. 
 
D at T 10:57 Masdan, ako si Jesucristo, ang Anak ng Diyos. Ako ay naparito sa sariling akin, at 
ang sariling akin ay hindi ako tinanggap. 
 
D at T 10:58 Ako ang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman, at ang kadiliman ay hindi ito naunawaan. 
 
D at T 10:59 Ako ang siyang nagsabi -- Mayroon akong ibang tupa na hindi sa kawang ito -- sa 
aking mga disipulo, at marami sa kanila ang hindi nakaunawa sa akin. 
 
D at T 10:60 At aking ipakikita sa mga taong ito na ako ay may iba pang tupa, at na sila ay sanga 
ng sambahayan ni Jacob; 
 
D at T 10:61 At aking dadalhin sa liwanag ang kanilang kagila-gilalas na mga gawain, na kanilang 
ginawa sa aking pangalan; 
 
D at T 10:62 Oo, at akin ding dadalhin sa liwanag ang aking ebanghelyo na ipinangaral sa kanila, 
at, masdan, hindi nila maitatatwa ang yaong iyong natanggap, kundi kanilang pagtitibayin ito, at 
dadalhin sa liwanag ang mga tunay na paksa ng aking doktrina, oo, ang tanging doktrina na nasa 
akin. 
 



D at T 10:63 At ito ay aking ginagawa upang aking maitatag ang aking ebanghelyo, upang huwag 
nang magkaroon ng labis na pagtatalo; oo, pinukaw ni Satanas ang mga puso ng tao sa 
pagtatalo hinggil sa mga paksa ng aking doktrina; at sa mga bagay na ito sila ay nagkakamali, 
sapagkat kanilang binubuno ang mga banal na kasulatan at hindi nauunawaan ang mga ito. 
 
D at T 10:64 Samakatwid, aking ilalahad sa kanila ang dakilang hiwagang ito; 
 
D at T 10:65 Sapagkat, masdan, akin silang titipunin na gaya ng pagtitipon ng isang inahing 
manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, kung hindi nila 
patitigasin ang kanilang mga puso; 
 
D at T 10:66 Oo, kung sila ay lalapit, sila ay makalalapit, at malayang makaiinom sa tubig ng 
buhay. 
 
D at T 10:67 Masdan, ito ang aking doktrina -- sinuman ang magsisisi at lalapit sa akin, siya rin 
ay aking simbahan. 
 
D at T 10:68 Sinuman ang magpapahayag ng higit o kulang kaysa rito, siya rin ay hindi sa akin, 
kundi laban sa akin; samakatwid siya ay hindi sa aking simbahan. 
 
D at T 10:69 At ngayon, masdan, sinuman ang nasa sa aking simbahan, at mananatili sa aking 
simbahan hanggang katapusan, siya ay aking itatayo sa aking bato, at ang pintuan ng impiyerno 
ay hindi mananaig laban sa kanila. 
 
D at T 10:70 At ngayon, tandaan ang mga salita niya na siyang buhay at ilaw ng sanlibutan, iyong 
Manunubos, iyong Panginoon at iyong Diyos. Amen. 
 

BAHAGI 11 
 

Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa kanyang kapatid na 
si Hyrum Smith, sa Harmony, Pennsylvania, Mayo 1829 (History of the Church, 1:39-46). Ang 
paghahayag na ito ay natanggap sa pamamagitan ng Urim at Tummim bilang kasagutan sa 
panalangin at katanungan ni Joseph. Ang History of the Church ay nagpapahiwatig na ang 
paghahayag na ito ay natanggap pagkaraan ng pagpapanumbalik ng Pagkasaserdoteng Aaron. 
 
D at T 11:1 Isang dakila at kagila-gilalas na gawain ang malapit nang maganap sa mga anak ng 
tao. 
 
D at T 11:2 Masdan, ako ang Diyos; tumalima sa aking salita, na buhay at mabisa, mas matalas 
kaysa espadang may dalawang talim, sa paghahati ng mga kasu-kasuan at ng utak sa buto; 
samakatwid tumalima sa aking salita. 
 
D at T 11:3 Masdan, ang bukid ay puti na upang anihin; samakatwid, sinuman ang may nais na 
gumapas siyang humawak siya ng kanyang panggapas ng buo niyang lakas, at gumapas habang 
may araw pa, upang siya ay makapag-ipon ng walang hanggang kaligtasan para sa kanyang 
kaluluwa sa kaharian ng Diyos. 
 
D at T 11:4 Oo, sinuman ang hahawak sa kanyang panggapas at maggagapas, siya rin ay 
tinawag ng Diyos. 
 
D at T 11:5 Samakatwid, kung ikaw ay hihingi sa akin ay makatatanggap ka; kung ikaw ay 
kakatok ay pagbubuksan ka. 
 
D at T 11:6 Ngayon, yayamang ikaw ay humihingi, masdan, sinasabi ko sa iyo, sundin ang aking 
mga kautusan, at hangaring ipahayag at itatag ang kapakanan ng Sion. 
 



D at T 11:7 Huwag maghangad ng mga yaman kundi ng karunungan; at, masdan, ang mga 
hiwaga ng Diyos ay malalahad sa iyo, at pagkatapos ikaw ay yayaman. Masdan, siya na may 
buhay na walang hanggan ay mayaman. 
 
D at T 11:8 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maging anuman ang naisin mo sa akin 
ito ay mapapasaiyo; at, kung iyong nanaisin, ikaw ang magiging daan upang magawa ang 
maraming kabutihan sa salinlahing ito. 
 
D at T 11:9 Huwag magsabi ng anuman kundi pagsisisi sa salinlahing ito. Sundin ang aking mga 
kautusan, at tumulong na itatag ang aking gawain, alinsunod sa aking mga kautusan, at ikaw ay 
pagpapalain. 
 
D at T 11:10 Masdan, ikaw ay may kaloob, o ikaw ay magkakaroon ng kaloob kung ikaw ay 
hihingi sa akin nang may pananampalataya, nang may matapat na puso, naniniwala sa 
kapangyarihan ni Jesucristo, o sa aking kapangyarihan na siyang nangungusap sa iyo; 
 
D at T 11:11 Sapagkat, masdan, ako ang siyang nangungusap; masdan, ako ang ilaw na 
nagliliwanag sa kadiliman, at sa pamamagitan ng aking kapangyarihan ibinibigay ko ang mga 
salitang ito sa iyo. 
 
D at T 11:12 At ngayon, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, magtiwala ka sa 
Espiritung yaon na nag-aakay sa paggawa ng mabuti -- oo, ang gumawa ng makatarungan, 
lumakad nang may pagpapakumbaba, maghatol nang matwid; at ito ang aking Espiritu. 
 
D at T 11:13 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ipagkakaloob ko sa iyo ang aking 
Espiritu, na siyang magbibigay-liwanag sa iyong isipan, na siyang magpupuspos sa iyong 
kaluluwa ng kagalakan; 
 
D at T 11:14 At pagkatapos ay iyong malalaman, o sa pamamagitan nito ay iyong malalaman, 
ang lahat ng bagay anuman ang naisin mo sa akin, na nauukol sa mga bagay ng kabutihan, nang 
may pananampalataya na naniniwala sa akin na ikaw ay makatatanggap. 
 
D at T 11:15 Masdan, iniuutos ko sa iyo na hindi mo dapat akalain na ikaw ay tinawag upang 
mangaral hanggang sa ikaw ay tawagin. 
 
D at T 11:16 Maghintay ka nang kaunti pang panahon, hanggang sa matanggap mo ang aking 
salita, ang aking bato, ang aking simbahan, at ang aking ebanghelyo, upang iyong malaman 
nang may katiyakan ang aking doktrina. 
 
D at T 11:17 At pagkatapos, masdan, alinsunod sa iyong ninanais, oo, maging alinsunod sa iyong 
pananampalataya iyon ay mangyayari sa iyo. 
 
D at T 11:18 Sundin ang aking mga kautusan; manahimik; magsumamo ng kaalaman sa aking 
Espiritu; 
 
D at T 11:19 Oo, mangunyapit sa akin nang iyong buong puso, upang ikaw ay makatulong sa 
pagdadala sa liwanag ng mga yaong bagay na nabanggit -- oo, ang pagsasalin ng aking gawain; 
maging matiyaga hanggang sa matapos mo ito. 
 
D at T 11:20 Masdan, ito ang iyong gawain, ang sumunod sa aking mga kautusan, oo, nang buo 
mong kakayahan, pag-iisip at lakas. 
 
D at T 11:21 Huwag hangaring ipahayag ang aking salita, kundi hangarin munang matamo ang 
aking salita, at pagkatapos ay kakalagan ang iyong dila; pagkatapos, kung iyong nanaisin, 
mapapasaiyo ang aking Espiritu at ang aking salita, oo, ang kapangyarihan ng Diyos sa 
ikahihikayat ng mga tao. 



 
D at T 11:22 Subalit sa ngayon ikaw ay manahimik muna; pag-aralan ang aking salita na 
lumaganap na sa mga anak ng tao, at pag-aralan din ang aking salita na mapapasa mga anak ng 
tao, o yaong sa ngayon ay isinasalin, oo, hanggang sa iyong matanggap ang lahat ng aking 
ipagkakaloob sa mga anak ng tao sa salinlahing ito, at pagkatapos ang lahat ng bagay ay 
idaragdag dito. 
 
D at T 11:23 Masdan ikaw si Hyrum, na aking anak; hanapin ang kaharian ng Diyos, at lahat ng 
bagay ay idaragdag alinsunod sa yaong makatarungan. 
 
D at T 11:24 Magtayo sa aking bato, na aking ebanghelyo; 
 
D at T 11:25 Huwag itatwa ang diwa ng paghahayag, ni ang diwa ng propesiya, sapagkat sa aba 
niya na magtatatwa sa mga bagay na ito; 
 
D at T 11:26 Samakatwid, pahalagahan ito sa iyong puso hanggang sa panahon na sa aking 
karunungan ikaw ay hahayo. 
 
D at T 11:27 Masdan, ako ay nangungusap sa lahat ng may mabuting hangarin, at humahawak 
sa kanyang panggapas upang gumapas. 
 
D at T 11:28 Masdan, ako si Jesucristo, ang Anak ng Diyos. Ako ang buhay at ang ilaw ng 
sanlibutan. 
 
D at T 11:29 Ako ang siya ring pumarito sa sariling akin at ang sariling akin ay hindi ako 
tinanggap; 
 
D at T 11:30 Subalit katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, na kasindami ng tatanggap sa 
akin, sa kanila ko ibibigay ang kakayahang maging mga anak ng Diyos, maging sa kanila na 
naniniwala sa aking pangalan. Amen. 
 

BAHAGI 12 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Joseph Knight, Sr., 
sa Harmony, Pennsylvania, Mayo 1829 (History of the Church, 1:47-48). Naniwala si Joseph 
Knight sa mga sinabi ni Joseph Smith hinggil sa kanyang pagmamay-ari ng mga lamina ng Aklat 
ni Mormon at ng gawain ng pagsasalin na noon ay ginagawa at ilang ulit na nagbigay ng gamit na 
pagtulong kay Joseph Smith at sa kanyang tagasulat, na nagpahintulot sa kanilang 
makapagpatuloy sa pagsasalin. Sa kahilingan ni Joseph Knight, ang Propeta ay nagtanong sa 
Panginoon at natanggap ang paghahayag na ito. 
 
D at T 12:1 Isang dakila at kagila-gilalas na gawain ang malapit nang maganap sa mga anak ng 
tao. 
 
D at T 12:2 Masdan, ako ang Diyos; tumalima sa aking salita, na buhay at mabisa, mas matalas 
kaysa espadang may dalawang talim, sa paghahati ng mga kasu-kasuan at ng utak sa buto; 
samakatwid, tumalima sa aking salita. 
 
D at T 12:3 Masdan, ang bukid ay puti na upang anihin; samakatwid, sinuman ang may nais na 
gumapas humawak siya ng kanyang panggapas nang buo niyang lakas, at gumapas habang 
may araw pa, upang siya ay makapag-ipon ng walang hanggang kaligtasan para sa kanyang 
kaluluwa sa kaharian ng Diyos. 
 
D at T 12:4 Oo, sinuman ang hahawak ng kanyang panggapas at maggagapas, siya rin ay 
tinawag ng Diyos. 
 



D at T 12:5 Samakatwid, kung ikaw ay hihingi sa akin ay makatatanggap ka; kung ikaw ay 
kakatok ay pagbubuksan ka. 
 
D at T 12:6 Ngayon, yayamang ikaw ay humihingi, masdan, sinasabi ko sa iyo sundin ang aking 
mga kautusan, at hangaring ipahayag at itatag ang kapakanan ng Sion. 
 
D at T 12:7 Masdan, sinasabi ko sa iyo, at gayon din sa mga yaong nagnanais na dalhin at itatag 
ang gawaing ito; 
 
D at T 12:8 At walang sinuman ang makatutulong sa gawaing ito maliban kung siya ay magiging 
mapagpakumbaba at puno ng pagmamahal, may pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa 
kapwa-tao, na mahinahon sa lahat ng bagay, anuman ang ipinagkatiwala sa kanyang 
pangangalinga. 
 
D at T 12:9 Masdan, ako ang ilaw at ang buhay ng sanlibutan, na nangungusap ng mga salitang 
ito, samakatwid tumalima nang buo mong kakayahan, at pagkatapos ikaw ay tatawagin. Amen. 
 

BAHAGI 13 
 
Ang ordinasyon kina Joseph Smith at Oliver Cowdery sa Pagkasaserdoteng Aaron sa pampang 
ng Ilog ng Susquehanna, malapit sa Harmony, Pennsylvania, ika-15 ng Mayo 1829 (History of the 
Church, 1:39-42). Ang ordinasyon ay ginawa sa pamamagitan ng mga kamay ng isang anghel, 
na nagpakilala sa kanyang sarili na si Juan, na siya ring tinatawag na Juan Bautista sa Bagong 
Tipan. Ipinaliwanag ng anghel na siya ay kumikilos sa ilalim ng tagubilin nina Pedro, Santiago, at 
Juan, ang mga sinaunang Apostol, na may hawak ng mga susi ng nakatataas na 
pagkasaserdote, na tinatawag na Pagkasaserdoteng Melquisedec. Ang pangako ay ibinigay kina 
Joseph at Oliver na sa tamang panahon ang Pagkasaserdoteng Melquisedec ay ipagkakaloob sa 
kanila. (Tingnan sa bahagi 27:7, 8, 12.) 
 
Ang mga susi at kapangyarihan ng Pagkasaserdoteng Aaron ay ipinaalam. 
 
D at T 13:1 Sa inyo na aking kapwa tagapaglingkod, sa pangalan ng Mesiyas aking iginagawad 
ang Pagkasaserdoteng Aaron, na may hawak ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel, at ng 
ebanghelyo ng pagsisisi, at ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran 
ng mga kasalanan; at ito ay hindi na muling kukunin sa mundo, hanggang ang mga anak na lalaki 
ni Levi ay mag-alay muli ng handog sa Panginoon sa kabutihan. 
 

BAHAGI 14 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay David Whitmer, sa 
Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:48-50). Ang mag-anak na Whitmer ay 
labis na naging interesado sa pagsasalin ng Aklat ni Mormon. Ang Propeta ay nanirahan sa 
tahanan ni Peter Whitmer, Sr., kung saan siya namalagi hanggang ang gawain ng pagsasalin ay 
matapos at ang karapatang magpalathala sa lalabas na aklat ay natamo. Tatlong anak na lalaki 
ng mag-anak na Whitmer, bawat isa na nakatanggap ng patotoo sa katotohanan ng gawain, ay 
labis na nabahala sa bagay tungkol sa kani-kanilang mga gawain. Ang paghahayag na ito at ang 
dalawa pang sumunod (bahagi 15 at 16) ay ibinigay bilang kasagutan sa pagtatanong sa 
pamamagitan ng Urim at Tummim. Si David Whitmer, nang magtagal ay naging isa sa mga 
Tatlong Saksi sa Aklat ni Mormon. 
 
D at T 14:1 Isang dakila at kagila-gilalas na gawain ang malapit nang maganap sa mga anak ng 
tao. 
 
D at T 14:2 Masdan, ako ang Diyos; tumalima sa aking salita, na buhay at mabisa, mas matalas 
kaysa espadang may dalawang talim, sa paghahati ng mga kasu-kasuan at ng utak sa buto; 
samakatwid tumalima sa aking salita. 



 
D at T 14:3 Masdan, ang bukid ay puti na upang anihin; samakatwid, sinuman ang may nais na 
gumapas humawak siya ng kanyang panggapas ng buo niyang lakas, at gumapas habang may 
araw pa, upang siya ay makapag-ipon ng walang hanggang kaligtasan para sa kanyang kaluluwa 
sa kaharian ng Diyos. 
 
D at T 14:4 Oo, sinuman ang hahawak ng kanyang panggapas at maggagapas, siya rin ay 
tinawag ng Diyos. 
 
D at T 14:5 Samakatwid, kung ikaw ay hihingi sa akin ay makatatanggap ka; kung ikaw ay 
kakatok ay pagbubuksan ka. 
 
D at T 14:6 Hangaring ipahayag at itatag ang aking Sion. Sundin ang aking mga kautusan sa 
lahat ng bagay. 
 
D at T 14:7 At, kung susundin mo ang aking mga kautusan at magtitiis hanggang wakas ikaw ay 
magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kung aling kaloob ay pinakadakila sa lahat ng 
kaloob ng Diyos. 
 
D at T 14:8 At ito ay mangyayari, na kung hihiling ka sa Ama sa aking pangalan, nang may 
pananampalataya na naniniwala, mapapasaiyo ang Espiritu Santo, na nagbibigay salita, upang 
ikaw ay makatayo bilang isang saksi sa mga bagay na kapwa mo maririnig at makikita, at upang 
ikaw rin ay makapagpahayag ng pagsisisi sa salinlahing ito. 
 
D at T 14:9 Masdan, ako si Jesucristo, ang Anak ng buhay na Diyos, na siyang lumikha ng mga 
kalangitan at ng lupa, isang ilaw na hindi maikukubli sa kadiliman; 
 
D at T 14:10 Dahil dito, aking kailangang dalhin ang kabuuan ng aking ebanghelyo mula sa mga 
Gentil hanggang sa sambahayan ni Israel. 
 
D at T 14:11 At masdan, ikaw si David, at ikaw ay tinawag upang tumulong; bagay na kung iyong 
gagawin, at kung ikaw ay magiging matapat, ikaw ay pagpapalain kapwa sa espirituwal at sa 
temporal, at dakila ang iyong magiging gantimpala. Amen. 
 

BAHAGI 15 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay John Whitmer, sa 
Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:50). (Tingnan sa ulo ng bahagi 14.) Ang 
mensahe ay lubhang personal dahil sa sinasabi ng Panginoon ang tungkol sa yaong tanging siya 
lamang at si John Whitmer ang nakaaalam. Pagkatapos si John Whitmer ay naging isa sa 
Walong Saksi sa Aklat ni Mormon. 
 
D at T 15:1 Makinig, aking tagapaglingkod na John, at pakinggan ang mga salita ni Jesucristo, na 
iyong Panginoon at iyong Manunubos. 
 
D at T 15:2 Sapagkat masdan, ako ay nangungusap sa iyo nang matalim at may kapangyarihan, 
sapagkat ang aking bisig ay nasa buong mundo. 
 
D at T 15:3 At aking sasabihin sa iyo ang yaong walang sinuman ang nakaaalam maliban sa akin 
at sa iyo lamang -- 
 
D at T 15:4 Sapagkat maraming ulit mo nang ninais sa akin na malaman kung alin ang magiging 
pinakamahalaga para sa iyo. 
 
D at T 15:5 Masdan, pinagpala ka dahil sa bagay na ito, at sa pagpapahayag ng aking mga salita 
na aking ibinigay sa iyo alinsunod sa aking mga kautusan. 



 
D at T 15:6 At ngayon, masdan, sinasabi ko sa iyo, na ang bagay na magiging pinakamahalaga 
para sa iyo ay magpahayag ng pagsisisi sa mga taong ito, upang ikaw ay makapagdala ng mga 
kaluluwa sa akin, upang ikaw ay makapagpahinga kasama nila sa kaharian ng aking Ama. Amen. 
 

BAHAGI 16 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Peter Whitmer, Jr., 
sa Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:51). (Tingnan sa ulo ng bahagi 14.) 
Si Peter Whitmer, Jr., nang maglaon ay naging isa sa mga Walong Saksi sa Aklat ni Mormon. 
 
D at T 16:1 Makinig, aking tagapaglingkod na Peter, at pakinggan ang mga salita ni Jesucristo, 
na iyong Panginoon at iyong Manunubos. 
 
D at T 16:2 Sapagkat masdan, ako ay nangungusap sa iyo nang matalim at may kapangyarihan, 
sapagkat ang aking bisig ay nasa buong mundo. 
 
D at T 16:3 At aking sasabihin sa iyo ang yaong walang sinuman ang nakaaalam maliban sa akin 
at sa iyo lamang -- 
 
D at T 16:4 Sapagkat maraming ulit mo nang ninais sa akin na malaman kung alin ang magiging 
pinakamahalaga para sa iyo. 
 
D at T 16:5 Masdan, pinagpala ka dahil sa bagay na ito, at sa pagpapahayag ng aking mga salita 
na aking ibinigay sa iyo alinsunod sa aking mga kautusan. 
 
D at T 16:6 At ngayon, masdan, sinasabi ko sa iyo, na ang bagay na magiging pinakamahalaga 
para sa iyo ay magpahayag ng pagsisisi sa mga taong ito, upang ikaw ay makapagdala ng mga 
kaluluwa sa akin, upang ikaw ay makapagpahinga kasama nila sa kaharian ng aking Ama. Amen. 
 

BAHAGI 17 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kina Oliver Cowdery, 
David Whitmer, at Martin Harris, sa Fayette, New York, Hunyo 1829, bago nila nakita ang mga 
laminang naukitan na naglalaman ng tala ng Aklat ni Mormon (History of the Church, 1:52-57). Si 
Joseph at ang kanyang tagasulat, si Oliver Cowdery, ay nakaalam mula sa pagsasalin ng mga 
lamina ng Aklat ni Mormon na tatlong natatanging saksi ang tutukuyin (tingnan sa Eter 5:2-4; 2 
Nephi 11:3; 27:12). Sina Oliver Cowdery, David Whitmer, at Martin Harris ay nabunsuran ng 
isang makapukaw na pagnanais na maging tatlong natatanging saksi. Ang Propeta ay nagtanong 
sa Panginoon, at ang paghahayag na ito ay ibinigay bilang kasagutan sa pamamagitan ng Urim 
at Tummim. 
 
D at T 17:1 Masdan, sinasabi ko sa inyo, na kailangan ninyong magtiwala sa aking salita, na 
kung inyong gagawin nang may buong layunin ng puso, makikita ninyo ang mga lamina, at gayon 
din ang baluti sa dibdib, ang espada ni Laban, ang Urim at Tummim, na mga ibinigay sa kapatid 
ni Jared sa bundok, nang siya ay makipag-usap sa Panginoon nang harapan, at ang 
mapaghimalang tagaturong ibinigay kay Lehi habang nasa ilang, sa may mga hangganan ng 
Dagat na Pula. 
 
D at T 17:2 At iyon ay sa pamamagitan ng inyong pananampalataya na makikita ninyo ang mga 
ito, maging sa pananampalatayang yaon na taglay ng mga sinaunang propeta. 
 
D at T 17:3 At pagkatapos na inyong matamo ang pananampalataya, at nakita ang mga ito ng 
inyong mga mata, kayo ay magpapatotoo sa mga ito, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 
Diyos; 
 



D at T 17:4 At ito ay inyong gagawin upang ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., 
ay hindi mapinsala, upang aking maisakatuparan ang aking mabubuting layunin sa mga anak ng 
tao sa gawaing ito. 
 
D at T 17:5 At inyong patototohanan na nakita ninyo ang mga ito, gaya ng aking tagapaglingkod 
na si Joseph Smith, Jun., ay nakita ang mga ito; sapagkat sa pamamagitan ng aking 
kapangyarihan niya nakita ang mga ito, at ito ay dahil sa siya ay may pananampalataya. 
 
D at T 17:6 At naisalin niya ang aklat, maging yaong bahagi na aking iniutos sa kanya, at 
yayamang ang inyong Panginoon at inyong Diyos ay buhay ito ay totoo. 
 
D at T 17:7 Dahil dito, natanggap ninyo ang gayon ding kapangyarihan, at ang gayon ding 
pananampalataya, at ang gayon ding kaloob katulad ng sa kanya; 
 
D at T 17:8 At kung gagawin ninyo ang mga huling kautusan kong ito, na aking ibinigay sa inyo, 
ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban sa inyo; sapagkat ang aking biyaya ay 
sapat para sa inyo, at kayo ay dadakilain sa huling araw. 
 
D at T 17:9 At ako, si Jesucristo, ang inyong Panginoon at inyong Diyos, ang nangusap nito sa 
inyo, upang aking maisakatuparan ang aking mabubuting layunin sa mga anak ng tao. Amen. 
 

BAHAGI 18 
 
Paghahayag kina Joseph Smith, ang Propeta, Oliver Cowdery, at David Whitmer, na ibinigay sa 
Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:60-64). Nang ang Pagkasaserdoteng 
Aaron ay iginawad, ang pagkakaloob ng Pagkasaserdoteng Melquisedec ay ipinangako (tingnan 
ang ulo sa bahagi 13). Bilang kasagutan sa panalangin na magkaroon ng kaalaman sa mga ito, 
ibinigay ng Panginoon ang paghahayag na ito. 
 
D at T 18:1 Ngayon, masdan, dahil sa bagay na iyong hinangad na malaman sa akin, aking 
tagapaglingkod na si Oliver Cowdery, ibinibigay ko sa iyo ang mga salitang ito: 
 
D at T 18:2 Masdan, ipinaalam ko sa iyo, sa pamamagitan ng aking Espiritu sa maraming 
pagkakataon, na ang mga bagay na iyong isinulat ay totoo; dahil dito alam mo na ang mga ito ay 
totoo. 
 
D at T 18:3 At kung alam mo na ang mga ito ay totoo, masdan, binibigyan kita ng isang kautusan, 
na ikaw ay manalig sa mga bagay na nakasulat; 
 
D at T 18:4 Sapagkat sa mga ito nakasulat ang lahat ng bagay hinggil sa pagtatatag ng aking 
simbahan, ng aking ebanghelyo, at ng aking bato. 
 
D at T 18:5 Dahil dito, kung iyong itatayo ang aking simbahan, sa saligan ng aking ebanghelyo at 
aking bato, ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban sa iyo. 
 
D at T 18:6 Masdan, ang sanlibutan ay nahihinog na sa kasamaan; at talagang kinakailangan na 
ang mga anak ng tao ay mapukaw tungo sa pagsisisi, kapwa ang mga Gentil at gayon din ang 
sambahayan ni Israel. 
 
D at T 18:7 Dahil dito, yayamang ikaw ay nabinyagan sa pamamagitan ng mga kamay ng aking 
tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., alinsunod sa yaong aking ipinag-utos sa kanya, 
kanyang tinupad ang bagay na aking iniutos sa kanya. 
 
D at T 18:8 At ngayon, huwag manggilalas na tinawag ko siya ayon sa sarili kong layunin, na 
kung aling layunin ay nalalaman ko; dahil dito, kung siya ay magiging masigasig sa pagsunod sa 



aking mga kautusan siya ay pagpapalain tungo sa buhay na walang hanggan; at ang kanyang 
pangalan ay Joseph. 
 
D at T 18:9 At ngayon, Oliver Cowdery, sinasabi ko sa iyo, at gayon din kay David Whitmer, 
bilang kautusan; sapagkat, masdan, iniuutos ko sa lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi, at 
sinasabi ko sa inyo, maging katulad kay Pablo na aking apostol, sapagkat kayo ay tinawag 
maging sa gayon ding tungkulin kung saan siya tinawag. 
 
D at T 18:10 Tandaan na ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos; 
 
D at T 18:11 Sapagkat, masdan, ang Panginoon na inyong Manunubos ay nakaranas ng 
kamatayan sa laman; dahil dito kanyang tiniis ang mga pasakit ng lahat ng tao, upang ang lahat 
ng tao ay magsisi at lumapit sa kanya. 
 
D at T 18:12 At siya ay nabuhay na muli mula sa patay, upang kanyang madala ang lahat ng tao 
sa kanya, kung sila ay magsisisi. 
 
D at T 18:13 At anong laki ng kanyang kagalakan sa kaluluwang nagsisisi! 
 
D at T 18:14 Dahil dito, kayo ay tinawag upang ipangaral ang pagsisisi sa mga taong ito. 
 
D at T 18:15 At kung mangyayaring kayo ay gagawa nang buo ninyong panahon sa pangangaral 
ng pagsisisi sa mga taong ito, at magdala, kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki ng inyong 
kagalakang kasama niya sa kaharian ng aking Ama! 
 
D at T 18:16 At ngayon, kung ang inyong kagalakan ay magiging malaki sa isang kaluluwa na 
inyong nadala sa akin sa kaharian ng aking Ama, anong laki ng inyong kagalakan kung 
makapagdadala kayo ng maraming kaluluwa sa akin! 
 
D at T 18:17 Masdan, nasa inyo ang aking ebanghelyo, at ang aking bato, at ang aking 
pagliligtas. 
 
D at T 18:18 Humingi sa Ama sa aking pangalan, nang may pananampalataya na naniniwalang 
kayo ay makatatanggap, at mapapasainyo ang Espiritu Santo, na nagpapahayag ng lahat ng 
bagay na kinakailangan ng mga anak ng tao. 
 
D at T 18:19 At kung wala kayong pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa kapwa-tao, wala 
kayong magagawa ni anuman. 
 
D at T 18:20 Huwag makipagtalo laban sa anumang simbahan, maliban sa simbahan ng diyablo. 
 
D at T 18:21 Taglayin sa inyo ang pangalan ni Cristo, at sabihin ang katotohanan nang may 
kahinahunan. 
 
D at T 18:22 At kasindami ng magsisisi at mabibinyagan sa aking pangalan, na Jesucristo, at 
magtitiis hanggang wakas, sila rin ay maliligtas. 
 
D at T 18:23 Masdan, Jesucristo ang pangalang ibinigay ng Ama, at wala nang iba pang 
pangalan na ibinigay kung saan ang tao ay maliligtas; 
 
D at T 18:24 Dahil dito, lahat ng tao ay kailangang taglayin sa kanilang sarili ang pangalang 
ibinigay ng Ama, sapagkat sa gayong pangalan sila tatawagin sa huling araw; 
 
D at T 18:25 Dahil dito, kung hindi nila alam ang pangalan na itatawag sa kanila, hindi sila 
magkakaroon ng puwang sa kaharian ng aking Ama. 
 



D at T 18:26 At ngayon, masdan, may iba pang tinawag upang ipahayag ang aking ebanghelyo, 
kapwa sa Gentil at sa Judio; 
 
D at T 18:27 Oo, maging labindalawa; at ang Labindalawa ang aking magiging mga disipulo, at 
kanilang tataglayin sa kanilang sarili ang aking pangalan; at ang Labindalawa ay silang 
magnanais na taglayin sa kanilang sarili ang aking pangalan nang may buong layunin ng puso. 
 
D at T 18:28 At kung nanaisin nilang taglayin sa kanilang sarili ang aking pangalan nang may 
buong layunin ng puso, sila ay tinatawag na humayo sa buong daigdig upang ipangaral ang aking 
ebanghelyo sa bawat nilikha. 
 
D at T 18:29 At sila ay yaong mga inorden ko upang magbinyag sa aking pangalan, alinsunod sa 
yaong nakasulat; 
 
D at T 18:30 At kayo ay mayroon ng yaong nasusulat; dahil dito, kailangan ninyong isagawa ito 
alinsunod sa mga salitang nakasulat. 
 
D at T 18:31 At ngayon sinasabi ko sa inyo, na Labindalawa -- Masdan, ang aking biyaya ay 
sapat para sa inyo; kailangan ninyong lumakad nang matwid sa harapan ko at huwag magkasala. 
 
D at T 18:32 At, masdan, kayo yaong inorden ko upang mag-orden ng mga saserdote at guro; na 
magpahayag ng aking ebanghelyo, alinsunod sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa inyo, 
at alinsunod sa mga katungkulan at kaloob ng Diyos sa mga tao; 
 
D at T 18:33 At ako, si Jesucristo, na inyong Panginoon at inyong Diyos, ang nagsabi nito. 
 
D at T 18:34 Ang mga salitang ito ay hindi mula sa mga tao ni galing sa tao, kundi mula sa akin; 
dahil dito, kayo ay magpapatotoo na ang mga ito ay mula sa akin at hindi mula sa tao; 
 
D at T 18:35 Sapagkat ang aking tinig ang nangusap ng mga ito sa inyo; sapagkat ang mga ito ay 
ibinigay sa pamamagitan ng aking Espiritu sa inyo, at sa pamamagitan ng aking kapangyarihan 
ay maaari ninyong basahin ang mga ito sa isa't isa; at maliban sa aking kapangyarihan hindi 
ninyo matatanggap ang mga ito; 
 
D at T 18:36 Dahil dito, maaari ninyong patotohanan na narinig ninyo ang aking tinig, at 
nababatid ang aking mga salita. 
 
D at T 18:37 At ngayon, masdan, ibinibigay ko sa iyo, Oliver Cowdery, at sa iyo rin David 
Whitmer, na hanapin ninyo ang Labindalawa, na may pagnanais sa mga yaong aking sinabi; 
 
D at T 18:38 At sa pamamagitan ng kanilang mga naisin at ng kanilang mga gawa ay makikilala 
ninyo sila. 
 
D at T 18:39 At kapag natagpuan ninyo sila ay ipakikita ninyo ang mga bagay na ito sa kanila. 
 
D at T 18:40 At kayo ay titirapa at sasambahin ang Ama sa aking pangalan. 
 
D at T 18:41 At kailangan ninyong mangaral sa sanlibutan, nagsasabing: Kailangan ninyong 
magsisi at magpabinyag, sa pangalan ni Jesucristo; 
 
D at T 18:42 Sapagkat lahat ng tao ay kailangang magsisi at magpabinyag, at hindi lamang mga 
kalalakihan, kundi kababaihan, at mga bata na sumapit na sa gulang ng pananagutan. 
 
D at T 18:43 At ngayon, pagkaraan ninyong matanggap ito, kailangan ninyong sundin ang aking 
mga kautusan sa lahat ng bagay; 
 



D at T 18:44 At sa pamamagitan ng inyong mga kamay ako ay gagawa ng isang kagila-gilalas na 
gawain sa mga anak ng tao, sa ikamumulat ng marami sa kanilang mga kasalanan, upang sila ay 
magsipagsisi, at upang sila ay makaparoon sa kaharian ng aking Ama. 
 
D at T 18:45 Dahil dito, ang mga pagpapalang ibinigay ko sa inyo ay higit pa sa lahat ng bagay. 
 
D at T 18:46 At pagkaraan ninyong matanggap ito, kung hindi ninyo susundin ang aking mga 
kautusan ay hindi kayo maliligtas sa kaharian ng aking Ama. 
 
D at T 18:47 Masdan, ako, si Jesucristo, ang inyong Panginoon at inyong Diyos, at inyong 
Manunubos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking Espiritu sinabi ko ito. Amen. 
 

BAHAGI 19 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, sa Manchester, New York, Marso 
1830 (History of the Church, 1:72-74). Sa kanyang kasaysayan, isinaad ito ng Propeta bilang 
"isang kautusan ng Diyos at hindi ng tao, kay Martin Harris, na ibinigay niya na Walang Hanggan" 
(History of the Church, 1:72). 
 
D at T 19:1 Ako ang Alpha at Omega, si Cristo ang Panginoon; oo, maging ako ay siya, ang 
simula at ang wakas, ang Manunubos ng sanlibutan. 
 
D at T 19:2 Ako, pagkaraang maisagawa at matapos ang kalooban niya na kung kanino ay ako, 
maging ang Ama, hinggil sa akin -- na isinagawa ito upang aking mapasuko ang lahat ng bagay 
sa aking sarili -- 
 
D at T 19:3 Pinanatili ang lahat ng kapangyarihan, maging sa pagkalupig ni Satanas at ng 
kanyang mga gawain sa katapusan ng daigdig, at ang huling dakilang araw ng paghuhukom, na 
aking papapangyarihing maganap sa lahat ng naninirahan dito, hahatulan ang bawat tao 
alinsunod sa kanyang mga gawa at sa mga gawain na kanyang ginawa. 
 
D at T 19:4 At tiyak na ang bawat tao ay kinakailangang magsisi o magdusa, sapagkat ako, ang 
Diyos, ay walang katapusan. 
 
D at T 19:5 Dahil dito, hindi ko babawiin ang paghuhukom na aking igagawad, kundi ang mga 
kapighatian ay mangyayari, pagtangis, panaghoy at pagngangalit ng mga ngipin, oo, sa mga 
yaong matatagpuan sa aking kaliwang kamay. 
 
D at T 19:6 Gayon man, hindi nasusulat na wala nang katapusan sa pagdurusang ito, kundi 
nasusulat na walang katapusang pagdurusa. 
 
D at T 19:7 Muli, nasusulat na walang hanggang kapahamakan; dahil dito ito ay higit na 
maliwanag kaysa ibang mga banal na kasulatan, nang ito ay makaantig sa mga puso ng mga 
anak ng tao, sa kabuuan para sa ikaluluwalhati ng aking pangalan. 
 
D at T 19:8 Dahil dito, aking ipaliliwanag sa iyo ang hiwagang ito, sapagkat ito ay dapat mong 
malaman maging tulad ng aking mga apostol. 
 
D at T 19:9 Ako ay nangungusap sa inyo na mga pinili ko sa bagay na ito, maging iisa, upang 
kayo ay makapasok sa aking kapahingahan. 
 
D at T 19:10 Sapagkat, masdan, ang hiwaga ng kabanalan, kay dakila nito! Sapagkat, masdan, 
ako ay walang katapusan, at ang kaparusahang ibinigay mula sa aking kamay ay walang 
katapusang kaparusahan, sapagkat Walang Katapusan ang aking pangalan. Dahil dito -- 
 
D at T 19:11 Walang hanggang kaparusahan ay kaparusahan ng Diyos. 



 
D at T 19:12 Walang katapusang kaparusahan ay kaparusahan ng Diyos. 
 
D at T 19:13 Dahil dito, iniuutos ko sa iyong magsisi, at sumunod sa mga kautusang iyong 
tinanggap sa kamay ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., sa aking pangalan; 
 
D at T 19:14 At sa pamamagitan ng aking pinakamakapangyarihang lakas na iyong natanggap 
ang mga yaon; 
 
D at T 19:15 Kaya nga iniuutos ko sa iyong magsisi -- magsisi, upang hindi kita masaktan ng 
pamalo ng aking bibig, at ng aking poot, at ng aking galit, at ang iyong mga pagdurusa ay maging 
masakit -- kung gaano kasakit ay hindi mo nalalaman, kung gaano kasidhi ay hindi mo 
nalalaman, oo, kung gaano kahirap dalhin ay hindi mo nalalaman. 
 
D at T 19:16 Sapagkat masdan, ako, ang Diyos, ay pinagdusahan ang mga bagay na ito para sa 
lahat, upang hindi sila magdusa kung sila ay magsisisi; 
 
D at T 19:17 Subalit kung hindi sila magsisisi sila ay kinakailangang magdusa na katulad ko; 
 
D at T 19:18 Kung aling pagdurusa ay dahilan upang ang aking sarili, maging ang Diyos, ang 
pinakamakapangyarihan sa lahat, na manginig dahil sa sakit, at labasan ng dugo sa bawat 
pinakamaliit na butas ng balat, at magdusa kapwa sa katawan at sa espiritu -- nagnais na kung 
maaari ay hindi ko lagukin ang mapait na saro at manliit -- 
 
D at T 19:19 Gayon pa man, ang kaluwalhatian ay mapasa Ama, at ininom ko at tinapos ang 
aking paghahanda para sa mga anak ng tao. 
 
D at T 19:20 Dahil dito, iniuutos kong muli sa iyo na magsisi, upang hindi kita pagpakumbabain 
sa pamamagitan ng aking pinakamakapangyarihang lakas; at iyong ipagtapat ang iyong mga 
kasalanan, kung hindi ay daranasin mo ang mga kaparusahang aking sinabi, na yaong 
pinakamaliit, oo, maging sa kaliit-liitang antas na iyong natikman sa panahong inalis ko ang aking 
Espiritu. 
 
D at T 19:21 At iniuutos ko sa iyo na huwag mangaral ng anuman maliban sa pagsisisi, at huwag 
ipakita ang mga bagay na ito sa sanlibutan hanggang sa ito ay karunungan sa akin. 
 
D at T 19:22 Sapagkat hindi nila makakaya ang karne sa ngayon, kundi gatas ang kanilang 
kailangang matanggap; dahil dito, hindi nila kailangang malaman ang mga bagay na ito, upang 
hindi sila masawi. 
 
D at T 19:23 Matuto ka sa akin, at makinig sa aking mga salita; lumakad sa kaamuan ng aking 
Espiritu, at ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan sa akin. 
 
D at T 19:24 Ako si Jesucristo; ako ay naparito sa kalooban ng Ama, at aking ginagawa ang 
kanyang kalooban. 
 
D at T 19:25 At muli, iniuutos ko sa iyo na huwag kang magnasa sa asawa ng iyong kapwa; ni 
huwag mong hangarin ang buhay ng iyong kapwa. 
 
D at T 19:26 At muli, iniuutos ko sa iyo na huwag kang mag-imbot sa sarili mong ari-arian, kundi 
malaya itong ibahagi sa pagpapalimbag ng Aklat ni Mormon, na naglalaman ng katotohanan at 
ng salita ng Diyos -- 
 
D at T 19:27 Na aking salita sa Gentil, na sa madaling panahon ay mapapasa Judio, na kung 
kanino ang mga Lamanita ay labi, upang kanilang paniwalaan ang ebanghelyo, at huwag nang 
maghintay sa pagparito ng isang Mesiyas na pumarito na. 



 
D at T 19:28 At muli, iniuutos ko sa iyo na ikaw ay manalangin nang malakas gayon din sa iyong 
puso; oo, sa harapan ng sanlibutan gayon din nang palihim, sa madla gayon din sa sarili. 
 
D at T 19:29 At iyong ipahahayag ang masayang balita, oo, ipahayag ito sa mga bundok, at sa 
bawat matataas na lugar, at sa bawat tao na pahihintulutan kang makita. 
 
D at T 19:30 At ito ay gagawin mo nang may buong kababaang-loob, nagtitiwala sa akin, hindi 
nanlalait laban sa yaong mga manlalait. 
 
D at T 19:31 At ang mga doktrina ay hindi mo tatalakayin, kundi iyong ipahahayag ang pagsisisi 
at pananampalataya sa Tagapagligtas, at kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng 
pagbibinyag, at sa pamamagitan ng apoy, oo, maging ng Espiritu Santo. 
 
D at T 19:32 Masdan, ito ang dakila at huling kautusan na aking ibibigay sa iyo hinggil sa bagay 
na ito; sapagkat ito ay sapat na para sa iyong pang-araw-araw na buhay, maging hanggang sa 
katapusan ng iyong buhay. 
 
D at T 19:33 At kalungkutan ang iyong matatamo kung iyong pawawalang-halaga ang mga 
payong ito, oo, maging ang pagkawasak ng iyong sarili at ari-arian. 
 
D at T 19:34 Ibahagi ang kapiraso ng iyong ari-arian, oo, maging bahagi ng iyong mga lupain, at 
lahat maliban ang pantustos sa iyong mag-anak. 
 
D at T 19:35 Bayaran ang utang na iyong pinagkasundo sa manlilimbag. Palayain ang iyong sarili 
sa pagkakautang. 
 
D at T 19:36 Lisanin ang iyong bahay at tahanan, maliban na lamang kung nanaisin mong makita 
ang iyong mag-anak; 
 
D at T 19:37 At malayang makipag-usap sa lahat; oo, mangaral, manghikayat, ipahayag ang 
katotohanan, maging sa malakas na tinig, nang may tinig ng kagalakan, isinisigaw ang -- Hosana, 
hosana, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos! 
 
D at T 19:38 Manalangin tuwina, at aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyo, at malaki ang iyong 
magiging pagpapala -- oo, maging mas higit pa sa kung iyong matatamo ang mga kayamanan ng 
mundo at kabulukan na katumbas ng mga ito. 
 
D at T 19:39 Masdan, mababasa mo ba ang mga ito nang hindi nagagalak at nag-uumapaw sa 
iyong puso ang kasiyahan? 
 
D at T 19:40 O makatatakbo ka ba nang mas malayo bilang isang bulag na taga-akay? 
 
D at T 19:41 O magpapakumbaba ka ba at magpapakaamo, at kikilos ka nang marapat sa 
harapan ko? Oo, lumapit ka sa akin na iyong Tagapagligtas. Amen. 
 

BAHAGI 20 
 
Paghahayag hinggil sa samahan at pamahalaan ng Simbahan, ibinigay sa pamamagitan ni 
Joseph Smith, ang Propeta, Abril 1830 (History of the Church, 1:64-70). Nauna sa kanyang tala 
sa paghahayag na ito ay isinulat ng Propeta, "Aming natanggap mula sa Kanya [Jesucristo] ang 
sumusunod, sa pamamagitan ng diwa ng propesiya at paghahayag; na hindi lamang nagbigay sa 
amin ng maraming kaalaman, kundi sinabi rin sa amin ang tiyak na araw kung kailan, alinsunod 
sa Kanyang kalooban at kautusan, nararapat naming itatag muli ang Kanyang Simbahan dito sa 
ibabaw ng mundo" (History of the Church, 1:64). 
 



D at T 20:1 Ang pagsikat ng Simbahan ni Cristo sa mga huling araw na ito, na isanlibo walong 
daan at tatlumpung taon mula noong pumarito ang ating Panginoon at Tagapagligtas na si 
Jesucristo, at ito ay binuo nang wasto at itinatag sang-ayon sa mga batas ng ating bansa, sa 
pamamagitan ng kalooban at mga kautusan ng Diyos, sa ikaapat na buwan, at sa ikaanim na 
araw ng buwang tinatawag na Abril -- 
 
D at T 20:2 Na kung aling mga kautusan ay ibinigay kay Joseph Smith, Jun., na tinawag ng 
Diyos, at inordenang apostol ni Jesucristo, na maging unang elder ng simbahang ito; 
 
D at T 20:3 At kay Oliver Cowdery, na tinawag din ng Diyos, na isang apostol ni Jesucristo, na 
maging pangalawang elder ng simbahang ito, at inordenan ng kanyang kamay; 
 
D at T 20:4 At ito ay alinsunod sa biyaya ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo, 
sumasakanya ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. 
 
D at T 20:5 Pagkatapos na tunay na maipahayag sa unang elder na ito na siya ay nakatanggap 
ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan, siya ay nasangkot muli sa mga walang kabuluhang 
bagay ng daigdig; 
 
D at T 20:6 Subalit pagkatapos magsisi, at taos-pusong magpakumbaba ng kanyang sarili, sa 
pamamagitan ng pananampalataya, ang Diyos ay naglingkod sa kanya sa pamamagitan ng isang 
banal na anghel, na ang kaanyuan ay katulad ng isang kidlat, at ang kasuotan ay malinis at 
maputi kaysa sa lahat ng iba pang kaputian; 
 
D at T 20:7 At nagbigay sa kanya ng mga kautusan na pumukaw sa kanya; 
 
D at T 20:8 At nagbigay sa kanya ng kapangyarihan mula sa kaitaasan, sa pamamagitan ng mga 
pamamaraan na inihanda noong una, upang maisalin ang Aklat ni Mormon; 
 
D at T 20:9 Na naglalaman ng mga tala ng mga taong nahulog, at ng kabuuan ng ebanghelyo ni 
Jesucristo sa mga Gentil at gayon din sa mga Judio; 
 
D at T 20:10 Na ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon, at pinagtibay sa iba sa pamamagitan 
ng paglilingkod ng mga anghel, at ipinahayag sa sanlibutan sa pamamagitan nila -- 
 
D at T 20:11 Pinatutunayan sa sanlibutan na ang mga banal na kasulatan ay totoo, at ang Diyos 
ay humihikayat ng mga tao at tinatawag sila para sa kanyang banal na gawain sa panahon at 
salinlahing ito, maging sa mga sinaunang salinlahi; 
 
D at T 20:12 Sa ganitong pamamaraan kanyang pinatutunayang siya rin ang Diyos kahapon, 
ngayon, at magpakailanman. Amen. 
 
D at T 20:13 Samakatwid, sa pagkakaroon ng mga dakilang saksi, sa pamamagitan nila ang 
sanlibutan ay hahatulan, maging kasindami ng makararating sa kaalaman ng gawaing ito 
pagkaraan nito. 
 
D at T 20:14 At yaong mga tatanggap nito nang may pananampalataya, at gumagawa ng 
kabutihan, ay makatatanggap ng putong ng buhay na walang hanggan; 
 
D at T 20:15 Subalit yaong mga magpapatigas ng kanilang mga puso sa kawalan ng 
pananampalataya, at tatanggihan ito, ito ay babaling sa kanilang sariling kaparusahan -- 
 
D at T 20:16 Sapagkat ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito; at kami, ang mga elder ng 
simbahan, ang nakarinig at nagpatotoo sa mga salita ng maluwalhating Kamahalan sa kaitaasan, 
sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman at walang katapusan. Amen. 
 



D at T 20:17 Sa pamamagitan ng mga bagay na ito nalalaman natin na may Diyos sa langit, na 
walang katapusan at walang hanggan, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan 
ang siya ring hindi nagbabagong Diyos, ang tagapaglikha ng langit at lupa, at ng lahat ng bagay 
na naroroon sa mga yaon; 
 
D at T 20:18 At kanyang nilikha ang tao, lalaki at babae, ayon sa kanyang sariling larawan at sa 
kanyang sariling wangis, nilikha niya sila; 
 
D at T 20:19 At nagbigay sa kanila ng mga kautusan na sila ay nararapat na magmahal at 
maglingkod sa kanya, ang tanging buhay at tunay na Diyos, at na siya lamang ang tangi nilang 
nararapat na sambahin. 
 
D at T 20:20 Subalit sa pamamagitan ng paglabag ng mga banal na batas na ito ang tao ay 
naging makamundo at maladiyablo, at naging mga taong nahulog. 
 
D at T 20:21 Dahil dito, ibinigay ng Pinakamakapangyarihang Diyos ang kanyang Bugtong na 
Anak, tulad ng natatala sa mga banal na kasulatan na ibinigay tungkol sa kanya. 
 
D at T 20:22 Siya ay nagdanas ng mga tukso subalit hindi siya nagpadaig sa mga ito. 
 
D at T 20:23 Siya ay ipinako sa krus, namatay, at muling bumangon sa ikatlong araw; 
 
D at T 20:24 At umakyat sa langit, upang umupo sa kanang kamay ng Ama, upang maghari nang 
may dakilang kapangyarihan alinsunod sa kalooban ng Ama; 
 
D at T 20:25 Na kasindami ng maniniwala at magpapabinyag sa kanyang banal na pangalan, at 
magtitiis nang may pananampalataya hanggang wakas, ay maliligtas -- 
 
D at T 20:26 Hindi lamang yaong mga naniwala pagkatapos niyang pumarito sa kalagitnaan ng 
panahon, sa laman, kundi lahat ng yaong mula pa sa simula, maging kasindami noong bago pa 
siya pumarito, na naniwala sa mga salita ng mga banal na propeta, na nangusap habang sila ay 
pinupukaw ng kaloob na Espiritu Santo, na tunay na nagpatotoo sa kanya sa lahat ng bagay, ay 
magkakaroon ng buhay na walang hanggan, 
 
D at T 20:27 At maging yaong mga susunod pa, na maniniwala sa mga kaloob at tawag ng Diyos 
sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na nagpapatotoo sa Ama at sa Anak; 
 
D at T 20:28 Na ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isang Diyos, walang katapusan at walang 
hanggan, walang wakas. Amen. 
 
D at T 20:29 At aming nalalaman na lahat ng tao ay kinakailangang magsisi at maniwala sa 
pangalan ni Jesucristo, at sambahin ang Ama sa kanyang pangalan, at magtiis nang may 
pananampalataya sa kanyang pangalan hanggang wakas, o hindi sila maliligtas sa kaharian ng 
Diyos. 
 
D at T 20:30 At aming nalalaman na ang pagbibigay ng katwiran sa pamamagitan ng biyaya ng 
ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo ay makatarungan at totoo; 
 
D at T 20:31 At amin ding nalalaman, na ang pagpapabanal sa pamamagitan ng biyaya ng ating 
Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo ay makatarungan at totoo, sa lahat ng yaong 
nagmamahal at naglilingkod sa Diyos nang buo nilang kakayahan, pag-iisip, at lakas. 
 
D at T 20:32 Subalit ang tao ay maaaring mahulog mula sa biyaya at malayo sa buhay na Diyos; 
 
D at T 20:33 Samakatwid mag-ingat ang simbahan at manalangin tuwina, upang huwag silang 
mahulog sa tukso; 



 
D at T 20:34 Oo, at maging yaong mga pinabanal na magsipag-ingat din. 
 
D at T 20:35 At aming nalalaman na ang mga bagay na ito ay totoo at alinsunod sa mga 
paghahayag ni Juan, ni hindi nagdagdag, ni bumawas mula sa propesiya sa kanyang aklat, ng 
mga banal na kasulatan, o mga paghahayag ng Diyos na ihahayag pagkaraan nito sa 
pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Espiritu Santo, ng tinig ng Diyos, o ng paglilingkod 
ng mga anghel. 
 
D at T 20:36 At ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito; at karangalan, kapangyarihan at 
kaluwalhatian ay ibibigay sa kanyang banal na pangalan, maging ngayon at magpakailanman. 
Amen. 
 
D at T 20:37 At muli, bilang kautusan sa simbahan hinggil sa paraan ng pagbibinyag -- Lahat ng 
yaong nagpapakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ng Diyos, at nagnanais na magpabinyag, 
at humarap nang may bagbag na puso at nagsisising espiritu, at pinatutunayan sa simbahan na 
sila ay tunay na nagsisisi sa lahat ng kanilang kasalanan, at pumapayag na taglayin sa kanilang 
sarili ang pangalan ni Jesucristo, na may matibay na hangaring paglingkuran siya hanggang 
wakas, at tunay na ipinakikita sa pamamagitan ng kanilang mga gawa na natanggap nila ang 
Espiritu ni Cristo tungo sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, ay tatanggapin sa 
pamamagitan ng pagbibinyag sa kanyang simbahan. 
 
D at T 20:38 Ang tungkulin ng mga elder, saserdote, guro, diyakono, at kasapi ng simbahan ni 
Cristo -- Ang isang apostol ay isang elder, at ang kanyang tungkulin ay magbinyag; 
 
D at T 20:39 At mag-orden ng ibang mga elder, saserdote, guro, at diyakono; 
 
D at T 20:40 At pangasiwaan ang tinapay at alak -- ang mga simbolo ng laman at dugo ni Cristo -
- 
 
D at T 20:41 At pagtibayin ang mga yaong bininyagan sa simbahan, sa pamamagitan ng 
pagpapatong ng mga kamay para sa pagbibinyag ng apoy at ng Espiritu Santo, alinsunod sa mga 
banal na kasulatan; 
 
D at T 20:42 At magturo, magpaliwanag, manghikayat, magbinyag, at pangalagaan ang 
simbahan; 
 
D at T 20:43 At pagtibayin ang simbahan sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, at 
pagbibigay ng Espiritu Santo; 
 
D at T 20:44 At pamunuan ang lahat ng pagpupulong. 
 
D at T 20:45 Ang mga elder ay kinakailangang pangasiwaan ang mga pagpupulong habang sila 
ay ginagabayan ng Espiritu Santo, alinsunod sa mga kautusan at paghahayag ng Diyos. 
 
D at T 20:46 Ang tungkulin ng saserdote ay mangaral, magturo, magpaliwanag, manghikayat, at 
magbinyag, at pangasiwaan ang sakramento, 
 
D at T 20:47 At dumalaw sa bahay ng bawat kasapi, at hikayatin silang manalangin nang 
malakas at nang lihim at isagawa ang lahat ng tungkulin na pang mag-anak. 
 
D at T 20:48 At siya rin ay maaaring ordenan ang ibang mga saserdote, guro, at diyakono. 
 
D at T 20:49 At kanyang pamumunuan ang mga pagpupulong kapag walang elder na naroroon; 
 



D at T 20:50 Subalit kapag may elder na naroroon, siya ay mangangaral, magtuturo, 
magpapaliwanag, manghihikayat, at magbibinyag lamang, 
 
D at T 20:51 At dumalaw sa bahay ng bawat kasapi, hinihikayat silang manalangin nang malakas 
at nang lihim at isagawa ang lahat ng tungkulin na pang mag-anak. 
 
D at T 20:52 Sa lahat ng tungkuling ito ang saserdote ay dapat tumulong sa mga elder kung 
hinihingi ng pagkakataon. 
 
D at T 20:53 Ang tungkulin ng mga guro ay pangalagaan ang simbahan tuwina, at makapiling at 
palakasin sila; 
 
D at T 20:54 At tiyakin na walang kasamaan sa simbahan, ni samaan ng loob sa bawat isa, ni 
pagsisinungaling, paninirang-puri, ni pagsasalita ng masama; 
 
D at T 20:55 At tiyakin na ang simbahan ay madalas na sama-samang nagtitipon, at tiyakin din 
na lahat ng kasapi ay gumagawa ng kanilang mga tungkulin. 
 
D at T 20:56 At kanyang pamumunuan ang mga pagpupulong kapag walang elder o saserdote 
na naroroon -- 
 
D at T 20:57 At kinakailangang tinutulungan tuwina, sa lahat ng kanyang tungkulin sa simbahan, 
ng mga diyakono, kung hinihingi ng pagkakataon. 
 
D at T 20:58 Subalit walang mga guro ni mga diyakono ang may karapatang magbinyag, 
mangasiwa ng sakramento, o magpatong ng mga kamay; 
 
D at T 20:59 Sila, gayunman, ay magbababala, magpapaliwanag, manghihikayat, at magtuturo, 
at mag-aanyaya sa lahat na lumapit kay Cristo. 
 
D at T 20:60 Bawat elder, saserdote, guro, o diyakono ay oordenan alinsunod sa mga kaloob at 
tawag ng Diyos sa kanya; at siya ay oordenan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu 
Santo, na taglay niya na mag-oorden sa kanya. 
 
D at T 20:61 Ang ilang elder na bumubuo sa simbahang ito ni Cristo ay magtitipun-tipon sa isang 
pagpupulong minsan sa tatlong buwan, o sa pana-panahon sa pag-aatas o pagtatakda ng 
naturang kapulungan; 
 
D at T 20:62 At ang mga naturang kapulungan ay magsasagawa ng anumang gawain sa 
simbahan na kinakailangang gawin sa panahong yaon. 
 
D at T 20:63 Tatanggapin ng mga elder ang kanilang mga lisensiya mula sa ibang mga elder, sa 
pamamagitan ng pagboto ng simbahan kung saan sila kabilang, o mula sa mga kapulungan. 
 
D at T 20:64 Bawat saserdote, guro, o diyakono, na inordenan ng isang saserdote, ay maaaring 
kumuha ng isang katibayan mula sa kanya sa panahong yaon, kung aling katibayan, kapag 
ipakikita sa isang elder, ay magbibigay sa kanya ng lisensiyang gampanan ang mga tungkulin 
kung saan siya tinawag, o maaari niya itong matanggap sa isang kapulungan. 
 
D at T 20:65 Walang taong oordenan sa anumang katungkulan sa simbahang ito, na kung saan 
may isang wastong itinatag na sangay, nang walang boto ng simbahang ito; 
 
D at T 20:66 Subalit ang mga namumunong elder, naglalakbay na obispo, mataas na tagapayo, 
mataas na saserdote, at elder, ay may pribilehiyong mag-orden, na kung saan ay walang sangay 
ng simbahan na ang pagboto ay maaaring tawagin. 
 



D at T 20:67 Bawat pangulo ng mataas na pagkasaserdote (o namumunong elder), obispo, 
mataas na tagapayo, at mataas na saserdote, ay oordenan sa ilalim ng pamamatnubay ng 
mataas na kapulungan o pangkalahatang pagpupulong. 
 
D at T 20:68 Ang tungkulin ng mga kasapi pagkatapos silang tanggapin sa pamamagitan ng 
pagbibinyag. -- Ang mga elder o saserdote ay dapat magkaroon ng sapat na panahon upang 
ipaliwanag ang lahat ng bagay hinggil sa simbahan ni Cristo upang kanilang maunawaan, bago 
sa kanilang pakikibahagi ng sakramento at pagpapatibay sa pamamagitan ng pagpapatong ng 
mga kamay ng mga elder, upang ang lahat ng bagay ay maisagawa nang maayos. 
 
D at T 20:69 At ipakikita ng mga kasapi sa harapan ng simbahan, at gayon din sa harapan ng 
mga elder, sa pamamagitan ng makadiyos na paglakad at pakikipag-usap, na sila ay karapat-
dapat dito, upang magkaroon ng mga gawa at pananampalataya na naaayon sa mga banal na 
kasulatan -- lumalakad nang may kabanalan sa harapan ng Panginoon. 
 
D at T 20:70 Bawat kasapi ng simbahan ni Cristo na may mga anak ay dapat dalhin ang mga 
anak sa mga elder sa harapan ng simbahan, na siyang magpapatong ng kanilang mga kamay sa 
kanila sa pangalan ni Jesucristo, at babasbasan sila sa kanyang pangalan. 
 
D at T 20:71 Walang sinuman ang tatanggapin sa simbahan ni Cristo, maliban kung siya ay nasa 
hustong gulang na upang managot sa Diyos, at may kakayahan nang magsisi. 
 
D at T 20:72 Ang pagbibinyag ay kinakailangang pangasiwaan sa mga sumusunod na 
pamamaraan sa lahat ng yaong magsisisi -- 
 
D at T 20:73 Ang taong tinawag ng Diyos at may karapatan mula kay Jesucristo na magbinyag, 
ay bababa sa tubig kasama ang taong bibinyagan at sasabihin, tinatawag siya sa kanyang 
pangalan: Bilang naatasan ni Jesucristo, binibinyagan kita sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at 
ng Espiritu Santo. Amen. 
 
D at T 20:74 Pagkatapos ay kanyang ilulubog siya sa tubig, at iaahon muli mula sa tubig. 
 
D at T 20:75 Kinakailangan na ang simbahan ay magtipon nang madalas upang makakain ng 
tinapay at makainom ng alak sa pag-alaala sa Panginoong Jesus; 
 
D at T 20:76 At ang elder o saserdote ang mangangasiwa nito; at alinsunod sa pamamaraang ito 
kanya itong pangangasiwaan -- siya ay luluhod kasama ang simbahan at mananalangin nang 
taimtim sa Ama, sinasabing: 
 
D at T 20:77 O Diyos, ang Amang Walang Hanggan, kami ay humihiling sa inyo sa pangalan ng 
inyong Anak, na si Jesucristo, na basbasan at gawing banal ang tinapay na ito sa mga kaluluwa 
ng lahat nila na kakain nito, nang sila ay makakain bilang pag-alaala sa katawan ng inyong Anak, 
at patunayan sa inyo, O Diyos, ang Amang Walang Hanggan, na sila ay pumapayag na taglayin 
sa kanilang sarili ang pangalan ng inyong Anak, at lagi siyang alalahanin at susundin ang 
kanyang mga kautusan na ibinigay niya sa kanila; nang sa tuwina ay mapasakanila ang kanyang 
Espiritu upang makasama nila. Amen. 
 
D at T 20:78 Ang pamamaraan ng pangangasiwa ng alak -- kanyang kukunin din ang saro, at 
sasabihing: 
 
D at T 20:79 O Diyos, ang Amang Walang Hanggan, kami ay humihiling sa inyo sa pangalan ng 
inyong Anak, na si Jesucristo, na basbasan at gawing banal ang alak na ito sa mga kaluluwa ng 
lahat nila na iinom nito, nang ito ay kanilang magawa bilang pag-alaala sa dugo ng inyong Anak, 
na nabuhos alang-alang sa kanila; nang kanilang mapatunayan sa inyo, O Diyos, ang Amang 
Walang Hanggan, na sila sa tuwina ay aalalahanin siya, nang mapasakanila ang kanyang 
Espiritu upang makasama nila. Amen. 



 
D at T 20:80 Sinumang kasapi ng simbahan ni Cristo ang nagkakasala, o nahuling nagkamali, ay 
nararapat pakitunguhan alinsunod sa tagubilin ng mga banal na kasulatan. 
 
D at T 20:81 Katungkulan ng ilan sa simbahan, na bumubuo ng simbahan ni Cristo, na magsugo 
ng isa o higit pa sa kanilang mga guro na dumalo sa ilang pagpupulong na idinaraos ng mga 
elder ng simbahan, 
 
D at T 20:82 Dala ang talaan ng mga pangalan ng ilang kasapi na nakikiisa sa simbahan mula 
noong nakaraang pagpupulong; o isinugo sa pamamagitan ng kamay ng ilang saserdote; nang 
sa gayon ay magkaroon ng isang maayos na talaan ng lahat ng pangalan ng buong simbahan 
ang maingatan sa isang aklat ng isa sa mga elder, kung sinuman ang itatalaga ng mga elder sa 
pana-panahon; 
 
D at T 20:83 At gayon din, kung may sinumang itiniwalag sa simbahan, nang sa gayon ang 
kanilang mga pangalan ay mabura sa pangkalahatang talaan ng pangalan sa simbahan. 
 
D at T 20:84 Lahat ng kasapi na lumilipat mula sa simbahan kung saan sila naninirahan, kung 
magtutungo sa isang simbahan na hindi sila nakikilala, ay maaaring magdala ng isang liham na 
nagpapatunay na sila ay mga kasapi at may mabuting katayuan, kung aling katibayan ay 
maaaring lagdaan ng sinumang elder o saserdote kung ang kasapi na tatanggap ng liham ay 
kakilala ng elder o saserdote, o ito ay maaaring lagdaan ng mga guro o diyakono ng simbahan. 
 

BAHAGI 21 
 

Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Fayette, New York, ika-6 ng Abril 
1830 (History of the Church, 1:74-79). Ang paghahayag na ito ay ibinigay sa pagkakatatag ng 
Simbahan, sa petsang nabanggit, sa tahanan ni Peter Whitmer, Sr. Anim na kalalakihan, na dati 
nang nabinyagan, ang nakilahok. Sa pamamagitan ng buong pagkakaisang pagboto ang mga 
taong ito ay nagpahayag ng kanilang pagnanais at matibay na hangaring magtatag, alinsunod sa 
kautusan ng Diyos (tingnan sa bahagi 20). Sila rin ay bumoto na tanggapin at itaguyod sina 
Joseph Smith, Jr., at Oliver Cowdery bilang mga namumunong pinuno ng Simbahan. Sa 
pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, inordenan ni Joseph si Oliver bilang elder ng 
Simbahan, at inordenan din ni Oliver si Joseph. Pagkaraang pangasiwaan ang sakramento, sina 
Joseph at Oliver ay nagpatong ng mga kamay sa bawat dumalo para sa pagbibigay ng Espiritu 
Santo at para sa pagpapatibay sa bawat isa bilang kasapi ng Simbahan. 
 
D at T 21:1 Masdan, may talaang iingatan sa ninyo; at sa mga ito ikaw ay tatawaging tagakita, 
tagapagsalin, propeta, isang apostol ni Jesucristo, elder ng simbahan sa pamamagitan ng 
kalooban ng Diyos Ama, at ng biyaya ng inyong Panginoong Jesucristo, 
 
D at T 21:2 Na pinupukaw ng Espiritu Santo upang itatag ang saligan niyaon, at itayo ito sa 
pinakabanal na pananampalataya. 
 
D at T 21:3 Kung aling simbahan ay itinatag at itinayo sa taon ng inyong Panginoon labingwalong 
daan at tatlumpu, sa ikaapat na buwan, at sa ikaanim na araw ng buwan na tinatawag na Abril. 
 
D at T 21:4 Dahil dito, nangangahulugang ang simbahan, kayo ay tatalima sa lahat ng kanyang 
mga salita at kautusang ibibigay niya sa inyo tuwing siya ay tatanggap ng mga ito, naglalakad 
nang buong kabanalan sa harapan ko; 
 
D at T 21:5 Sapagkat ang kanyang salita ay inyong tatanggapin, na parang mula sa sarili kong 
bibig, nang buong pagtitiis at pananampalataya. 
 
D at T 21:6 Sapagkat sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na ito ang pintuan ng 
impiyerno ay hindi mananaig laban sa inyo; oo, at itataboy ng Panginoong Diyos ang mga 



kapangyarihan ng kadiliman mula sa harapan ninyo, at payayanigin ang kalangitan para sa 
inyong ikabubuti, at sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. 
 
D at T 21:7 Sapagkat sinabi ng Panginoong Diyos: Siya ay aking pinukaw upang isulong ang 
kapakanan ng Sion sa malakas na kapangyarihan para sa kabutihan, at ang kanyang 
pagsusumigasig ay nalalaman ko, at ang kanyang mga panalangin ay narinig ko. 
 
D at T 21:8 Oo, ang kanyang pagtangis para sa Sion ay nakita ko, at gagawin ko na hindi na siya 
magdadalamhati pa; sapagkat ang mga araw ng kanyang kagalakan ay sumapit na sa 
kapatawaran ng kanyang mga kasalanan, at ang mga pagpapakita ng aking mga pagpapala sa 
kanyang mga gawa. 
 
D at T 21:9 Sapagkat, masdan, aking pagpapalain ang lahat ng yaong gumagawa sa aking 
ubasan ng dakilang pagpapala, at sila ay maniniwala sa kanyang mga salita, na ibinigay sa 
kanya mula sa akin sa pamamagitan ng Mang-aaliw, na nagpapatunay na si Jesus ay ipinako sa 
krus ng mga makasalanang tao para sa mga kasalanan ng sanlibutan, oo, para sa kapatawaran 
ng mga kasalanan sa nagsisising puso. 
 
D at T 21:10 Dahil dito aking minarapat na siya ay ordenan mo, Oliver Cowdery aking apostol; 
 
D at T 21:11 Ito na isang ordenansa sa iyo, na ikaw ay isang elder sa ilalim ng kanyang kamay, 
siya na una sa iyo, nang ikaw ay maging elder sa simbahang ito ni Cristo, na nagtataglay ng 
aking pangalan -- 
 
D at T 21:12 At ang unang mangangaral ng simbahang ito sa simbahan, at sa sanlibutan, oo, sa 
mga Gentil; oo, at yaon ang sinabi ng Panginoong Diyos, narito, narito! sa mga Judio rin. Amen. 
 
 

BAHAGI 22 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Manchester, New 
York, Abril 1830 (History of the Church, 1:79-80). Ang paghahayag na ito ay ibinigay sa 
Simbahan bunga ng ilan na dati nang nabinyagan na nagnanais na makiisa sa Simbahan nang 
hindi na muling bibinyagan. 
 
D at T 22:1 Masdan, sinasabi ko sa inyo na lahat ng lumang tipan ay aking pinapangyaring 
lumipas sa bagay na ito; at ito ay isang bago at walang hanggang tipan, maging yaon na mula sa 
simula. 
 
D at T 22:2 Dahil dito, bagaman ang isang tao ay mabinyagan ng ilang daang ulit walang 
kabuluhan ito para sa kanya, sapagkat hindi kayo makapapasok sa makipot na pintuan sa 
pamamagitan ng mga batas ni Moises, ni sa pamamagitan ng inyong mga patay na gawa. 
 
D at T 22:3 Sapagkat dahil sa inyong mga patay na gawa aking pinapangyari ang huling tipan na 
ito at ang simbahang ito na maitayo sa akin, maging tulad noong sinauna. 
 
D at T 22:4 Dahil dito, pumasok kayo sa pintuan, gaya ng aking iniutos, at huwag ninyong 
hangaring payuhan ang Diyos. Amen. 
 

BAHAGI 23 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Manchester, New 
York, Abril 1830, para kina Oliver Cowdery; Hyrum Smith; Samuel H. Smith; Joseph Smith, Sr.; at 
Joseph Knight, Sr. (History of the Church, 1:80). Bunga ng tapat na hangarin ng limang taong 
nabanggit na malaman ang kani-kanilang mga tungkulin, ang Propeta ay nagtanong sa 
Panginoon at natanggap ang paghahayag na ito. 



 
D at T 23:1 Masdan, nangungusap ako sa iyo, Oliver, ng ilang salita. Masdan, ikaw ay pinagpala, 
at ikaw ay wala sa ilalim ng kaparusahan. Subalit mag-ingat sa kapalaluan, upang huwag kang 
matukso. 
 
D at T 23:2 Ipaalam ang iyong tungkulin sa simbahan, at gayon din sa sanlibutan, at ang iyong 
puso ay mabubuksan upang mangaral ng katotohanan mula ngayon at magpakailanman. Amen. 
 
D at T 23:3 Masdan, nangungusap ako sa iyo, Hyrum, ng ilang salita; sapagkat ikaw rin ay wala 
sa ilalim ng kaparusahan, at ang iyong puso ay bukas, at ang iyong dila ay kinalagan; at ang 
iyong tungkulin ay manghikayat, at patuloy na palakasin ang simbahan. Dahil dito ang iyong 
tungkulin ay sa simbahan magpakailanman, at ito ay dahil sa iyong mag-anak. Amen. 
 
D at T 23:4 Masdan, nangungusap ako ng ilang salita sa iyo, Samuel; sapagkat ikaw rin ay wala 
sa ilalim ng kaparusahan, at ang iyong tungkulin ay manghikayat, at palakasin ang simbahan; at 
ikaw ay hindi pa tinatawag upang mangaral sa sanlibutan. Amen. 
 
D at T 23:5 Masdan, nangungusap ako ng ilang salita sa iyo, Joseph; sapagkat ikaw rin ay wala 
sa ilalim ng kaparusahan, at ang iyo ring tungkulin ay manghikayat, at palakasin ang simbahan; 
at ito ang iyong tungkulin mula ngayon at magpakailanman. Amen. 
 
D at T 23:6 Masdan, ipinaaalam ko sa iyo, Joseph Knight, sa pamamagitan ng mga salitang ito, 
na kailangan mong pasanin ang iyong krus, kung saan ay kailangan kang manalangin nang 
malakas sa harapan ng sanlibutan at gayon din nang lihim, at sa iyong mag-anak, at sa iyong 
mga kaibigan, at sa lahat ng dako. 
 
D at T 23:7 At, masdan, tungkulin mo na makiisa sa tunay na simbahan, at patuloy na ibigay ang 
iyong wika sa panghihikayat, upang ikaw ay makatanggap ng gantimpala ng manggagawa. 
Amen. 
 

BAHAGI 24 
 
Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Oliver Cowdery, sa Harmony, 
Pennsylvania, Hulyo 1830 (History of the Church, 1:101-103). Bagaman wala pang apat na 
buwan ang nakalilipas simula nang ang Simbahan ay naitatag, ang pag-uusig ay naging masidhi, 
at ang mga pinuno ay nangailangang maghanap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtatago. 
Ang mga sumusunod na tatlong paghahayag ay ibinigay sa panahong ito upang palakasin, 
hikayatin, at tagubilinan sila. 
 
D at T 24:1 Masdan, ikaw ay tinawag at pinili upang isulat ang Aklat ni Mormon, at sa aking 
gawain; at ikaw ay aking iniahon mula sa iyong mga pagdurusa, at pinagpayuhan ka, kaya nga 
ikaw ay iniligtas mula sa lahat ng iyong mga kaaway, at ikaw ay iniligtas mula sa mga 
kapangyarihan ni Satanas at mula sa kadiliman! 
 
D at T 24:2 Gayunman, wala kang maidadahilan sa iyong mga paglabag; gayunman, humayo ka 
at huwag nang magkasala. 
 
D at T 24:3 Gawin ang iyong tungkulin; at pagkatapos mong punlaan ang iyong mga bukid at 
maisaayos ang mga ito, kaagad na magtungo sa simbahan na nasa Colesville, Fayette, at 
Manchester, at ikaw ay kanilang itataguyod; at akin silang pagpapalain kapwa espirituwal at 
temporal; 
 
D at T 24:4 Subalit kung hindi ka nila tatanggapin, magpapadala ako sa kanila ng isang sumpa sa 
halip na isang pagpapala. 
 



D at T 24:5 At ikaw ay magpapatuloy sa pagtawag sa Diyos sa aking pangalan, at pagsulat ng 
mga bagay na ibibigay sa iyo ng Mang-aaliw, at magpapaliwanag ng lahat ng banal na kasulatan 
sa simbahan. 
 
D at T 24:6 At ito ay ibibigay sa iyo sa sandali kung ano ang iyong sasabihin at isusulat, at ito ay 
maririnig nila, o ako ay magpapadala sa kanila ng isang sumpa sa halip na isang pagpapala. 
 
D at T 24:7 Sapagkat iyong ilalaan ang lahat ng iyong paglilingkod sa Sion; at dahil dito ikaw ay 
magkakaroon ng lakas. 
 
D at T 24:8 Maging matiisin sa mga paghihirap, sapagkat ikaw ay magdaranas ng marami; subalit 
tiisin ang mga ito, sapagkat, masdan, ako ay makakasama mo, maging sa katapusan ng iyong 
mga araw. 
 
D at T 24:9 At sa mga temporal na gawain ikaw ay hindi magkakaroon ng lakas, sapagkat ito ay 
hindi mo tungkulin. Gawin ang iyong tungkulin at ikaw ay may mapagkukunan upang maisagawa 
ang iyong tungkulin, at upang maipaliwanag ang lahat ng banal na kasulatan, at magpatuloy sa 
pagpapatong ng mga kamay at pagpapatibay ng mga simbahan. 
 
D at T 24:10 At ang iyong kapatid na si Oliver ay magpapatuloy sa pagpapatotoo sa aking 
pangalan sa sanlibutan, at gayon din sa simbahan. At hindi niya dapat akalain na kaya niyang 
sabihin ang sapat sa aking kapakanan; at masdan, ako ay makakasama niya hanggang sa 
katapusan. 
 
D at T 24:11 Sa akin siya ay magkakaroon ng kaluwalhatian, at hindi ng sa sarili niya, maging sa 
kahinaan o sa kalakasan, maging sa pagkaalipin o kalayaan; 
 
D at T 24:12 At sa lahat ng oras, at sa lahat ng dako, bubuksan niya ang kanyang bibig at 
ipahahayag ang aking ebanghelyo na tulad ng tunog ng isang pakakak, maging sa araw at gabi. 
At akin siyang bibigyan ng lakas na hindi pa batid ng mga tao. 
 
D at T 24:13 Huwag humingi ng mga himala, maliban kung aking iutos sa inyo, maliban sa 
pagpapalayas ng mga diyablo, pagpapagaling ng maysakit, at laban sa mga makamandag na 
ahas, at laban sa mga nakamamatay na lason; 
 
D at T 24:14 At ang mga bagay na ito ay hindi ninyo gagawin, maliban sa ito ay hingin nila sa 
inyo na nagnanais nito, upang ang mga banal na kasulatan ay matupad; sapagkat kayo ay 
gagawa alinsunod sa yaong nasusulat. 
 
D at T 24:15 At saan mang lugar kayo pumasok, at hindi nila kayo tanggapin sa aking pangalan, 
kayo ay mag-iiwan ng isang sumpa sa halip na isang pagpapala, sa pamamagitan ng 
pagpapagpag ng alikabok ng inyong mga paa laban sa kanila bilang isang patotoo, at paglilinis 
ng inyong mga paa sa tabing-daan. 
 
D at T 24:16 At ito ay mangyayari na kung sino man ang magbubuhat ng kanilang kamay sa inyo 
nang marahas, kayo ay mag-uutos upang magparusa sa aking pangalan; at, masdan, akin silang 
parurusahan alinsunod sa inyong mga salita, sa aking sariling takdang panahon. 
 
D at T 24:17 At kung sinuman ang magsasakdal sa iyo sa batas ay parurusahan ng batas. 
 
D at T 24:18 At ikaw ay hindi dapat magdala ng supot ng salapi o supot ng pagkain, ni tungkod, 
ni dalawang tunika, sapagkat ibibigay sa iyo ng simbahan sa oras na iyong kakailanganin ang 
pagkain at ang kasuotan, at ang pangyapak at ang salapi, at ang supot ng pagkain. 
 



D at T 24:19 Sapagkat ikaw ay tinawag upang pungusan ang aking ubasan nang may 
makapangyarihang pagpungus, oo, maging sa huling sandali; oo, at gayon din ang lahat ng 
yaong iyong inordenan, at sila ay gagawa maging alinsunod sa huwarang ito. Amen. 
 

BAHAGI 25 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Harmony, 
Pennsylvania, Hulyo 1830 (History of the Church, 1:103-104). (Tingnan sa ulo ng bahagi 24.) Ang 
paghahayag na ito ay nagbibigay-alam ng kalooban ng Panginoon kay Emma Smith, ang asawa 
ng Propeta. 
 
D at T 25:1 Makinig sa tinig ng Panginoon mong Diyos, samantalang ako ay nangungusap sa iyo, 
Emma Smith, aking anak; sapagkat katotohanang sinasabi ko sa iyo, lahat ng yaong 
tumatanggap ng aking ebanghelyo ay mga anak na lalaki at babae sa aking kaharian. 
 
D at T 25:2 Isang paghahayag ang ibinibigay ko sa iyo hinggil sa aking kalooban; at kung ikaw ay 
magiging matapat at lumalakad sa landas ng kabanalan sa harapan ko, aking pangangalagaan 
ang iyong buhay, at ikaw ay makatatanggap ng mana sa Sion. 
 
D at T 25:3 Masdan, ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na, at ikaw ay isang hinirang na 
babae, na aking tinawag. 
 
D at T 25:4 Huwag bumulung-bulong dahil sa mga bagay na hindi mo nakita, sapagkat ang mga 
ito ay ipinagkait sa iyo at sa sanlibutan, na karunungan sa akin sa darating na panahon. 
 
D at T 25:5 At ang tungkulin ng iyong tawag ay maging taga-alo ng aking tagapaglingkod, na si 
Joseph Smith, Jun., na iyong asawa, sa kanyang mga pagdurusa, ng may mga mapang-along 
salita, sa diwa ng kaamuan. 
 
D at T 25:6 At ikaw ay sasama sa kanya sa panahon ng kanyang mga paglalakbay, at maging 
tagasulat niya, samantalang wala pa siyang tagasulat, nang maisugo ko ang aking 
tagapaglingkod, na si Oliver Cowdery, saan ko man loobin. 
 
D at T 25:7 At ikaw ay oordenan sa ilalim ng kanyang kamay upang magpaliwanag ng mga banal 
na kasulatan, at upang manghikayat sa simbahan, alinsunod sa ibibigay sa iyo ng aking Espiritu. 
 
D at T 25:8 Sapagkat kanyang ipapatong ang kanyang mga kamay sa iyo, at iyong matatanggap 
ang Espiritu Santo, at ang iyong panahon ay ilalaan sa pagsusulat, at sa pag-aaral nang lubos. 
 
D at T 25:9 At ikaw ay hindi dapat matakot, sapagkat ang iyong asawa ay tutulong sa iyo sa 
simbahan; sapagkat sa kanila ang kanyang tungkulin, nang lahat ng bagay ay maipahayag sa 
kanila, anuman ang aking loobin, alinsunod sa kanilang pananampalataya. 
 
D at T 25:10 At katotohanan sinasabi ko sa iyo na iyong isantabi muna ang mga bagay ng 
daigdig na ito, at hangarin ang mga bagay na mas mabuti. 
 
D at T 25:11 At ipag-uutos din sa iyo, na gumawa ng isang pagtitipon ng mga banal na himno, 
tulad ng ibibigay sa iyo, na kalugud-lugod para sa akin, upang magamit sa aking simbahan. 
 
D at T 25:12 Sapagkat ang aking kaluluwa ay nagagalak sa awitin ng puso; oo, ang awit ng 
mabubuti ay isang panalangin sa akin, at ito ay tutugunan ng pagpapala sa kanilang mga ulo. 
 
D at T 25:13 Dahil dito, pasiglahin ang iyong puso at magalak, at tuparin ang mga tipan na iyong 
ginawa. 
 



D at T 25:14 Magpatuloy sa diwa ng kaamuan, at mag-ingat sa kapalaluan. Ang iyong kaluluwa 
ay magalak sa iyong asawa, at sa kaluwalhatian na mapapasakanya. 
 
D at T 25:15 Patuloy na sundin ang aking mga kautusan, at isang putong ng kabutihan ang iyong 
matatanggap. At malibang gawin mo ito, kung nasaan ako ay hindi ka makatutungo. 
 
D at T 25:16 At katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, na ito ang aking tinig sa lahat. 
Amen. 
 

BAHAGI 26 
 
Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, Oliver Cowdery, at John Whitmer, sa 
Harmony, Pennsylvania, Hulyo 1830 (History of the Church, 1:104). (Tingnan sa ulo ng bahagi 
24.) 
 
D at T 26:1 Masdan, sinasabi ko sa inyo na ilaan ninyo ang inyong panahon sa pag-aaral ng mga 
banal na kasulatan, at sa pangangaral, at sa pagpapatibay ng simbahan sa Colesville, at sa 
pagganap ng inyong mga gawain sa lupain, tulad ng kinakailangan, hanggang sa magtungo kayo 
sa kanluran upang magdaos ng susunod na pagpupulong; at pagkatapos ay ipaaalam sa inyo 
kung ano ang inyong gagawin. 
 
D at T 26:2 At lahat ng bagay ay nararapat na gawin sa pamamagitan ng pangkalahatang 
pagsang-ayon sa simbahan, sa pamamagitan ng labis na panalangin at pananampalataya, 
sapagkat lahat ng bagay ay inyong matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. 
 

BAHAGI 27 
 
Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, Agosto 
1830 (History of the Church, 1:106-108). Sa paghahanda para sa isang pagpupulong sa 
simbahan kung saan ang sakramento ng tinapay at alak ay pangangasiwaan, si Joseph ay 
umalis upang kumuha ng alak. Siya ay pinagpakitaan ng isang makalangit na sugo at tinanggap 
ang paghahayag na ito, ang isang bahagi nito ay isinulat sa panahong iyon at ang natirang 
bahagi noong sumunod na Setyembre. Sa ngayon ay tubig ang siyang ginagamit sa halip na alak 
sa mga ordenansa ng sakramento ng Simbahan. 
 
D at T 27:1 Makinig sa tinig ni Jesucristo, ang inyong Panginoon, inyong Diyos, at inyong 
Manunubos, na ang salita ay mabisa at makapangyarihan. 
 
D at T 27:2 Sapagkat, masdan, sinasabi ko sa inyo, na hindi mahalaga kung anuman ang inyong 
kainin o kung anuman ang inyong inumin kapag kayo ay tumatanggap ng sakramento, kung ito 
ay gagawin ninyo na ang mga mata ay nakatuon sa aking kaluwalhatian -- inaalaala sa Ama ang 
aking katawan na aking inialay para sa inyo, at ang aking dugo na ibinuhos para sa kapatawaran 
ng inyong mga kasalanan. 
 
D at T 27:3 Dahil dito, isang kautusan ang ibinibigay ko sa inyo, na huwag kayong bumili ng alak 
ni matapang na inumin ng inyong mga kaaway; 
 
D at T 27:4 Dahil dito, hindi kayo kakain ng anuman maliban kung ito ay ginawang bago sa inyo; 
oo, sa kahariang ito ng aking Ama na itatayo sa mundo. 
 
D at T 27:5 Masdan, ito ay karunungan sa akin; dahil dito, huwag manggilalas, sapagkat darating 
ang oras na ako ay iinom ng bunga ng puno ng ubas na kasama kayo sa mundo, at kasama si 
Moroni, na aking isinugo sa inyo upang ipahayag ang Aklat ni Mormon, na naglalaman ng 
kabuuan ng aking walang hanggang ebanghelyo, kung kanino ko ipinagkatiwala ang mga susi ng 
talaan ni Ephraim; 
 



D at T 27:6 At gayon din si Elias, kung kanino ko ipinagkatiwala ang mga susi upang 
maisakatuparan ang pagpapanumbalik ng lahat ng bagay na winika ng bibig ng lahat ng banal na 
propeta mula pa sa simula ng daigdig, hinggil sa mga huling araw; 
 
D at T 27:7 At gayon din si Juan na anak ni Zacarias, si Zacarias na kanyang (Elias) dinalaw at 
binigyan ng pangako na siya ay magkakaroon ng isang anak na lalaki, at ang kanyang magiging 
pangalan ay Juan, at siya ay mapupuspos ng diwa ni Elias; 
 
D at T 27:8 Si Juan na isinugo ko sa inyo, aking mga tagapaglingkod, Joseph Smith, Jun., at 
Oliver Cowdery, upang ordenan kayo sa unang pagkasaserdote na inyong tinanggap, upang 
kayo ay matawag at maordenan maging tulad ni Aaron; 
 
D at T 27:9 At gayon din si Elijah, kung kanino ko ipinagkatiwala ang mga susi ng kapangyarihan 
ng pagbabaling ng mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga puso ng mga anak sa mga 
ama, upang ang buong sangkatauhan ay hindi bagabagin ng isang sumpa; 
 
D at T 27:10 At gayon din sina Jose at Jacob, at Isaac, at Abraham, na inyong mga ninuno, kung 
kanino ang mga pangako ay nanatili; 
 
D at T 27:11 At gayon din si Miguel, o Adan, ang ama ng lahat, ang prinsipe ng lahat, ang 
matanda ng mga araw; 
 
D at T 27:12 At gayon din sina Pedro, at Santiago, at Juan, na aking isinugo sa inyo, kung kanino 
ko kayo pinaordenan at pinagtibay upang maging mga apostol, at mga natatanging saksi sa 
aking pangalan, at may taglay ng mga susi ng inyong gawain at ng mga gayon ding bagay na 
aking ipinahayag sa kanila; 
 
D at T 27:13 Kung kanino ko ipinagkatiwala ang mga susi ng aking kaharian, at dispensasyon ng 
ebanghelyo para sa huling panahon; at para sa kaganapan ng panahon, kung kailan ko sama-
samang titipunin sa isa ang lahat ng bagay, maging ang mga nasa langit, at ang mga nasa lupa; 
 
D at T 27:14 At gayon din silang lahat na ibinigay sa akin ng Ama mula sa sanlibutan. 
 
D at T 27:15 Dahil dito, pasiglahin ang inyong mga puso at magalak, at bigkisan ang inyong mga 
balakang, at magsuot kayo ng aking buong baluti, upang inyong mapaglabanan ang araw ng 
kasamaan, matapos na maisagawa ang lahat, upang kayo ay makatindig. 
 
D at T 27:16 Tumindig, samakatwid, na ang inyong mga balakang ay may bigkis ng katotohanan, 
na may baluti sa dibdib ng kabutihan, at ang inyong mga paa ay may panyapak ng paghahanda 
ng ebanghelyo ng kapayapaan, na ipinadala ko sa aking mga anghel upang ipagkatiwala sa inyo; 
 
D at T 27:17 Taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya at sa pamamagitan nito ay 
masusubuhan ninyo ang lahat ng nag-aapoy na sibat ng masama; 
 
D at T 27:18 At taglayin ninyo ang turbante ng kaligtasan, at ang espada ng aking Espiritu, na 
aking ibubuhos sa inyo, at ng aking salita na aking ihahayag sa inyo, at magsang-ayon sa 
nauukol sa lahat ng bagay na hinihingi ninyo sa akin, at maging matapat hanggang sa ako ay 
pumarito, at kayo ay dadalhin, na kung saan ako naroon kayo ay paroroon din. Amen. 
 

BAHAGI 28 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Oliver Cowdery, sa 
Fayette, New York, Setyembre 1830 (History of the Church, 1:109-111). Si Hiram Page, isang 
kasapi ng Simbahan, ay may isang bato at naghayag na nakatatanggap ng mga paghahayag sa 
tulong nito hinggil sa pagtatatag ng Sion at sa kaayusan ng Simbahan. Ilan sa kasapi ay 
nalinlang ng mga salaysay na ito, at maging si Oliver Cowdery ay nahikayat nito. Bago ang 



naitalagang pagpupulong, ang Propeta ay taimtim na nagtanong sa Panginoon hinggil sa bagay 
na ito, at ang paghahayag na ito ang sumunod. 
 
D at T 28:1 Masdan, sinasabi ko sa iyo, Oliver, na ipagkakaloob sa iyo na ikaw ay maririnig ng 
simbahan sa lahat ng bagay anuman ang ituturo mo sa kanila sa pamamagitan ng Mang-aaliw, 
hinggil sa mga paghahayag at kautusan na aking ibinigay. 
 
D at T 28:2 Subalit, masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, walang sinuman ang 
itatalagang tatanggap ng mga kautusan at paghahayag sa simbahang ito maliban sa aking 
tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., sapagkat tinanggap niya ang mga yaon maging tulad ni 
Moises. 
 
D at T 28:3 At ikaw ay maging masunurin sa mga bagay na ipagkakaloob ko sa kanya, maging 
katulad ni Aaron, matapat na ipahayag ang mga kautusan at paghahayag, nang may 
kapangyarihan at karapatan sa simbahan. 
 
D at T 28:4 At kung ikaw ay papatnubayan sa anumang oras ng Mang-aaliw na magsalita o 
magturo, o sa lahat ng oras sa pamamagitan ng kautusan sa simbahan, maaari mong gawin ito. 
 
D at T 28:5 Subalit huwag kang susulat sa pamamaraan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng 
karunungan; 
 
D at T 28:6 At huwag kang mag-uutos sa kanya na siya mong pinuno, at pinuno ng simbahan; 
 
D at T 28:7 Sapagkat ipinagkaloob ko sa kanya ang mga susi ng mga hiwaga, at ang mga 
paghahayag na tinatakan, hanggang sa maitalaga ko sa kanila ang hahalili sa kanya. 
 
D at T 28:8 At ngayon, masdan, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay magtungo sa mga Lamanita at 
mangaral ng aking ebanghelyo sa kanila; at yayamang kanilang tinatanggap ang iyong mga turo 
ipangyari mong maitatag ang aking simbahan sa kanila; at ikaw ay makatatanggap ng mga 
paghahayag, subalit huwag mong isulat ang mga yaon sa pamamaraan ng kautusan. 
 
D at T 28:9 At ngayon, masdan, sinasabi ko sa iyo na hindi inihayag, at walang taong 
nakababatid kung saan ang lunsod ng Sion ay itatayo, subalit ito ay ipagkakaloob pagkaraan nito. 
Masdan, sinasabi ko sa iyo na ito ay sa mga hangganan ng mga Lamanita. 
 
D at T 28:10 Huwag kang lilisan sa pook na ito hanggang sa matapos ang pagpupulong; at ang 
aking tagapaglingkod na si Joseph ay itatakdang mamuno sa pagpupulong sa pamamagitan ng 
tinig nila, at kung ano ang sasabihin niya sa iyo ay iyong sasabihin. 
 
D at T 28:11 At muli, ipagsama mo ang iyong kapatid, na si Hiram Page, siya at ikaw lamang, 
sabihin sa kanya na ang mga bagay na yaon na kanyang isinulat mula sa bato ay hindi mula sa 
akin at si Satanas ay nilinlang siya; 
 
D at T 28:12 Sapagkat, masdan, ang mga bagay na ito ay hindi itatakda sa kanya, ni alinmang 
bagay ay hindi itatakda kaninuman sa simbahang ito na taliwas sa mga tipan sa simbahan. 
 
D at T 28:13 Sapagkat lahat ng bagay ay kailangang maisagawa nang may kaayusan, at sa 
pamamagitan ng pangkalahatang pagsang-ayon sa simbahan, sa pamamagitan ng panalangin 
nang may pananampalataya. 
 
D at T 28:14 At ikaw ay tutulong upang maisaayos ang lahat ng bagay na ito, alinsunod sa mga 
tipan sa simbahan, bago mo simulan ang iyong paglalakbay sa mga Lamanita. 
 
D at T 28:15 At ipagkakaloob sa iyo sa oras ng iyong paglisan, hanggang sa oras ng iyong 
pagbabalik, kung ano ang iyong gagawin. 



 
D at T 28:16 At iyong kailangang buksan ang iyong bibig sa lahat ng panahon, nagpapahayag ng 
aking ebanghelyo nang may tunog ng kagalakan. Amen. 
 

BAHAGI 29 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa harapan ng anim na 
elder, sa Fayette, New York, Setyembre 1830 (History of the Church, 1:111-115). Ang 
paghahayag na ito ay ibinigay ilang araw bago sumapit ang pagpupulong na nagsimula noong 
ika-26 ng Setyembre 1830. 
 
D at T 29:1 Makinig sa tinig ni Jesucristo, ang inyong Manunubos, ang Dakilang AKO NGA, na 
kung kaninong bisig ng awa ay nagbayad-sala para sa inyong mga kasalanan; 
 
D at T 29:2 Na siyang magtitipon sa kanyang mga tao maging tulad ng isang inahing manok na 
nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, maging kasindami ng 
makikinig sa aking tinig at magpapakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ko, at mananawagan 
sa akin sa taimtim na panalangin. 
 
D at T 29:3 Masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na sa oras na ito ang inyong 
mga kasalanan ay pinatawad ko na, kaya nga tinatanggap ninyo ang mga bagay na ito; subalit 
tandaan na huwag nang muling magkasala, upang hindi kayo masuong sa panganib. 
 
D at T 29:4 Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na kayo ay pinili mula sa sanlibutan upang 
ipahayag ang aking ebanghelyo nang may tinig ng kagalakan, katulad ng tunog ng isang 
pakakak. 
 
D at T 29:5 Pasiglahin ang inyong mga puso at magalak, sapagkat ako ay nasa gitna ninyo, at 
ako ang inyong tagapamagitan sa Ama; at kanyang mabuting hangarin na ibigay sa inyo ang 
kaharian. 
 
D at T 29:6 At, katulad ng nasusulat -- Anuman ang inyong hihilingin nang may 
pananampalataya, na nagkakaisa sa panalangin alinsunod sa aking utos, kayo ay 
makatatanggap. 
 
D at T 29:7 At kayo ay tinawag upang isakatuparan ang pagtitipon ng aking mga hinirang; 
sapagkat ang aking mga hinirang ay naririnig ang aking tinig at hindi pinatitigas ang kanilang mga 
puso; 
 
D at T 29:8 Dahil dito ang utos ay lumabas mula sa Ama na sila ay titipunin sa isang lugar sa 
ibabaw ng lupaing ito, upang ihanda ang kanilang mga puso at maging handa sa lahat ng bagay 
laban sa araw kung kailan ang pagdurusa at kapanglawan ay ipadadala sa masasama. 
 
D at T 29:9 Sapagkat ang oras ay nalalapit na at ang araw ay sandali na lamang kung kailan ang 
mundo ay hinog na; at ang lahat ng palalo at silang gumagawa ng masama ay magiging katulad 
ng pinaggapasan; at akin silang susunugin, wika ng Panginoon ng mga Hukbo, nang ang 
kasamaan ay mawala na sa mundo; 
 
D at T 29:10 Sapagkat ang oras ay nalalapit na, at yaong sinabi ng aking mga apostol ay 
matutupad; sapagkat tulad ng kanilang sinabi gayon din ang mangyayari; 
 
D at T 29:11 Sapagkat aking ipakikita ang aking sarili mula sa langit sa kapangyarihan at 
dakilang kaluwalhatian, kasama ang lahat ng hukbo roon, at mananahanan sa kabutihan kasama 
ng mga tao sa mundo ng isanlibong taon, at ang masasama ay hindi makapananatili. 
 



D at T 29:12 At muli, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, at ito ay naipahayag na sa 
isang matibay na utos, sa kalooban ng Ama, na ang aking mga apostol, ang Labindalawa na 
kasama ko sa aking ministeryo sa Jerusalem, ay tatayo sa aking kanang kamay sa araw ng aking 
pagparito sa isang haliging apoy, na nadaramitan ng bata ng kabutihan, na may mga putong sa 
kanilang mga ulo, sa kaluwalhatian maging katulad ko, upang hatulan ang buong sambahayan ni 
Israel, maging kasindami ng nagmahal sa akin at sumunod sa aking mga kautusan, at wala nang 
iba. 
 
D at T 29:13 Sapagkat isang pakakak ang tutunog nang matagal at malakas, maging sa Bundok 
ng Sinai, at ang buong mundo ay mayayanig, at sila ay magsisibangon -- oo, maging ang mga 
patay na nangamatay sa akin, upang tanggapin ang putong ng kabutihan, at upang mabihisan, 
maging katulad ko, upang makasama ko, nang kami ay maging isa. 
 
D at T 29:14 Subalit, masdan, sinasabi ko sa inyo na bago dumating ang dakilang araw na ito 
ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay magkukulay dugo, at ang mga bituin ay magsisibagsak 
mula sa langit, at magkakaroon ng mga kagila-gilalas na palatandaan sa langit sa itaas at sa lupa 
sa ibaba; 
 
D at T 29:15 At magkakaroon ng pagtangis at panaghoy sa maraming tao; 
 
D at T 29:16 At matinding pag-ulan ng yelo ang ipadadala upang wasakin ang mga pananim ng 
lupa. 
 
D at T 29:17 At ito ay mangyayari, dahil sa kasamaan ng sanlibutan, na ako ay maghihiganti sa 
masasama, sapagkat ayaw nilang magsisi; sapagkat ang saro ng aking pagkagalit ay puno na; 
sapagkat masdan, ang aking dugo ay hindi makalilinis sa kanila kung hindi nila ako pakikinggan. 
 
D at T 29:18 Dahil dito, ako, ang Panginoong Diyos ay magpapadala ng mga langaw sa balat ng 
lupa, na sasalakay sa mga naninirahan doon, at kakainin ang kanilang laman, at magiging sanhi 
ng paglabas ng uod sa kanila; 
 
D at T 29:19 At ang kanilang mga dila ay mapipigilan kaya hindi sila makapagsasalita laban sa 
akin; at ang kanilang laman ay mahihiwalay mula sa kanilang mga buto, at ang kanilang mga 
mata mula sa kanilang mga kinalalagyan; 
 
D at T 29:20 At mangyayari na ang mga hayop ng kagubatan at ang mga ibon sa himpapawid ay 
lalamunin sila. 
 
D at T 29:21 At ang makapangyarihan at karumal-dumal na simbahan, na siyang patutot ng 
buong mundo, ay pababagsakin sa pamamagitan ng mapanupok na apoy, alinsunod sa 
pagkakasabi ng bibig ni Ezekiel, ang propeta, na siyang nagsabi ng mga bagay na ito, na hindi 
pa nangyayari subalit tiyak na mangyayari, yayamang ako ay buhay, ang mga kasamaan ay hindi 
mananaig. 
 
D at T 29:22 At muli, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na kapag ang isanlibong 
taon ay natapos na, at ang mga tao ay muling magsimulang magtatwa sa kanilang Diyos, saka 
ko ililigtas ang mundo subalit sa sandaling panahon lamang; 
 
D at T 29:23 At ang katapusan ay darating na, at ang langit at ang lupa ay magugunaw at lilipas 
at magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. 
 
D at T 29:24 Sapagkat lahat ng lumang bagay ay lilipas, at lahat ng bagay ay magiging bago, 
maging ang langit at ang lupa, at ang lahat ng kabuuan nito, maging mga tao at hayop, mga ibon 
sa himpapawid, at ang mga isda sa karagatan; 
 



D at T 29:25 At hindi mawawala kahit isang buhok, ni katiting, sapagkat ito ay gawa ng aking 
kamay. 
 
D at T 29:26 Subalit, masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago lumipas ang lupa, si 
Miguel, ang aking arkanghel, ay magpapatunog ng kanyang pakakak, at pagkatapos ang lahat ng 
patay ay gigising, sapagkat ang kanilang mga libingan ay mabubuksan, at sila ay magsisibangon 
-- oo, maging silang lahat. 
 
D at T 29:27 At ang mabubuti ay matitipon sa aking kanang kamay tungo sa buhay na walang 
hanggan; at ang masasama sa aking kaliwang kamay ay aking ikahihiyang ariin sa harapan ng 
Ama; 
 
D at T 29:28 Dahil dito sasabihin ko sa kanila -- Lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa, 
tungo sa walang hanggang apoy, na inihanda para sa diyablo at sa kanyang mga anghel. 
 
D at T 29:29 At ngayon, masdan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kailanman ipinahayag mula sa 
sarili kong bibig na sila ay makababalik, sapagkat kung nasaan ako hindi sila makaparoroon, 
sapagkat wala silang kapangyarihan. 
 
D at T 29:30 Subalit tandaan na ang lahat ng aking kahatulan ay hindi ibinigay sa mga tao; at 
yamang ang mga salita ay namutawi mula sa aking bibig ang gayon din ay matutupad, na ang 
una ay magiging huli at ang huli ay mauuna sa lahat ng bagay anuman ang aking nilikha sa 
pamamagitan ng salita ng aking kapangyarihan, na kapangyarihan ng aking Espiritu. 
 
D at T 29:31 Sapagkat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking Espiritu nilikha ko ang mga 
ito, oo, lahat ng bagay kapwa espirituwal at temporal -- 
 
D at T 29:32 Una ay espirituwal, pangalawa ay temporal, na siyang simula ng aking gawain; at 
muli, una ay temporal, at pangalawa ay espirituwal, na siyang katapusan ng aking gawain -- 
 
D at T 29:33 Sinasabi ko sa inyo upang inyong likas na maunawaan; subalit sa aking sarili ang 
aking gawain ay walang katapusan, ni simula; subalit ito ay ibinigay sa inyo upang inyong 
maunawaan, sapagkat inyong hiniling ito sa akin at sang-ayon. 
 
D at T 29:34 Dahil dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng bagay sa akin ay 
espirituwal, at hindi kailanman ako nagbigay ng batas sa inyo na temporal; ni kanino mang tao, ni 
sa mga anak ng tao; ni kay Adan, na inyong ama, na aking nilikha. 
 
D at T 29:35 Masdan, ibinigay ko sa kanya na siya ay maging kinatawan ng kanyang sarili; at 
ibinigay ko sa kanya ang kautusan, subalit walang temporal na kautusan akong ibinigay sa 
kanya, sapagkat ang aking mga kautusan ay espirituwal; hindi sila likas o temporal, ni 
makamundo ni mahalay. 
 
D at T 29:36 At ito ay nangyari na si Adan, na natukso ng diyablo -- sapagkat, masdan, ang 
diyablo ay una pa kay Adan, sapagkat siya ay naghimagsik laban sa akin, nagsasabing, Ibigay 
mo sa akin ang iyong karangalan, na siyang aking kapangyarihan; at gayon din ang ikatlong 
bahagi ng hukbo ng langit ay inilayo niya sa akin dahil sa kanilang kalayaang pumili; 
 
D at T 29:37 At sila ay itinapon, at doon nagkaroon ng diyablo at ang kanyang mga anghel; 
 
D at T 29:38 At, masdan, may isang lugar na inihanda para sa kanila mula sa simula, kung aling 
lugar ay impiyerno. 
 
D at T 29:39 At talagang kinakailangan na ang diyablo ay tuksuhin ang mga anak ng tao, o hindi 
sila magiging kinatawan sa kanilang sarili; sapagkat kung hindi nila kailanman natikman ang 
mapait hindi nila malalaman ang matamis -- 



 
D at T 29:40 Dahil dito, ito ay nangyari na tinukso ng diyablo si Adan, at kinain niya ang 
ipinagbabawal na prutas at lumabag sa kautusan, kung saan siya ay napasailalim sa kalooban ng 
diyablo, dahil siya ay nagpadala sa tukso. 
 
D at T 29:41 Dahil dito, ako, ang Panginoong Diyos, ay pinapangyari na siya ay palayasin sa 
Halamanan ng Eden, mula sa aking harapan, dahil sa kanyang paglabag, kung saan siya ay 
espirituwal na namatay, na siyang unang kamatayan, maging yaong kamatayan na siyang huling 
kamatayan, na espirituwal, na siyang igagawad sa masasama kapag aking sinabi na: Lumayas 
kayo, kayong mga isinumpa. 
 
D at T 29:42 Subalit, masdan, sinasabi ko sa inyo na ako, ang Panginoong Diyos, ay itinulot kay 
Adan at sa kanyang mga binhi, na sila ay hindi mamamatay sa temporal na kamatayan, 
hanggang sa ako, ang Panginoong Diyos, ay magpadala ng mga anghel upang ipahayag sa 
kanila ang pagsisisi at pagtubos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangalan ng aking 
Bugtong na Anak. 
 
D at T 29:43 At yaon ay aking ginawa, ang Panginoong Diyos, nagtakda sa tao ng mga araw ng 
kanyang pagsubok -- na sa kanyang likas na kamatayan siya ay maibangon sa kawalang-
kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan, maging kasindami ng maniniwala; 
 
D at T 29:44 At sila na hindi maniniwala tungo sa walang hanggang kaparusahan; sapagkat sila 
ay hindi matutubos sa kanilang espirituwal na pagbagsak, dahil sila ay hindi nagsisi; 
 
D at T 29:45 Sapagkat mahal nila ang kadiliman kaysa sa liwanag, at ang kanilang mga gawa ay 
masasama, at tatanggapin nila ang kanilang gantimpala mula sa kanya na kanilang piniling 
sundin. 
 
D at T 29:46 Subalit masdan, sinasabi ko sa inyo, na ang maliliit na bata ay tinubos mula pa sa 
pagkakatatag ng daigdig sa pamamagitan ng aking Bugtong na Anak; 
 
D at T 29:47 Dahil dito, hindi sila magkakasala, sapagkat ang kapangyarihan ay hindi ibinigay kay 
Satanas upang tuksuhin ang maliliit na bata, hanggang sa sila ay magsimulang magkaroon ng 
pananagutan sa akin; 
 
D at T 29:48 Sapagkat ibinigay sa kanila maging ang kalooban ko, alinsunod sa sarili kong 
kagustuhan, upang kagila-gilalas na mga gawa ang hingin sa kamay ng kanilang mga ama. 
 
D at T 29:49 At, muli, sinasabi ko sa inyo, na sinuman ang may kaalaman, hindi ko ba inuutusang 
magsisi? 
 
D at T 29:50 At siya na walang pang-unawa, pananagutan kong gawin ang alinsunod sa 
nasusulat. At ngayon wala na akong ipahahayag sa inyo sa oras na ito. Amen. 
 

BAHAGI 30 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kina David Whitmer, 
Peter Whitmer, Jr., at John Whitmer, sa Fayette, New York, Setyembre 1830, pagkatapos ng 
tatlong araw na pagpupulong sa Fayette, subalit bago naghiwa-hiwalay ang mga elder ng 
Simbahan (History of the Church, 1:115-116). Sa simula ang bahaging ito ay nalathala bilang 
tatlong paghahayag; ang mga ito ay pinagsama sa iisang bahagi ng Propeta para sa edisyon 
noong 1835 ng Doktrina at mga Tipan. 
 
D at T 30:1 Masdan, sinasabi ko sa iyo, David, na iyong kinatakutan ang tao at hindi ka umasa sa 
akin para sa lakas na dapat mong ginawa. 
 



D at T 30:2 Subalit ang iyong isip ay nakatuon sa mga bagay ng mundo kaysa sa mga bagay na 
para sa akin, na iyong Maykapal, at sa paglilingkod kung saan ka tinawag; at ikaw ay hindi 
tumalima sa aking Espiritu, at sa mga yaong itinalagang mamuno sa iyo, sa halip ikaw ay 
nahikayat ng mga yaong hindi ko inutusan. 
 
D at T 30:3 Dahil dito, ikaw ay iniwan upang magtanong para sa iyong sarili sa aking kamay, at 
pagbulay-bulayin ang mga bagay na iyong natamo. 
 
D at T 30:4 At ang iyong magiging tahanan ay sa bahay ng iyong ama, hanggang sa magbigay 
ako sa iyo ng mga karagdagang kautusan. At pangangasiwaan mo ang iyong ministeryo sa 
simbahan, at sa sangkatauhan, at sa lahat ng dako. Amen. 
 
D at T 30:5 Masdan, sinasabi ko sa iyo, Peter, na ikaw ay maglalakbay na kasama ang iyong 
kapatid na si Oliver; sapagkat dumating na ang panahon na inaakala kong kinakailangan ka nang 
magbukas ng iyong bibig upang ipahayag ang aking ebanghelyo; kaya, huwag matakot, kundi 
tumalima sa mga salita at payo ng iyong kapatid, na kanyang ibibigay sa iyo. 
 
D at T 30:6 At kung ikaw man ay maghirap sa lahat ng kanyang paghihirap, sa tuwina ay ibaling 
mo ang iyong puso sa akin sa panalangin at pananampalataya, para sa kanya at sa iyong 
kaligtasan; sapagkat aking ipinagkaloob sa kanya ang kapangyarihang itatag ang aking 
simbahan sa mga Lamanita. 
 
D at T 30:7 At walang sinuman akong itinalaga na kanyang maging tagapayo sa simbahan, 
hinggil sa mga bagay na nauukol sa simbahan, maliban sa kanyang kapatid, na si Joseph Smith, 
Jun. 
 
D at T 30:8 Samakatwid, sundin ang mga bagay na ito at maging masigasig sa pagsunod sa 
aking mga kautusan, at ikaw ay pagpapalain hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. 
 
D at T 30:9 Masdan, sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na John, na ikaw ay magsimula 
mula sa oras na ito na ipahayag ang aking ebanghelyo, gaya ng tunog ng isang pakakak. 
 
D at T 30:10 At ang iyong gawain ay sa iyong kapatid na si Philip Burroughs, at sa dakong yaon, 
oo, saan ka man maaaring marinig, hanggang sa iutos ko sa iyong lisanin ang lugar na iyon. 
 
D at T 30:11 At ang lahat ng iyong gawain ay sa Sion, ng buo mong kaluluwa, magmula ngayon; 
oo, ikaw sa tuwina ay magbubukas ng iyong bibig alang-alang sa aking gawain, hindi 
kinatatakutan kung anuman ang magagawa ng tao, sapagkat ako ay kasama mo. Amen. 
 

BAHAGI 31 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Thomas B. Marsh, 
Setyembre 1830 (History of the Church, 1:115-117). Ang pangyayari ay naganap kasunod ng 
isang pagpupulong ng Simbahan (tingnan ang ulo ng bahagi 30). Si Thomas B. Marsh ay 
nabinyagan sa mga unang araw ng buwang yaon, at naordenang elder ng Simbahan bago 
naibigay ang paghahayag na ito. 
 
D at T 31:1 Thomas, aking anak, pinagpala ka dahil sa iyong pananampalataya sa aking gawain. 
 
D at T 31:2 Masdan, ikaw ay dumanas na ng maraming pagdurusa dahil sa iyong mag-anak; 
gayunman, pagpapalain kita at ang iyong mag-anak, oo, ang iyong mga maliliit; at darating ang 
araw na sila ay maniniwala at malalaman ang katotohanan at makikiisa sa iyo sa aking 
simbahan. 
 



D at T 31:3 Pasiglahin ang iyong puso at magalak, sapagkat ang oras ng iyong misyon ay 
dumating na; at ang iyong dila ay kakalagan, at iyong ipahahayag ang mabubuting balita ng 
dakilang kagalakan sa salinlahing ito. 
 
D at T 31:4 At iyong ipahahayag ang mga bagay na ipinahayag sa aking tagapaglingkod, na si 
Joseph Smith, Jun. Ikaw ay magsisimulang mangaral mula sa araw na ito, oo, ang gumapas sa 
puti nang bukid na handa na upang sunugin. 
 
D at T 31:5 Kaya nga, hawakan ang iyong panggapas nang buo mong kaluluwa, at ang iyong 
mga kasalanan ay patatawarin, at ikaw ay makapapasan ng bungkos sa iyong likod, sapagkat 
ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang upa. Dahil dito, ang iyong mag-anak ay 
mabubuhay. 
 
D at T 31:6 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, lumisan ka sa kanila ng kaunting panahon 
lamang, at ipahayag ang aking salita, at ako ay maghahanda ng isang lugar para sa kanila. 
 
D at T 31:7 Oo, aking bubuksan ang mga puso ng mga tao, at tatanggapin ka nila. At ako ay 
magtatatag ng simbahan sa pamamagitan ng iyong kamay; 
 
D at T 31:8 At palalakasin mo sila at ihahanda sila laban sa panahon kung kailan sila ay titipunin. 
 
D at T 31:9 Maging mapagtiis sa mga pagdurusa, huwag manlait sa mga yaong nanlalait. 
Pamahalaan ang iyong kasambahay sa kaamuan, at maging matatag. 
 
D at T 31:10 Masdan, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay magiging isang manggagamot sa simbahan, 
subalit hindi sa sangkatauhan, sapagkat hindi ka nila tatanggapin. 
 
D at T 31:11 Humayo ka kung saan ko man naisin, at ipahahayag sa iyo ng Mang-aaliw kung ano 
ang iyong gagawin at kung saan ka magtutungo. 
 
D at T 31:12 Manalangin tuwina, upang hindi ka matukso at mawala ang iyong gantimpala. 
 
D at T 31:13 Maging matapat hanggang sa katapusan, at masdan, ako ay kasama mo. Ang mga 
salitang ito ay hindi sa tao ni sa mga tao, kundi sa akin, maging si Jesucristo, ang iyong 
Manunubos, sa kalooban ng Ama. Amen. 
 

BAHAGI 32 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kina Parley P. Pratt at 
Ziba Peterson, Oktubre 1830 (History of the Church, 1:118-120). Malaking pagmamalasakit at 
hangarin ang nadama ng mga elder tungkol sa mga Lamanita, na kung kaninong mga hinulaang 
pagpapala ay nalaman ng Simbahan mula sa Aklat ni Mormon. Bunga nito, ang pananalangin ay 
ginawa upang ipaalam ng Panginoon ang kanyang kalooban kung nararapat nang ipadala ang 
mga elder sa panahong yaon sa lipi ng mga Indiyan sa Kanluran. Ang paghahayag ay sumunod. 
 
D at T 32:1 At ngayon hinggil sa aking tagapaglingkod na si Parley P. Pratt, masdan, sinasabi ko 
sa kanya na yamang ako ay buhay nais kong kanyang ipangaral ang aking ebanghelyo at matuto 
ukol sa akin, at maging maamo at mapagpakumbaba ang puso. 
 
D at T 32:2 At yaong aking itinakda sa kanya ay yaong samahan niya ang aking tagapaglingkod, 
na sina Oliver Cowdery at Peter Whitmer, Jun., sa ilang sa mga Lamanita. 
 
D at T 32:3 At si Ziba Peterson ay sasama rin sa kanila; at ako ay sasama sa kanila at 
pasasagitna nila; at ako ang kanilang tagapamagitan sa Ama, at walang makapananaig laban sa 
kanila. 
 



D at T 32:4 At sila ay tatalima sa yaong nasusulat, at huwag magpanggap ng iba pang 
paghahayag; at sila ay mananalangin tuwina upang aking mailahad ang gayon din sa kanilang 
pang-unawa. 
 
D at T 32:5 At sila ay tatalima sa mga salitang ito at huwag ipagwalang-bahala ito, at akin silang 
pagpapalain. Amen. 
 

BAHAGI 33 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kina Ezra Thayre at 
Northrop Sweet, sa Fayette, New York, Oktubre 1830 (History of the Church, 1:126-127). Sa 
pagtatala ng paghahayag na ito, pinatotohanan ng Propeta na "ang Panginoon ay laging 
handang turuan ang yaong masisigasig na naghahangad ng kaalaman nang may 
pananampalataya" (History of the Church, 1:126). 
 
D at T 33:1 Masdan, sinasabi ko sa inyo, aking mga tagapaglingkod na Ezra at Northrop, buksan 
ang inyong mga tainga at makinig sa tinig ng Panginoon ninyong Diyos, kung kaninong salita ay 
buhay at makapangyarihan, mas matalas pa kaysa espadang may dalawang-talim, sa paghahati 
ng mga kasu-kasuan at ng utak sa buto, kaluluwa at espiritu; at taga-unawa ng mga saloobin at 
layunin ng puso. 
 
D at T 33:2 Sapagkat katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na kayo ay tinawag upang 
itaas ang inyong mga tinig tulad ng tunog ng pakakak, upang ipahayag ang ebanghelyo sa liko at 
balakyot na salinlahi. 
 
D at T 33:3 Sapagkat masdan, ang bukid ay puti na upang anihin; at ito na ang ikalabing-isang 
oras, at ang huling pagkakataong ako ay tatawag ng mga manggagawa sa aking ubasan. 
 
D at T 33:4 At ang aking ubasan ay lubusang nabulok; at wala nang gumagawa ng kabutihan 
maliban sa iilan; at sila ay nagkamali sa maraming pagkakataon dahil sa mga huwad na 
pagkasaserdote, lahat ay may masamang pag-iisip. 
 
D at T 33:5 At katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na ang simbahang ito ay aking 
itinatag at tinawag mula sa ilang. 
 
D at T 33:6 At sa gayon ko titipunin ang aking hinirang mula sa apat na sulok ng mundo, maging 
kasindami ng maniniwala sa akin, at makikinig sa aking tinig. 
 
D at T 33:7 Oo, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na ang bukid ay puti na upang 
anihin; kaya nga, humawak sa inyong panggapas, at maggapas ng buo ninyong kakayahan, pag-
iisip, at lakas. 
 
D at T 33:8 Ibuka ang inyong mga bibig at ang mga ito ay mapupuno, at kayo ay matutulad 
maging kay Nephi noong sinauna, na naglakbay mula sa Jerusalem patungong ilang. 
 
D at T 33:9 Oo, ibuka ang inyong mga bibig at huwag mangimi, at kayo ay makapagdadala ng 
bungkos sa inyong mga likod, sapagkat narito, ako ay kasama ninyo. 
 
D at T 33:10 Oo, ibuka ang inyong mga bibig at ang mga ito ay mapupuno, nagsasabing: 
Magsisi, magsisi, at ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, at tuwirin ang kanyang landas; 
sapagkat ang kaharian ng langit ay nalalapit na; 
 
D at T 33:11 Oo, magsisi at magpabinyag, bawat isa sa inyo, para sa kapatawaran ng inyong 
mga kasalanan; oo, magpabinyag maging sa pamamagitan ng tubig, at pagkatapos ay sasapit 
ang pagbibinyag ng apoy at ng Espiritu Santo. 
 



D at T 33:12 Masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ito ang aking ebanghelyo; 
at tandaan na sila ay kailangang magkaroon ng pananampalataya sa akin o hindi sila maliligtas; 
 
D at T 33:13 At sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking simbahan; oo, sa ibabaw ng batong 
ito kayo ay itinatag, at kung kayo ay magpapatuloy, ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi 
mananaig laban sa inyo. 
 
D at T 33:14 At inyong aalalahanin ang mga saligan ng simbahan at tipan upang tuparin ang mga 
ito. 
 
D at T 33:15 At sinuman ang may pananampalataya ay papagtibayin ninyo sa aking simbahan, 
sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, at aking ipagkakaloob ang kaloob na Espiritu 
Santo sa kanila. 
 
D at T 33:16 At ang Aklat ni Mormon at ang mga banal na kasulatan ay ibinigay ko para sa 
inyong ikatututo; at ang kapangyarihan ng aking Espiritu ay nagbibigay-buhay sa lahat ng bagay. 
 
D at T 33:17 Dahil dito, maging matapat, nananalangin tuwina, taglay ang inyong mga ilawan na 
tinabasan at nagniningas, at may langis na dala kayo, upang kayo ay maging handa sa pagparito 
ng Kasintahang lalaki -- 
 
D at T 33:18 Sapagkat masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na ako ay 
madaling paparito. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 34 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Orson Pratt, sa 
Fayette, New York, ika-4 ng Nobyembre 1830 (History of the Church, 1:127-128). Si kapatid na 
Pratt ay labinsiyam na taong gulang noong mga panahong iyon. Siya ay nagbalik-loob at 
nabinyagan nang una niyang marinig ang pangaral ng pinanumbalik na ebanghelyo sa 
pamamagitan ng kanyang nakatatandang kapatid, na si Parley P. Pratt, anim na linggo ang 
nakaraan. Ang paghahayag na ito ay natanggap sa tahanan ni Peter Whitmer, Sr. 
 
D at T 34:1 Aking anak na Orson, pakinggan at makinig at masdan kung ano ang akin, na 
Panginoong Diyos, ay sasabihin sa iyo, maging si Jesucristo na iyong Manunubos; 
 
D at T 34:2 Ang ilaw at ang buhay ng sanlibutan, isang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman at ang 
kadiliman ay hindi ito nauunawaan; 
 
D at T 34:3 Gayon na lamang ang pagsinta niya sa sanlibutan na ibinigay niya ang sariling 
buhay, na kasindami ng mga maniniwala ay magiging mga anak ng Diyos. Dahil dito ikaw ay 
aking anak; 
 
D at T 34:4 At pinagpala ka dahil ikaw ay naniwala; 
 
D at T 34:5 At lalo kang pinagpala dahil ikaw ay tinawag ko na mangaral ng aking ebanghelyo -- 
 
D at T 34:6 Na itaas ang iyong tinig tulad ng tunog ng pakakak, na matagal at malakas, at 
mangaral ng pagsisisi sa liko at balakyot na salinlahi, inihahanda ang daan ng Panginoon para sa 
kanyang ikalawang pagparito. 
 
D at T 34:7 Sapagkat masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ang panahon ay 
nalalapit na at ako ay paparito sa isang alapaap nang may kapangyarihan at dakilang 
kaluwalhatian. 
 



D at T 34:8 At ito ay magiging isang dakilang araw sa panahon ng aking pagparito, sapagkat ang 
lahat ng bansa ay manginginig. 
 
D at T 34:9 Subalit bago dumating ang dakilang araw na yaon, ang araw ay magdidilim, at ang 
buwan ay magkukulay dugo; at ang mga bituin ay magkakait ng kanilang liwanag, at ang ilan ay 
magsisipagbagsakan, at malaking pagkawasak ang naghihintay sa masasama. 
 
D at T 34:10 Dahil dito, itaas ang iyong tinig at huwag nang manahimik, sapagkat ang 
Panginoong Diyos ay nangusap; kaya nga magpropesiya, at ibibigay ito sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ng Espiritu Santo. 
 
D at T 34:11 At kung ikaw ay magiging matapat, masdan, ako ay makakasama mo hanggang sa 
ako ay pumarito -- 
 
D at T 34:12 At katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ako ay madaling paparito. Ako ang 
iyong Panginoon at iyong Manunubos. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 35 
 
Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, sa o malapit sa 
Fayette, New York, Disyembre 1830 (History of the Church, 1:128-131). Sa panahong ito, ang 
Propeta ay abalang-abala halos araw-araw sa pagsasalin ng Biblia. Ang pagsasalin ay sinimulan 
sa mga unang araw ng buwan ng Hunyo 1830, at sina Oliver Cowdery at John Whitmer ay kapwa 
naglingkod bilang mga tagasulat. Yayamang sila ngayon ay natawag na sa ibang tungkulin, si 
Sidney Rigdon ay tinawag sa pamamagitan ng banal na paghirang na maglingkod bilang 
tagasulat ng Propeta sa gawaing ito (talata 20). Bilang paunang salita sa talaan niya ng 
paghahayag na ito, isinulat ng Propeta: "Noong Disyembre si Sidney Rigdon ay dumating [mula 
sa Ohio] upang magtanong sa Panginoon, at kasama niyang dumating si Edward Partridge ... Di 
nagtagal pagkarating ng dalawang kapatid na ito, sa ganito nangusap ang Panginoon" (History of 
the Church, 1:128). 
 
D at T 35:1 Makinig sa tinig ng Panginoon ninyong Diyos, maging ang Alpha at Omega, ang 
simula at ang wakas, kung kaninong hakbangin ay isang walang hanggang pag-ikot, ang siya 
ring ngayon, kahapon, at magpakailanman. 
 
D at T 35:2 Ako si Jesucristo, ang Anak ng Diyos, na ipinako sa krus para sa mga kasalanan ng 
sanlibutan, maging kasindami ng maniniwala sa aking pangalan, upang sila ay maging mga anak 
ng Diyos, maging isa sa akin kagaya ng pagiging isa ko sa Ama, kagaya ng pagiging isa ng Ama 
sa akin, upang tayo ay maging isa. 
 
D at T 35:3 Masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si 
Sidney, pinagmasdan kita at ang iyong mga gawa. Narinig ko ang iyong mga panalangin, at 
inihanda kita sa isang mas mahalagang gawain. 
 
D at T 35:4 Ikaw ay pinagpala, sapagkat ikaw ay gagawa ng mahahalagang bagay. Masdan ikaw 
ay isinugo, maging katulad ni Juan, upang ihanda ang daan sa pagparito ko, at ni Elijah, na 
darating, at hindi mo ito alam. 
 
D at T 35:5 Ikaw ay nagbinyag sa pamamagitan ng tubig tungo sa pagsisisi, subalit hindi nila 
natanggap ang Espiritu Santo; 
 
D at T 35:6 Subalit ngayon binibigyan kita ng kautusan, na ikaw ay magbibinyag sa pamamagitan 
ng tubig, at tatanggapin nila ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, 
maging katulad ng mga apostol noong sinauna. 
 



D at T 35:7 At ito ay mangyayari na magkakaroon ng dakilang gawain sa lupain, maging sa mga 
Gentil, sapagkat ang kanilang mga kahangalan at kanilang mga karumal-dumal na gawa ay 
makikita ng mga mata ng lahat ng tao. 
 
D at T 35:8 Sapagkat ako ang Diyos, at ang aking bisig ay hindi naging maiksi; at aking ipakikita 
ang mga himala, tanda, at kababalaghan, sa lahat ng yaong maniniwala sa aking pangalan. 
 
D at T 35:9 At sinuman ang hihingi nito sa aking pangalan na may pananampalataya, sila ay 
makapagtataboy ng mga diyablo; sila ay magpapagaling ng may sakit; mapangyayari nila na ang 
bulag ay makakita, at ang bingi ay makarinig, at ang pipi ay makapagsalita, at ang pilay ay 
makalakad. 
 
D at T 35:10 At ang panahon ay mabilis na darating na ang mga kagila-gilalas na bagay ay 
ipakikita sa mga anak ng tao; 
 
D at T 35:11 Subalit kung walang pananampalataya walang anumang bagay na ipakikita maliban 
sa kapanglawan sa Babilonia, ang siya ring nagpainom sa lahat ng bansa na ng alak ng 
kapootan ng kanyang pangangalunya. 
 
D at T 35:12 At walang sinuman ang gumagawa ng kabutihan maliban sa yaong mga handang 
tumanggap ng kabuuan ng aking ebanghelyo, na aking ipinadala sa salinlahing ito. 
 
D at T 35:13 Dahil dito, tinatawag ko ang mahihinang bagay ng sanlibutan, yaong mga 
mangmang at hinahamak, na himayin ang mga bansa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 
aking Espiritu; 
 
D at T 35:14 At ang kanilang bisig ay magiging aking bisig, at ako ang kanilang magiging 
pananggalang at kanilang kalasag; at aking bibigkisan ang kanilang balakang, at sila ay 
matapang na makikipaglaban para sa akin; at ang kanilang mga kaaway ay mapapasailalim ng 
kanilang mga paa; at aking ibabagsak ang espada para sa kapakanan nila, at sa pamamagitan 
ng apoy ng aking kapootan sila ay aking pangangalagaan. 
 
D at T 35:15 At sa mga maralita at maaamo ang ebanghelyo ay ipangangaral sa kanila, at sila ay 
tatanaw sa panahon ng aking pagparito, sapagkat ito ay nalalapit na -- 
 
D at T 35:16 At kanilang matututuhan ang talinghaga ng puno ng igos, sapagkat maging ngayon 
ang tag-init ay nalalapit na. 
 
D at T 35:17 At aking ipinadala ang kabuuan ng aking ebanghelyo sa pamamagitan ng kamay ng 
aking tagapaglingkod na si Joseph; at sa kahinaan ay pinagpala ko siya; 
 
D at T 35:18 At aking ibinigay sa kanya ang mga susi ng hiwaga ng kaalaman ng yaong mga 
bagay na tinatakan, maging mga bagay na magmula pa sa pagkakatatag ng daigdig, at ang mga 
bagay na darating mula sa panahon na ito hanggang sa panahon ng aking pagparito, kung siya 
ay susunod sa akin, at kung hindi, may iba akong ipapalit sa kanya. 
 
D at T 35:19 Dahil dito, bantayan siya upang ang kanyang pananampalataya ay hindi mawala, at 
ito ay ibibigay ng Mang-aaliw, ang Espiritu Santo, na nakaaalam ng lahat ng bagay. 
 
D at T 35:20 At isang kautusan ang ibinibigay ko sa iyo -- na ikaw ay magsusulat para sa kanya; 
at ang mga banal na kasulatan ay ibibigay, maging ang mga ito ay mula sa sariling dibdib, para 
sa kaligtasan ng sarili kong hinirang; 
 
D at T 35:21 Sapagkat kanilang maririnig ang aking tinig, at makikita ako, at hindi makatutulog, at 
mamamalagi sa araw ng aking pagparito; sapagkat sila ay dadalisayin, maging tulad ko na 
dalisay. 



 
D at T 35:22 At ngayon sinasabi ko sa iyo, manatiling kasama niya, at siya ay maglalakbay na 
kasama ka; huwag mo siyang iwanan, at tiyak na ang mga bagay na ito ay matutupad. 
 
D at T 35:23 At yayamang hindi ka magsusulat, masdan, ibibigay sa kanya na magpropesiya; at 
ikaw ay mangangaral ng aking ebanghelyo at tatawag sa mga banal na propeta upang patunayan 
ang kanyang mga salita, tulad ng ibibigay nila sa kanya. 
 
D at T 35:24 Sundin ang lahat ng kautusan at tipan na sumasaklaw sa iyo; at aking 
papangyarihin na mayanig ang langit para sa iyong ikabubuti, at si Satanas ay manginginig at 
ang Sion ay magagalak sa mga burol at mananagana; 
 
D at T 35:25 At ang Israel ay maliligtas sa aking sariling takdang panahon; at sa pamamagitan ng 
mga susi na aking ibinigay sila ay aakayin; at hindi na muli pang malilito. 
 
D at T 35:26 Pasiglahin ang inyong mga puso at magalak, ang inyong pagkatubos ay malapit na. 
 
D at T 35:27 Huwag matakot, munting kawan, ang kaharian ay sa inyo hanggang sa aking 
pagparito. Masdan, ako ay madaling paparito. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 36 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Edward Partridge, 
malapit sa Fayette, New York, Disyembre 1830 (History of the Church, 1:131). (Tingnan sa ulo ng 
bahagi 35.) Sinabi ng Propeta na si Edward Partridge "ay isang huwaran ng kabanalan, at isa sa 
mga dakilang tao ng Panginoon" (History of the Church, 1:128). 
 
D at T 36:1 Ganito ang wika ng Panginoong Diyos, ang Makapangyarihan ng Israel: Masdan, 
sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na Edward, na ikaw ay pinagpala, at ang iyong mga 
kasalanan ay pinatawad na, at ikaw ay tinatawag na mangaral ng aking ebanghelyo na gaya ng 
tunog ng isang pakakak; 
 
D at T 36:2 At aking ipapatong ang aking kamay sa iyo sa pamamagitan ng kamay ng aking 
tagapaglingkod na si Sidney Rigdon, at iyong matatangap ang aking Espiritu, ang Espiritu Santo, 
maging ang Mang-aaliw, na siyang magtuturo sa iyo ng mga mapayapang bagay ng kaharian; 
 
D at T 36:3 At iyong ipahahayag ito sa malakas na tinig, nagsasabing: Hosana, purihin ang 
pangalan ng kataas-taasang Diyos. 
 
D at T 36:4 At ngayon ang katungkulan at kautusang ito ay ibinibigay ko sa iyo hinggil sa lahat ng 
tao -- 
 
D at T 36:5 Na kasindami ng haharap sa aking mga tagapaglingkod na sina Sidney Rigdon at 
Joseph Smith, Jun., niyayakap ang katungkulan at kautusang ito, ay oordenan at isusugo upang 
ipangaral ang walang hanggang ebanghelyo sa mga bansa -- 
 
D at T 36:6 Mangangaral ng pagsisisi, sinasabing: Iligtas ang inyong sarili mula sa suwail na 
salinlahing ito, at mangaglabasan mula sa apoy, na kinapopootan maging ang mga kasuotan na 
nabahiran ng laman. 
 
D at T 36:7 At ang kautusang ito ay ibibigay sa mga elder ng aking simbahan, na ang bawat 
lalaking yayakap nito nang may katapatan ng puso ay maordenan at isugo, maging tulad ng 
aking sinabi. 
 
D at T 36:8 Ako si Jesucristo, ang Anak ng Diyos; dahil dito, bigkisan ang inyong mga balakang 
at ako ay biglang paroroon sa aking templo. Maging gayon nga. Amen. 



 
BAHAGI 37 

 
Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, malapit sa Fayette, 
New York, Disyembre 1830 (History of the Church, 1:139). Dito ibinigay ang unang kautusan 
hinggil sa pagtitipon sa dispensasyong ito. 
 
D at T 37:1 Masdan, sinasabi ko sa inyo na hindi kinakailangan sa akin na kayo ay magsalin pa 
hanggang sa makatungo kayo sa Ohio, at ito ay dahil sa kaaway at para sa inyong kapakanan. 
 
D at T 37:2 At muli, sinasabi ko sa inyo na hindi kayo aalis hanggang sa maipangaral ninyo ang 
aking ebanghelyo sa dakong iyon, at mapatatag ang simbahan saan man ito matatagpuan, at 
lalung-lalo na sa Colesville; sapagkat, masdan, sila ay nananalangin sa akin nang may labis na 
pananampalataya. 
 
D at T 37:3 At muli, isang kautusan ang ibinibigay ko sa simbahan, na kinakailangan sa akin na 
sila ay sama-samang magtipun-tipon sa Ohio, sa panahon na ang aking tagapaglingkod na si 
Oliver Cowdery ay magbalik sa kanila. 
 
D at T 37:4 Masdan, naririto ang karunungan, at hayaang ang bawat tao ay pumili para sa 
kanyang sarili hanggang sa ako ay pumarito. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 38 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Fayette, New York, 
ika-2 ng Enero 1831 (History of the Church, 1:140-143). Ang pagkakataon ay isang pagpupulong 
ng Simbahan. 
 
D at T 38:1 Ganito ang sinasabi ng Panginoon ninyong Diyos, maging si Jesucristo, ang Dakilang 
AKO NGA, ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang siya ring tumatanaw sa 
kalawakan ng kawalang-hanggan, at sa lahat ng anghel na hukbo ng langit, bago nilikha ang 
daigdig; 
 
D at T 38:2 Ang siya ring nakaaalam ng lahat ng bagay, sapagkat lahat ng bagay ay nakikita ng 
aking mga mata; 
 
D at T 38:3 Ako rin ang yaong nagsalita, at ang daigdig ay nalikha, at ang lahat ng bagay ay 
dumating sa pamamagitan ko. 
 
D at T 38:4 Ako rin ang yaong kumuha ng Sion ni Enoc sa aking sinapupunan; at katotohanan, 
sinasabi ko, maging kasindami ng naniwala sa aking pangalan, sapagkat ako ay si Cristo, at sa 
aking sariling pangalan, sa pamamagitan ng dugo na aking ibinuhos, ako ay nagsumamo sa Ama 
para sa kanila. 
 
D at T 38:5 Subalit masdan, ang mga natitirang masasama ay aking pinanatili sa mga tanikala ng 
kadiliman hanggang sa paghuhukom ng dakilang araw, na darating sa katapusan ng mundo; 
 
D at T 38:6 At sa gayon ko papapangyarihing manatili ang masasama, na hindi makikinig sa 
aking tinig kundi pinatitigas ang kanilang mga puso, at sa aba, sa aba, sa aba, ang kanilang 
kapahamakan. 
 
D at T 38:7 Subalit masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na ang aking mga 
mata ay nakatuon sa inyo. Ako ay nasa gitna ninyo at hindi ninyo ako nakikita; 
 



D at T 38:8 Subalit ang araw ay malapit nang dumating na ako ay inyong makikita, at malalaman 
ninyo na ako nga; sapagkat ang tabing ng kadiliman ay malapit nang mapunit, at siya na hindi 
dalisay ay hindi makatatagal sa araw na yaon. 
 
D at T 38:9 Dahil dito, bigkisan ang inyong mga balakang at maging handa. Masdan, ang 
kaharian ay inyo, at ang kaaway ay hindi mananaig. 
 
D at T 38:10 Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kayo ay malinis, subalit hindi lahat; at wala nang 
iba pa akong kinalulugdan; 
 
D at T 38:11 Sapagkat lahat ng laman ay makasalanan sa harapan ko; at ang kapangyarihan ng 
kadiliman ay nangingibabaw sa mundo, sa mga anak ng tao, sa harapan ng lahat ng hukbo ng 
langit -- 
 
D at T 38:12 Na dahilan ng paghahari ng katahimikan, at ang lahat ng kawalang-hanggan ay 
nasasaktan, at ang mga anghel ay naghihintay sa dakilang utos na gapasin ang mundo, na 
tipunin ang mga agingay upang ang mga yaon ay sunugin; at, masdan, ang kaaway ay nagsama-
sama. 
 
D at T 38:13 At ngayon magpapakita ako sa inyo ng isang hiwaga, isang bagay na naroroon sa 
mga lihim na silid, na magpapangyari maging ng inyong pagkalipol sa paglipas ng panahon, at 
hindi ninyo ito nalalaman; 
 
D at T 38:14 Subalit ngayon aking sasabihin ito sa inyo, at kayo ay pinagpala, hindi dahil sa 
inyong kasamaan, ni sa inyong mga puso na walang paniniwala; sapagkat sa katotohanan ang 
ilan sa inyo ay may kasalanan sa harapan ko, subalit ako ay magiging maawain sa inyong mga 
kahinaan. 
 
D at T 38:15 Samakatwid, kayo ay maging malakas magmula ngayon; huwag matakot, sapagkat 
ang kaharian ay inyo. 
 
D at T 38:16 At para sa inyong kaligtasan ay binibigyan ko kayo ng isang kautusan, sapagkat 
aking narinig ang inyong mga panalangin, at ang mga maralita ay dumaing sa harapan ko, at ang 
mayayaman ay aking ginawa, at lahat ng laman ay akin, at ako ay walang kinikilingang mga tao. 
 
D at T 38:17 At aking ginawang mayaman ang lupa, at masdan ito ay aking tuntungan ng paa, 
dahil dito, muli akong tatayo rito. 
 
D at T 38:18 At ako ay magkakaloob at mamarapatin na bigyan kayo ng higit na kayamanan, 
maging isang lupang pangako, isang lupain na sagana sa gatas at pulot-pukyutan, kung saan ay 
walang sumpa kapag pumarito ang Panginoon; 
 
D at T 38:19 At aking ibibigay ito sa inyo bilang lupain na inyong mana, kung hahangarin ninyo ito 
nang buo ninyong puso. 
 
D at T 38:20 At ito ang aking magiging tipan sa inyo, inyong makakamit ito bilang lupain na 
inyong mana, at bilang mana ng inyong mga anak magpakailanman, samantalang ang mundo ay 
nakatayo, at inyong aariin itong muli sa kawalang-hanggan, hindi na muling mawawala. 
 
D at T 38:21 Subalit, katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa panahong ito kayo ay hindi 
magkakaroon ng hari ni tagapamahala, sapagkat ako ang inyong magiging hari at magbabantay 
sa inyo. 
 
D at T 38:22 Dahil dito, makinig sa aking tinig at sumunod sa akin, at kayo ay magiging malayang 
tao, kayo ay hindi magkakaroon ng mga batas maliban sa aking mga batas sa pagparito ko, 
sapagkat ako ang inyong tagabigay ng batas, at ano ang makapipigil sa aking kamay? 



 
D at T 38:23 Subalit, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, turuan ang bawat isa alinsunod sa 
tungkulin na kung saan ko kayo itinalaga; 
 
D at T 38:24 At pahalagahan ng bawat tao ang kanyang kapatid gaya ng kanyang sarili, at 
gumawa ng kabutihan at kabanalan sa harapan ko. 
 
D at T 38:25 At muli sinasabi ko sa inyo, pahalagahan ng bawat tao ang kanyang kapatid gaya 
ng kanyang sarili. 
 
D at T 38:26 Sapagkat sino sa inyo na may labindalawang anak, at walang kinikilingan sa kanila, 
at sila ay masunuring naglilingkod sa kanya, at sinabi niya sa isa: Magsuot ka ng bata at umupo 
ka rito; at sa isa: Magsuot ka ng basahan at umupo ka roon -- at tumingin sa kanyang mga anak 
at sinabing ako ay makatarungan? 
 
D at T 38:27 Masdan, ito ay ibinigay ko sa inyo bilang isang talinghaga, at ito ay maging kagaya 
ko. Sinasabi ko sa inyo, maging isa; at kung hindi kayo isa kayo ay hindi sa akin. 
 
D at T 38:28 At muli, sinasabi ko sa inyo na ang kaaway na nasa mga lihim na silid ay 
naghahangad ng inyong buhay. 
 
D at T 38:29 Inyong naririnig ang mga digmaan sa malalayong bansa, at inyong sinasabi na 
malapit nang magkaroon pa ng malalaking digmaan sa malalayong bansa, subalit hindi ninyo 
nalalaman ang mga kalooban ng mga tao sa inyong sariling lupain. 
 
D at T 38:30 Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito dahil sa inyong mga panalangin; dahil 
dito, pahalagahan ang karunungan sa inyong mga dibdib, at baka ang kasamaan ng mga tao ay 
maghayag ng mga bagay na ito sa inyo sa pamamagitan ng kanilang kasamaan, sa isang paraan 
na magsasalita sa inyong mga tainga na may tinig na mas malakas pa kaysa sa yaong 
makapagpapayanig ng mundo; subalit kung kayo ay handa kayo ay hindi matatakot. 
 
D at T 38:31 At maaari ninyong matakasan ang kapangyarihan ng kaaway, at matipon sa akin 
bilang isang mabubuting tao, na walang bahid-dungis at walang kasalanan -- 
 
D at T 38:32 Dahil dito, sa kadahilanang ito ako ay nagbigay sa iyo ng kautusan na ikaw ay 
nararapat na magtungo sa Ohio; at doon bibigyan kita ng aking batas; at doon ikaw ay 
papagkalooban ng kapangyarihan mula sa kaitaasan; 
 
D at T 38:33 At mula roon, sinuman ang naisin ko ay hahayo sa lahat ng bansa, at sasabihin sa 
kanila kung ano ang kanilang nararapat gawin; sapagkat ako ay may mahalagang gawaing 
nakalaan, sapagkat ang Israel ay maliligtas, at akin silang aakayin saan ko man naisin, at walang 
kapangyarihan ang makapipigil sa aking kamay. 
 
D at T 38:34 At ngayon, ibinibigay ko sa simbahan sa mga dakong ito ang isang kautusan, na 
may ilang tao sa inyo na itatalaga, at sila ay itatalaga sa pamamagitan ng tinig ng simbahan; 
 
D at T 38:35 At sila ay titingin sa mga maralita at sa nangangailangan, at magbibigay ng tulong 
sa kanila upang hindi sila maghirap; at isusugo sila sa lugar na aking ipinag-utos; 
 
D at T 38:36 At ito ang kanilang magiging gawain, ang pamahalaan ang pamamalakad ng mga 
ari-arian ng simbahang ito. 
 
D at T 38:37 At sila na may mga bukid na hindi maaaring maipagbili, iwan ang mga yaon o 
paupahan kung ano ang inaakala nilang makabubuti. 
 



D at T 38:38 Tiyakin na ang lahat ng bagay ay maingatan; at kapag ang mga tao ay 
pinagkalooban ng kapangyarihan mula sa kaitaasan at isinugo, lahat ng bagay na ito ay titipunin 
sa sinapupunan ng simbahan. 
 
D at T 38:39 At kung inyong hinahangad ang mga kayamanan na yaong kalooban ng Ama na 
ibigay sa inyo, kayo ang magiging pinakamayaman sa lahat ng tao, sapagkat tatanggapin ninyo 
ang kayamanan ng walang hanggan; at talagang kinakailangan na ang kayamanan ng mundo ay 
akin upang ibigay; subalit mag-ingat sa kapalaluan, at baka kayo ay maging katulad ng mga 
Nephita noong sinauna. 
 
D at T 38:40 At muli, sinasabi ko sa inyo, binibigyan ko kayo ng isang kautusan, na bawat lalaki, 
kapwa mga elder, saserdote, guro, at gayon din ang kasapi, na humayo nang buo niyang lakas, 
lakip ang gawain sa kanyang mga kamay, upang ihanda at tuparin ang mga bagay na aking 
ipinag-utos. 
 
D at T 38:41 At ang inyong pangangaral ang magiging tinig ng babala, bawat tao sa kanyang 
kapwa, sa kahinahunan at kaamuan. 
 
D at T 38:42 At kayo ay lumayo mula sa masasama. Iligtas ang inyong sarili. Maging malinis kayo 
na nagtataglay ng sisidlan ng Panginoon. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 39 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay James Covill, sa 
Fayette, New York, ika-5 ng Enero 1831 (History of the Church, 1:143-145). Si James Covill, na 
naging isang Baptist na mangangaral sa loob ng may apatnapung taon, ay nakipagtipan sa 
Panginoon na kanyang susundin ang alinmang kautusan na ibibigay sa kanya ng Panginoon sa 
pamamagitan ni Joseph, ang Propeta. 
 
D at T 39:1 Pakinggan at dinggin ang tinig ng siyang mula sa kawalang-hanggan hanggang sa 
lahat ng kawalang-hanggan, ang Dakilang AKO NGA, maging si Jesucristo -- 
 
D at T 39:2 Ang ilaw at buhay ng sanlibutan; isang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman at ang 
kadiliman ay hindi ito maunawaan; 
 
D at T 39:3 Ang siya ring pumarito sa kalagitnaan ng panahon sa sariling akin, at ang sariling 
akin ay hindi ako tinanggap; 
 
D at T 39:4 Subalit kasindami ng tumatanggap sa akin, ako ay nagbigay ng kapangyarihan na 
maging aking mga anak; at gayon pa man ay ibibigay ko sa kasindami ng tatanggap sa akin, ang 
kapangyarihan na maging aking mga anak. 
 
D at T 39:5 At katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, siya na tumatanggap sa aking 
ebanghelyo ay tumatanggap sa akin; at siya na hindi tumatanggap sa aking ebanghelyo ay hindi 
tumatanggap sa akin. 
 
D at T 39:6 At ito ang aking ebanghelyo -- pagsisisi at pagbibinyag sa pamamagitan ng tubig, at 
pagkatapos sasapit ang pagbibinyag ng apoy at Espiritu Santo, maging ang Mang-aaliw, na 
nagpapakita ng lahat ng bagay, at nagtuturo ng mga mapayapang bagay ng kaharian. 
 
D at T 39:7 At ngayon, masdan, sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na si James, aking 
tinunghayan ang iyong mga gawain at kilala kita. 
 
D at T 39:8 At katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang iyong puso ay matwid ngayon sa aking 
harapan sa panahong ito; at, masdan, ako ay nagkaloob ng mga dakilang pagpapala sa iyong 
ulo; 



 
D at T 39:9 Gayunman, ikaw ay nakakita ng matinding kalungkutan, sapagkat ako ay itinatwa mo 
nang maraming ulit dahil sa kapalaluan at alalahanin ng sanlibutan. 
 
D at T 39:10 Subalit, masdan, ang mga araw ng iyong paglaya ay sumapit na, kung ikaw ay 
susunod sa aking tinig, na nagsasabi sa iyo: Tumindig at magpabinyag, at hugasan ang iyong 
mga kasalanan, tumatawag sa aking pangalan, at iyong tatanggapin ang aking Espiritu, at isang 
dakilang pagpapala na hindi mo pa nalalaman. 
 
D at T 39:11 At kung gagawin mo ito, ako ay naghanda para sa iyo ng isang mas dakilang 
gawain. Iyong ipangangaral ang kabuuan ng aking ebanghelyo, na aking inihayag sa mga huling 
araw na ito, ang tipan na aking ipinadala upang mapanumbalik muli ang aking mga tao, na mula 
sa sambahayan ni Israel. 
 
D at T 39:12 At ito ay mangyayari na ang kapangyarihan ay mapapasaiyo; ikaw ay magkakaroon 
ng malaking pananampalataya, at ako ay mapapasaiyo at magpapauna sa iyong harapan. 
 
D at T 39:13 Ikaw ay tinawag upang gumawa sa aking ubasan, at upang magtatag ng aking 
simbahan, at magdadala nang pasulong sa Sion, upang ito ay magalak sa mga burol at 
managana. 
 
D at T 39:14 Masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay hindi tinawag upang 
magtungo sa mga bayan sa kasilanganan, kundi ikaw ay tinawag upang magtungo sa Ohio. 
 
D at T 39:15 At yayamang ang aking mga tao ay magkakasamang nagtitipun-tipon ng kanilang 
sarili sa Ohio, ako ay naglaan ng isang pagpapala na hindi pa nalalaman sa mga anak ng tao, at 
ito ay ibubuhos sa kanilang mga ulo. At mula rito ang mga tao ay hahayo sa lahat ng bansa. 
 
D at T 39:16 Masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, na ang mga tao sa Ohio ay 
nanalangin sa akin nang may labis na pananampalataya, nag-aakala na aking pipigilin ang aking 
kamay sa paghuhukom sa mga bansa, subalit hindi ko maitatatwa ang aking salita. 
 
D at T 39:17 Dahil dito magsimulang gumawa nang buo mong lakas at tumawag ng matatapat na 
manggagawa sa aking ubasan, upang ito ay mapungusan sa huling pagkakataon. 
 
D at T 39:18 At yayamang sila ay nagsisisi at tinatanggap ang kabuuan ng aking ebanghelyo, at 
naging banal, aking pipigilin ang aking kamay sa paghahatol. 
 
D at T 39:19 Dahil dito, humayo, magsalita nang may malakas na tinig, sinasabing: Ang kaharian 
ng langit ay nalalapit na; sumisigaw ng: Hosana! purihin ang pangalan ng Kataas-taasang Diyos. 
 
D at T 39:20 Humayo sa pagbibinyag sa pamamagitan ng tubig, inihahanda ang daan sa harapan 
ng aking mukha para sa panahon ng aking pagparito; 
 
D at T 39:21 Sapagkat ang panahon ay nalalapit na; ang araw o ang oras ay walang taong 
nakaaalam; subalit ito ay tiyak na sasapit. 
 
D at T 39:22 At siya na tumatanggap sa mga bagay na ito ay tumatanggap sa akin; at sila ay 
matitipon sa akin sa panahon at sa kawalang-hanggan. 
 
D at T 39:23 At muli, ito ay mangyayari na kasindami ng iyong bibinyagan sa tubig, iyong 
ipapatong ang iyong mga kamay, at kanilang matatanggap ang kaloob na Espiritu Santo, at 
maghihintay sa mga palatandaan ng aking pagparito, at makikilala ako. 
 
D at T 39:24 Masdan, ako ay madaling paparito. Maging gayon nga. Amen. 
 



BAHAGI 40 
 
Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, sa Fayette, New 
York, Enero 1831 (History of the Church, 1:145). Una pa sa tala ng paghahayag na ito, isinulat ng 
Propeta, "Yayamang tinanggihan ni James Covill ang salita ng Panginoon, at bumalik muli sa 
kanyang dating mga alituntunin at tao, ibinigay ng Panginoon sa akin at kay Sidney Rigdon ang 
sumusunod na paghahayag" (History of the Church, 1:145). 
 
D at T 40:1 Masdan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang puso ni James Covill ay matwid sa 
harapan ko, sapagkat siya ay nakipagtipan sa akin na siya ay susunod sa aking salita. 
 
D at T 40:2 At kanyang tinanggap ang salita nang may kagalakan, subalit kapagdaka ay tinukso 
siya ni Satanas; at ang takot na mausig at ang mga alalahanin ng sanlibutan ang naging dahilan 
upang kanyang itatwa ang salita. 
 
D at T 40:3 Samakatwid kanyang nilabag ang aking tipan, at nasa sa akin na gawin sa kanya 
kung anuman ang inaakala kong makabubuti. Amen. 
 

BAHAGI 41 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Simbahan, sa 
Kirtland, Ohio, ika-4 ng Pebrero 1831 (History of the Church, 1:146-147). Ang Sangay ng 
Simbahan sa Kirtland sa panahong ito ay mabilis na dumarami. Bilang paunang salita sa 
paghahayag na ito, isinulat ng Propeta, "[Ang] mga kasapi ... ay nagsusumikap na gawin ang 
kalooban ng Diyos, hanggang sa abot ng kanilang nalalaman, bagaman may ilang kakatwang 
paniwala at mga huwad na espiritu ang sumapit sa kanila ... [at] ang Panginoon ay nagbigay sa 
Simbahan ng mga sumusunod" (History of the Church, 1:146-147). 
 
D at T 41:1 Pakinggan at dinggin, O kayong aking mga tao, wika ng Panginoon at inyong Diyos, 
kayo na aking kinalulugdang pagpalain nang higit sa lahat ng pagpapala, kayong mga nakaririnig 
sa akin; at kayong hindi nakikinig sa akin ay aking susumpain, na nag-aangkin sa aking 
pangalan, nang may pinakamabigat sa lahat ng sumpa. 
 
D at T 41:2 Makinig, O kayong mga elder ng aking simbahan na aking tinawag, masdan ako ay 
nagbigay sa inyo ng isang kautusan, na kayo ay magkakasamang magtipun-tipon ng inyong sarili 
upang magkaisa sa aking salita; 
 
D at T 41:3 At sa pamamagitan ng panalangin ng inyong pananampalataya kayo ay 
makatatanggap ng aking batas, upang inyong malaman kung paano pamamahalaan ang aking 
simbahan at gawing tama ang lahat ng bagay sa harapan ko. 
 
D at T 41:4 At ako ang inyong magiging tagapamahala kapag ako ay pumarito; at masdan, ako 
ay madaling paparito, at inyong tiyakin na ang aking mga batas ay tinutupad. 
 
D at T 41:5 Siya na tumatanggap ng aking batas at ginagawa ito, siya ay aking tagasunod; at siya 
na nagsasabing tinanggap niya ito at hindi ito ginagawa, siya ay hindi aking tagasunod, at 
ititiwalag mula sa inyo; 
 
D at T 41:6 Sapagkat hindi marapat na ang mga bagay na pag-aari ng mga anak ng kaharian ay 
ibigay sa kanila na hindi karapat-dapat, o sa mga aso, o ihagis ang mga perlas sa harapan ng 
mga baboy. 
 
D at T 41:7 At muli, marapat na ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., ay 
kinakailangang magpagawa ng isang bahay, na kung saan makapaninirahan at makapagsasalin. 
 



D at T 41:8 At muli, ito ay marapat na ang aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon ay 
kinakailangang manirahan kung saan niya inaakalang mabuti, yayamang kanyang sinusunod ang 
aking mga kautusan. 
 
D at T 41:9 At muli, aking tinawag ang aking tagapaglingkod na si Edward Partridge; at ako ay 
nagbibigay ng isang kautusan, na siya ay nararapat na italaga sa pamamagitan ng tinig ng 
simbahan, at ordenan bilang obispo sa simbahan, na iwanan ang kanyang mga kalakal at iukol 
ang lahat ng kanyang panahon sa mga gawain sa simbahan; 
 
D at T 41:10 Na pangalagaan ang lahat ng bagay na siyang itatakda sa kanya sa aking mga 
batas sa araw na ibibigay ko ang mga yaon. 
 
D at T 41:11 At ito ay sa kadahilanan na ang kanyang puso ay dalisay sa harapan ko, sapagkat 
siya ay katulad ni Natanael noong sinauna, na sa kanya ay walang pandaraya. 
 
D at T 41:12 Ang mga salitang ito ay ibinigay sa inyo, at ang mga ito ay dalisay sa harapan ko; 
dahil dito, mag-ingat kung paano ninyo ito pangangalagaan, sapagkat ang mga yaon ay 
pananagutan ng inyong kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 42 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-9 
ng Pebrero 1831 (History of the Church, 1:148-154). Ito ay tinanggap sa harapan ng 
labindalawang elder at bilang katuparan sa pangakong ginawa ng Panginoon noong una na ang 
"batas" ay ibibigay sa Ohio (tingnan sa bahagi 38:32). Tinukoy ng Propeta ang paghahayag na ito 
bilang "pagyakap sa batas ng Simbahan" (History of the Church, 1:148). 
 
D at T 42:1 Makinig, O kayong mga elder ng aking simbahan, na magkakasamang nagtipun-tipon 
ng inyong sarili sa aking pangalan, maging si Jesucristo, ang Anak ng buhay na Diyos, ang 
Tagapagligtas ng sanlibutan; yayamang kayo ay naniniwala sa aking pangalan at sumusunod sa 
aking mga kautusan. 
 
D at T 42:2 Muli kong sinasabi sa inyo, makinig at dinggin at sundin ang batas na aking ibibigay 
sa inyo. 
 
D at T 42:3 Sapagkat katotohanan kong sinasabi, yayamang kayo ay sama-samang nagtipun-
tipon ng inyong sarili alinsunod sa kautusan na aking ipinag-utos sa inyo, at sinang-ayunan ang 
tungkol sa isang bagay na ito, at nagtanong sa Ama sa aking pangalan, kaya naman kayo ay 
makatatanggap. 
 
D at T 42:4 Masdan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ibinigay ko sa inyo itong unang kautusan, 
na kayo ay hahayo sa aking pangalan, bawat isa sa inyo, maliban sa aking tagapaglingkod na 
sina Joseph Smith, Jun., at Sidney Rigdon. 
 
D at T 42:5 Aking ibinigay sa kanila ang isang kautusan na sila ay hahayo sa isang maikling 
panahon, at ibibigay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu kung kailan sila babalik. 
 
D at T 42:6 At kayo ay hahayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking Espiritu, 
mangangaral ng aking ebanghelyo, dala-dalawa, sa aking pangalan, lalakasan ang inyong mga 
tinig gaya ng tunog ng isang pakakak, na nagpapahayag ng aking salita katulad ng mga anghel 
ng Diyos. 
 
D at T 42:7 At kayo ay hahayong magbibinyag sa pamamagitan ng tubig, sinasabing: Magsisi 
kayo, magsisi kayo, sapagkat ang kaharian ng langit ay nalalapit na. 
 



D at T 42:8 At mula sa pook na ito kayo ay hahayo sa mga lupaing pakanluran; at yayamang 
inyong matatagpuan sila na mga tatanggap sa inyo ay inyong itatatag ang aking simbahan sa 
bawat lupain -- 
 
D at T 42:9 Hanggang sa dumating ang panahon kung kailan ay ipahahayag sa inyo mula sa 
kaitaasan, kung kailan ang lunsod ng Bagong Jerusalem ay ihahanda, upang kayo ay matipon 
bilang isa, upang kayo ay aking maging tao at ako ay maging Diyos ninyo. 
 
D at T 42:10 At muli, sinasabi ko sa inyo, na ang aking tagapaglingkod na si Edward Partridge ay 
tatayo sa katungkulan na aking itinalaga sa kanya. At ito ay mangyayari na kung siya ay 
magkakasala may ibang itatalaga na kapalit niya. Maging gayon nga. Amen. 
 
D at T 42:11 At muli sinasabi ko sa inyo, na hindi ibibigay sa sinuman na humayo upang 
mangaral ng aking ebanghelyo, o magtatag ng aking simbahan, maliban na siya ay inordenan ng 
isang may karapatan, at alam sa simbahan na siya ay may karapatan at maayos na inordenan ng 
mga pinuno ng simbahan. 
 
D at T 42:12 At muli, ang mga elder, saserdote at guro ng simbahang ito ay magtuturo ng mga 
alituntunin ng aking ebanghelyo, na nasa Biblia at Aklat ni Mormon, na kung saan ang kabuuan 
ng ebanghelyo. 
 
D at T 42:13 At kanilang tutuparin ang mga tipan at saligan ng simbahan na gawin ang mga 
yaon, at ang mga ito ang kanilang magiging mga aral, habang sila ay ginagabayan ng Espiritu. 
 
D at T 42:14 At ang Espiritu ay ibibigay sa inyo sa pamamagitan ng panalangin nang may 
pananampalataya; at kung hindi ninyo natanggap ang Espiritu kayo ay hindi magtuturo. 
 
D at T 42:15 At ang lahat ng ito ay inyong tutuparing gawin tulad nang aking iniutos hinggil sa 
inyong pagtuturo, hanggang ang kabuuan ng aking mga banal na kasulatan ay ibigay. 
 
D at T 42:16 At habang inyong itinataas ang inyong mga tinig sa pamamagitan ng Mang-aaliw, 
kayo ay magsasalita at magpopropesiya sa inaakala kong mabuti sa akin; 
 
D at T 42:17 Sapagkat, masdan, batid ng Mang-aaliw ang lahat ng bagay, at nagpapatotoo sa 
Ama at sa Anak. 
 
D at T 42:18 At ngayon, masdan, ako ay nagsasalita sa simbahan. Huwag kayong papatay; at 
siya na pumatay ay hindi makatatamo ng kapatawaran sa daigdig na ito, o maging sa daigdig na 
darating. 
 
D at T 42:19 At muli, sinasabi ko, huwag kayong papatay; subalit siya na pumatay ay 
mamamatay. 
 
D at T 42:20 Huwag kayong magnanakaw; at siya na nagnanakaw at hindi magsisisi ay ititiwalag. 
 
D at T 42:21 Huwag kayong magsisinungaling; siya na nagsisinungaling at hindi magsisisi ay 
ititiwalag. 
 
D at T 42:22 Inyong mahalin ang inyong asawa nang buo ninyong puso, at pumisan sa kanya at 
wala nang iba. 
 
D at T 42:23 At siya na titingin sa isang babae upang magnasa sa kanya ay magtatatwa sa 
pananampalataya, at hindi makatatamo ng Espiritu; at kung hindi siya magsisisi siya ay ititiwalag. 
 
D at T 42:24 Huwag kayong makikiapid; at siya na nakikiapid, at hindi magsisisi, ay ititiwalag. 
 



D at T 42:25 Subalit siya na nakiapid at nagsisisi nang buong puso, at tatalikdan ito, at hindi na 
ito muling gagawin, ay inyong patatawarin; 
 
D at T 42:26 Subalit kung kanyang gagawin itong muli, siya ay hindi patatawarin, datapwat siya 
ay ititiwalag. 
 
D at T 42:27 Huwag kayong magsasalita ng masama sa inyong kapwa, ni gumawa sa kanya ng 
masama. 
 
D at T 42:28 Batid ninyo na ang aking mga batas hinggil sa mga bagay na ito ay ibinigay sa aking 
mga banal na kasulatan; siya na nagkasala at hindi nagsisi ay ititiwalag. 
 
D at T 42:29 Kung mahal ninyo ako kayo ay maglilingkod sa akin at susunod sa lahat ng aking 
kautusan. 
 
D at T 42:30 At masdan, inyong alalahanin ang mga maralita, at maglaan ng inyong mga ari-arian 
para sa kanilang panustos na inyong kinakailangang ibigay sa kanila, kalakip ang isang tipan at 
isang kasulatan na hindi maaaring labagin. 
 
D at T 42:31 At yayamang kayo ay nagbabahagi ng inyong ari-arian sa mga maralita, ito ay 
inyong ginagawa sa akin; at ang mga yaon ay ibibigay sa harapan ng obispo ng aking simbahan 
at sa kanyang mga tagapayo, dalawa sa mga elder, o mataas na saserdote, na kanyang itatalaga 
o itinalaga para sa ganoong layunin. 
 
D at T 42:32 At ito ay mangyayari, na matapos ang mga ito ay maibigay sa harapan ng obispo ng 
aking simbahan, at matapos niyang matanggap ang mga patotoong ito hinggil sa paglalaan ng 
mga ari-arian ng aking simbahan, na ang mga yaon ay hindi na makukuha mula sa simbahan, 
alinsunod sa aking mga kautusan, bawat tao ay mananagot sa akin, isang katiwala sa kanyang 
sariling ari-arian, o sa yaong kanyang natanggap sa pamamagitan ng paglalaan, yayamang sapat 
na para sa kanyang sarili at mag-anak. 
 
D at T 42:33 At muli, kung may mga ari-arian sa mga kamay ng simbahan, o ng sinumang tao 
nito, na labis pa sa kailangan nilang panustos pagkatapos ng unang paglalaang ito, na siyang 
natira na ilalaan sa obispo, ito ay itatago para sa pagtulong sa mga yaong wala, sa pana-
panahon, upang ang bawat tao na may pangangailangan ay sapat na matustusan at 
makatanggap alinsunod sa kanyang pangangailangan. 
 
D at T 42:34 Samakatwid, ang mga natira ay itatago sa aking kamalig, para sa pagtulong sa mga 
maralita at nangangailangan, alinsunod sa itatakda ng mataas na kapulungan ng simbahan, at ng 
obispo at ng kanyang kapulungan; 
 
D at T 42:35 At para sa layunin ng pagbili ng mga lupain para sa panlahatang kapakanan ng 
simbahan, at pagtatatayo ng mga gusali para sa pagsamba, at pagtatatag ng Bagong Jerusalem 
na ipahahayag pagkaraan nito -- 
 
D at T 42:36 Upang ang aking mga pinagtipanang tao ay matipon bilang isa sa araw na yaong 
ako ay paroroon sa aking templo. At ito ay aking gagawin para sa kaligtasan ng aking mga tao. 
 
D at T 42:37 At ito ay mangyayari, na siya na nagkasala at hindi nagsisisi ay ititiwalag mula sa 
simbahan, at hindi na muling matatanggap ang yaong kanyang inilaan sa mga maralita at sa 
nangangailangan ng aking simbahan, o sa ibang salita, sa akin -- 
 
D at T 42:38 Sapagkat yayamang ito ay ginagawa ninyo sa pinakamaliit sa mga ito, ito ay sa akin 
ninyo ginagawa. 
 



D at T 42:39 Sapagkat ito ay mangyayari, na yaong aking sinabi sa pamamagitan ng mga bibig 
ng aking mga propeta ay matutupad; sapagkat aking ilalaan ang mga kayamanan ng mga yaong 
yumakap ng aking ebanghelyo sa mga Gentil sa mga maralita ng aking tao na kabilang sa 
sambahayan ni Israel. 
 
D at T 42:40 At muli, kayo ay hindi nararapat na maging palalo sa inyong puso; maging payak 
ang lahat ng inyong kasuotan, at ang kagandahan ng mga ito ay kagandahan ng gawa ng sarili 
ninyong mga kamay; 
 
D at T 42:41 At ang lahat ng bagay ay gawin sa kalinisan sa harapan ko. 
 
D at T 42:42 Huwag kayong maging tamad; sapagkat siya na tamad ay hindi makakakain ng 
tinapay ni makapagsusuot ng kasuotan ng manggagawa. 
 
D at T 42:43 At sinuman sa inyo ang may sakit, at walang pananampalataya upang mapagaling, 
subalit naniniwala, ay pangangalagaan nang buong pagmamahal, ng mga halamang gamot at 
pagkaing madaling matunaw, at hindi yaong sa pamamagitan ng kamay ng kaaway. 
 
D at T 42:44 At ang mga elder ng simbahan, dalawa o higit pa, ay tatawagin, at mananalangin at 
magpapatong ng kanilang mga kamay sa kanila sa aking pangalan; at kung sila ay mamamatay 
sila ay mamamatay sa akin, at kung sila ay mabubuhay sila ay mabubuhay sa akin. 
 
D at T 42:45 Kayo ay mamuhay nang magkakasama sa pag-ibig, kaya nga tatangisan ninyo ang 
pagkawala ng mga yaong namatay, at lalung-lalo na ang mga yaong walang pag-asa sa isang 
maluwalhating pagkabuhay na mag-uli. 
 
D at T 42:46 At ito ay mangyayari na yaong namatay sa akin ay hindi matitikman ang kamatayan, 
sapagkat ito ay magiging matamis para sa kanila; 
 
D at T 42:47 At sila na hindi namatay sa akin, sa aba nila, sapagkat ang kanilang kamatayan ay 
mapait. 
 
D at T 42:48 At muli, ito ay mangyayari na siya na may pananampalataya sa akin na mapagaling, 
at hindi itinakda sa kamatayan, ay mapagagaling. 
 
D at T 42:49 Siya na may pananampalatayang makakita ay makakikita. 
 
D at T 42:50 Siya na may pananampalatayang makarinig ay makaririnig. 
 
D at T 42:51 Ang lumpong may pananampalatayang makatalon ay makatatalon. 
 
D at T 42:52 At sila na walang pananampalatayang gawin ang mga bagay na ito, subalit 
naniniwala sa akin, ay may kapangyarihang maging aking mga anak; at yayamang hindi nila 
nilalabag ang aking mga batas inyong babatahin ang kanilang mga kahinaan. 
 
D at T 42:53 Kayo ay tatayo sa lugar ng inyong pinangangasiwaan. 
 
D at T 42:54 Huwag ninyong kunin ang kasuotan ng inyong kapatid; babayaran ninyo ang yaong 
inyong matatanggap mula sa inyong kapatid. 
 
D at T 42:55 At kung kayo ay makatatanggap nang labis para sa inyong panustos, ito ay ibibigay 
ninyo sa aking kamalig, upang ang lahat ng bagay ay magawa alinsunod sa yaong aking sinabi. 
 
D at T 42:56 Kayo ay hihingi, at ang aking mga banal na kasulatan ay ibibigay gaya ng aking 
itinakda, at ang mga yaon ay pangangalagaan sa kaligtasan; 
 



D at T 42:57 At kinakailangan na kayo ay manahimik muna hinggil sa mga yaon, at huwag ituro 
ang mga yaon hanggang sa matanggap ninyo ang kabuuan ng mga yaon. 
 
D at T 42:58 At ako ay nagbibigay sa inyo ng isang kautusan na pagkatapos ay inyong ituturo 
ang mga yaon sa lahat ng tao; sapagkat ang mga ito ay ituturo sa lahat ng bansa, lahi, wika at 
tao. 
 
D at T 42:59 At inyong kukunin ang mga bagay na inyong natanggap, na ibinigay sa inyo sa 
aking mga banal na kasulatan bilang isang batas, upang maging batas ko upang pamahalaan 
ang aking simbahan; 
 
D at T 42:60 At siya na gumagawa alinsunod sa mga bagay na ito ay maliligtas, at siya na hindi 
gumagawa nito ay parurusahan kung siya ay magpapatuloy. 
 
D at T 42:61 Kung kayo ay hihingi, kayo ay makatatanggap ng paghahayag sa paghahayag, ng 
kaalaman sa kaalaman, upang inyong malaman ang mga hiwaga at mapayapang bagay -- yaon 
na nagdadala ng kagalakan, yaon na nagdadala ng buhay na walang hanggan. 
 
D at T 42:62 Kayo ay magtatanong, at ito ay ipahahayag sa inyo sa sarili kong takdang panahon 
kung saan itatayo ang Bagong Jerusalem. 
 
D at T 42:63 At masdan, ito ay mangyayari na ang aking mga tagapaglingkod ay isusugo sa 
silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog. 
 
D at T 42:64 At maging ngayon, siya ay magtungo sa silangan upang ituro sa kanila na 
magbabalik-loob na magtungo sa kanluran, at ito ay bunga ng yaong darating sa mundo, at ng 
lihim na pakikipagsabwatan. 
 
D at T 42:65 Masdan, inyong tutuparin ang lahat ng bagay na ito, at malaki ang inyong magiging 
gantimpala; sapagkat sa inyo ay ibinigay na malaman ang mga hiwaga ng kaharian, subalit sa 
sanlibutan hindi ibinigay na malaman nila ang mga yaon. 
 
D at T 42:66 Inyong tutuparin ang mga batas na inyong natanggap at maging matapat. 
 
D at T 42:67 At mula ngayon matatanggap ninyo ang mga tipan sa simbahan, tulad ng 
kinakailangan upang maitatag kayo, maging dito at sa Bagong Jerusalem. 
 
D at T 42:68 Samakatwid, siya na nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa akin, at bibigyan 
ko siya nang sagana at hindi siya susumbatan. 
 
D at T 42:69 Pasiglahin ang inyong mga puso at magalak, sapagkat sa inyo ang kaharian, o sa 
madaling salita, ang mga susi ng simbahan ay ibinigay. Maging gayon nga. Amen. 
 
D at T 42:70 Ang mga saserdote at guro ay magkakaroon ng kanilang mga pangangasiwaan, 
maging bilang mga kasapi. 
 
D at T 42:71 At ang mga elder o mataas na saserdote na siyang itinalaga upang tumulong sa 
obispo bilang mga tagapayo sa lahat ng bagay ay nararapat na tustusan ang kanilang mag-anak 
mula sa mga ari-arian na inilaan sa obispo, para sa kabutihan ng mga maralita, at para sa iba 
pang mga layunin, gaya ng nabanggit noong una; 
 
D at T 42:72 O sila ay nararapat makatanggap ng katamtamang bahagi para sa lahat ng kanilang 
paglilingkod, maging isang pangangasiwaan o iba pa, anuman ang inaakalang mabuti o 
napagkasunduan ng mga tagapayo at obispo. 
 



D at T 42:73 At ang obispo, rin, ay makatatanggap ng kanyang panustos, o ng katamtamang 
bahagi para sa lahat ng kanyang paglilingkod sa simbahan. 
 
D at T 42:74 Masdan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na sinumang tao sa inyo, na hiniwalayan 
ang kanilang mga kabiyak sa kadahilanan ng pangangalunya, o sa madaling salita, kung sila ay 
magpapatotoo sa harapan ninyo nang buong kababaang-loob na ganito nga ang pangyayari, 
hindi ninyo sila ititiwalag sa inyo; 
 
D at T 42:75 Subalit kung inyong matutuklasan sinumang tao na nakipaghiwalay sa kanyang 
kabiyak para makiapid, at sila ang nagkasala, at ang kanilang mga kabiyak ay buhay pa, sila ay 
ititiwalag sa inyo. 
 
D at T 42:76 At muli, sinasabi ko sa inyo, na kayo ay maging maalaga at maingat, nang may 
buong pagsisiyasat, upang hindi kayo makatanggap ng gayon sa inyo kung sila ay kasal na; 
 
D at T 42:77 At kung sila ay hindi pa kasal, sila ay magsisisi sa lahat ng kanilang mga kasalanan 
o hindi ninyo sila tatanggapin. 
 
D at T 42:78 At muli, bawat tao na kasapi ng simbahang ito ni Cristo, ay nararapat tuparin ang 
lahat ng kautusan at tipan ng simbahan. 
 
D at T 42:79 At ito ay mangyayari, na kung sinumang tao sa inyo ang papatay sila ay isusuko at 
hahatulan alinsunod sa mga batas ng lupain; sapagkat tandaan na siya ay walang kapatawaran; 
at ito ay patutunayan alinsunod sa mga batas ng lupain. 
 
D at T 42:80 At kung sinumang lalaki o babae ang makikiapid, siya ay lilitisin sa harap ng 
dalawang elder ng simbahan, o ng higit pa, at ang bawat salita ay papagtibayin laban sa kanya 
ng dalawang saksi ng simbahan, at hindi ng kaaway; subalit kung may higit pa sa dalawang saksi 
ito ay mas makabubuti. 
 
D at T 42:81 Subalit siya ay kailangang hatulan sa pamamagitan ng bibig ng dalawang saksi; at 
dadalhin ng mga elder ang usapin sa harapan ng simbahan, at itataas ng simbahan ang kanilang 
mga kamay laban sa kanya, upang sila ay hatulan alinsunod sa batas ng Diyos. 
 
D at T 42:82 At kung ito ay mangyayari, kinakailangang ang obispo ay naroroon din. 
 
D at T 42:83 At ganito ang inyong gagawin sa lahat ng usaping kahaharapin ninyo. 
 
D at T 42:84 At kung ang isang lalaki o babae ay magdarambong, siya ay isusuko sa batas ng 
lupain. 
 
D at T 42:85 At kung siya ay magnanakaw, siya ay isusuko sa batas ng lupain. 
 
D at T 42:86 At kung siya ay magsisinungaling, siya ay isusuko sa batas ng lupain. 
 
D at T 42:87 At kung siya ay gagawa ng anumang uri ng kasamaan, siya ay isusuko sa batas, 
maging sa Diyos. 
 
D at T 42:88 At kung ang inyong kapatid na lalaki o babae ay magkasala sa inyo, siya ay 
haharapin ninyo nang kayo lamang; at kung siya ay umamin kayo ay magkasundo. 
 
D at T 42:89 At kung siya ay hindi umamin siya ay dadalhin ninyo sa simbahan, hindi sa mga 
kasapi, kundi sa mga elder. At ito ay gagawin sa isang pagpupulong, at hindi sa harap ng 
sanlibutan. 
 



D at T 42:90 At kung ang inyong kapatid na lalaki o babae ay nagkasala sa marami, siya ay 
parurusahan sa harapan ng marami. 
 
D at T 42:91 At kung sinuman ang nagkasala nang lantaran, siya ay pagagalitan nang lantaran, 
upang siya ay mapahiya. At kung siya ay hindi aamin, siya ay dadalhin sa batas ng Diyos. 
 
D at T 42:92 At kung mayroon mang magkakasala nang palihim, siya ay pagagalitan nang 
palihim, upang siya ay magkaroon ng pagkakataong makaamin nang palihim sa taong 
pinagkasalahan niya, at sa Diyos, upang ang simbahan ay huwag magsalita laban sa kanya. 
 
D at T 42:93 At sa ganito kayo kikilos sa lahat ng bagay. 
 

BAHAGI 43 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, noong 
Pebrero 1831 (History of the Church, 1:154-156). Sa panahong ito ang ilang kasapi ng Simbahan 
ay nabalisa ng mga taong gumagawa ng mga maling pag-angkin bilang mga tagapaghayag. Ang 
Propeta ay nagtanong sa Panginoon at tinanggap ang pakikipagtalastasang ito para sa mga 
elder ng Simbahan. Ang unang bahagi ay may kinalaman sa mga pamamahala ng Simbahan; 
ang huling bahagi ay naglalaman ng isang babala na ang mga elder ay kailangang magbigay sa 
mga bansa sa mundo. 
 
D at T 43:1 O Makinig, kayong mga elder ng aking simbahan, at pakinggan ang mga salita na 
aking sasabihin sa inyo. 
 
D at T 43:2 Sapagkat masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na inyong 
natanggap ang kautusan upang maging batas sa aking simbahan, sa pamamagitan niya na aking 
itinalaga sa inyo na tumanggap ng mga kautusan at paghahayag mula sa aking kamay. 
 
D at T 43:3 At ito ay tiyak ninyong malalaman -- na wala nang iba pang itinalaga sa inyo upang 
tumanggap ng kautusan at mga paghahayag hanggang sa siya ay kunin, kung siya ay mananatili 
sa akin. 
 
D at T 43:4 Subalit katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na walang ibang itinalaga 
para sa kaloob na ito maliban sa ito ay sa pamamagitan niya; sapagkat kung ito ay kukunin mula 
sa kanya siya ay mawawalan ng kapangyarihan maliban sa magtalaga ng iba bilang kapalit niya. 
 
D at T 43:5 At ito ay magiging batas sa inyo, na hindi ninyo tatanggapin ang mga turo ninuman 
na darating sa inyo bilang mga paghahayag o kautusan; 
 
D at T 43:6 At ito ay ibinibigay ko sa inyo upang hindi kayo malinlang, upang malaman ninyo na 
ang mga ito ay hindi sa akin. 
 
D at T 43:7 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, na siya na inordenan ko ay 
makapapasok sa pintuan at maoordenan gaya ng aking sinabi noon sa inyo, upang ituro yaong 
mga paghahayag na inyong tinanggap at tatanggapin sa pamamagitan niya na aking itinalaga. 
 
D at T 43:8 At ngayon, masdan, binibigyan ko kayo ng isang kautusan, na kung kayo ay 
magkakasamang nagtitipun-tipon kayo ay magturuan at patibayin ang bawat isa, upang malaman 
ninyo kung paano kumilos at pamahalaan ang aking simbahan, kung paano kumilos sa mga 
bahagi ng aking batas at mga kautusang, na aking ibinigay. 
 
D at T 43:9 At sa gayon kayo ay matuturuan sa batas ng aking simbahan, at mapababanal sa 
yaong inyong tinanggap, at inyong ipangangako ang inyong sarili na kumilos nang buong 
kabanalan sa harapan ko -- 
 



D at T 43:10 Na yayamang ginagawa ninyo ito, ang kaluwalhatian ay idaragdag sa kahariang 
inyong natanggap. Yayamang hindi ninyo ito ginagawa, ito ay kukunin, maging yaon na inyong 
tinanggap. 
 
D at T 43:11 Tanggalin ang kasamaan na nasa inyo; pabanalin ang inyong sarili sa harapan ko; 
 
D at T 43:12 At kung ninanais ninyo ang mga kaluwalhatian ng kaharian, italaga ninyo ang aking 
tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., at itaguyod siya sa harapan ko sa pamamagitan ng 
panalangin na may pananampalataya. 
 
D at T 43:13 At muli, sinasabi ko sa inyo, na kung ninanais ninyo ang mga hiwaga ng kaharian, 
maglaan para sa kanya ng pagkain at kasuotan, at anumang bagay na kanyang kakailanganin 
upang maisakatuparan ang gawaing aking ipinag-utos sa kanya; 
 
D at T 43:14 At kung hindi ninyo ito gagawin siya ay mananatili sa kanila na tumanggap sa 
kanya, upang mailaan ko sa aking sarili ang mga taong dalisay na nasa harapan ko. 
 
D at T 43:15 Muli aking sinasabi, makinig kayong mga elder ng aking simbahan, na siyang aking 
itinalaga: Kayo ay hindi isinugo upang maturuan, kundi upang turuan ang mga anak ng tao ng 
mga bagay na aking inilagay sa inyong mga kamay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking 
Espiritu; 
 
D at T 43:16 At kayo ay kailangang maturuan mula sa kaitaasan. Pabanalin ang inyong sarili at 
kayo ay pagkakalooban ng kapangyarihan, nang kayo ay makapagbigay maging gaya ng aking 
sinabi. 
 
D at T 43:17 Makinig kayo, sapagkat, masdan, ang dakilang araw ng Panginoon ay nalalapit na. 
 
D at T 43:18 Sapagkat darating ang araw na magsasalita ang Panginoon mula sa kalangitan; ang 
kalangitan ay manginginig at ang mundo ay mayayanig, at ang pakakak ng Diyos ay tutunog 
nang matagal at malakas, at sasabihin sa natutulog na mga bansa: Kayong mga banal 
bumangon at mabuhay; kayong mga makasalanan manatili at matulog hanggang sa ako ay 
muling tatawag. 
 
D at T 43:19 Samakatwid bigkisan ang inyong mga balakang at baka kayo matagpuan sa 
masasama. 
 
D at T 43:20 Itaas ang inyong mga tinig at walang paligtasin. Manawagan sa mga bansa na 
magsisi, kapwa matanda at bata, kapwa alipin at malaya, sinasabing: Ihanda ang inyong sarili 
para sa dakilang araw ng Panginoon; 
 
D at T 43:21 Sapagkat kung ako, na isang tao, ay nagtaas ng aking tinig at tinawagan kayo na 
magsisi, at kinapopootan ninyo ako, ano ang inyong masasabi kapag dumating ang araw kung 
saan ang mga kulog ay mangungusap mula sa mga dulo ng mundo, mangungusap ang kanilang 
mga tinig sa mga tainga ng lahat ng nabubuhay, sinasabing -- Magsisi, at maghanda para sa 
dakilang araw ng Panginoon? 
 
D at T 43:22 Oo, at muli, kapag ang mga kidlat ay gumuhit mula sa silangan hanggang sa 
kanluran, at mangungusap ang kanilang mga tinig sa lahat ng nabubuhay, at papapantigin ang 
mga tainga ng lahat ng nakaririnig, sinasabi ang mga salitang ito -- Magsisi kayo, sapagkat ang 
dakilang araw ng Panginoon ay sumapit na? 
 
D at T 43:23 At muli, mangungusap ang Panginoon mula sa kalangitan, sinasabing: Makinig, O 
kayong mga bansa sa mundo, at pakinggan ang mga salita ng yaong Diyos na lumikha sa inyo. 
 



D at T 43:24 O, kayong mga bansa sa mundo, gaano kadalas ko kayong tinipong sama-sama 
katulad ng inahing manok na tinitipon ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, 
subalit ayaw ninyo! 
 
D at T 43:25 Makailan kong tinawag kayo sa pamamagitan ng bibig ng aking mga 
tagapaglingkod, at sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, at sa pamamagitan ng sarili 
kong tinig, at sa pamamagitan ng tinig ng mga kulog, at sa pamamagitan ng tinig ng mga kidlat, 
at sa pamamagitan ng tinig ng mga unos, at sa pamamagitan ng tinig ng mga lindol, at matinding 
ulan ng yelong bato, at sa pamamagitan ng tinig ng mga taggutom at salot ng bawat uri, at sa 
pamamagitan ng malakas na tunog ng pakakak, at sa pamamagitan ng tinig ng paghuhukom, at 
sa pamamagitan ng tinig ng awa sa buong araw, at sa pamamagitan ng tinig ng kaluwalhatian at 
karangalan at ng mga kayamanan ng buhay na walang hanggan, at maliligtas sana kayo nang 
may walang hanggang kaligtasan, subalit ayaw ninyo! 
 
D at T 43:26 Masdan, ang panahon ay sumapit na, kung kailan ang saro ng poot ng aking 
pagngingitngit ay puno na. 
 
D at T 43:27 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ito ang mga salita ng Panginoon 
ninyong Diyos. 
 
D at T 43:28 Samakatwid, gumawa kayo, gumawa kayo sa aking ubasan sa huling pagkakataon -
- sa huling pagkakataon ay manawagan sa mga naninirahan sa mundo. 
 
D at T 43:29 Sapagkat sa aking sariling takdang panahon ay paparito ako sa lupa sa 
paghuhukom, at ang aking mga tao ay matutubos at maghaharing kasama ko sa lupa. 
 
D at T 43:30 Sapagkat ang dakilang Milenyo, na aking sinabi sa pamamagitan ng bibig ng aking 
mga tagapaglingkod, ay darating. 
 
D at T 43:31 Sapagkat si Satanas ay igagapos, at kapag siya ay muling pinakawalan siya ay 
maghahari lamang ng sandaling panahon, at pagkatapos ay sasapit na ang katapusan ng 
mundo. 
 
D at T 43:32 At siya na namumuhay sa kabutihan ay magbabago sa isang kisap-mata, at ang 
mundo ay papanaw maging sa pamamagitan ng apoy. 
 
D at T 43:33 At ang masasama ay matutungo sa di-maapulang apoy, at ang kanilang katapusan 
walang sinuman ang nakaaalam sa lupa, ni hindi kailanman malalaman, hanggang sa sila ay 
dumating sa harapan ko sa paghuhukom. 
 
D at T 43:34 Pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Masdan, ako si Jesucristo, ang 
Tagapagligtas ng sanlibutan. Pahalagahan ang mga bagay na ito sa inyong mga puso, at 
hayaang ang mga kataimtiman ng kawalang-hanggan ay manatili sa inyong mga isipan. 
 
D at T 43:35 Maging mahinahon. Sundin ang lahat ng aking kautusan. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 44 
 
Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, sa Kirtland, Ohio, sa 
mga huling araw ng Pebrero 1831 (History of the Church, 1:157). Bilang pagsunod sa mga 
pangangailangan na dito ay ibinigay, ang Simbahan ay nagtakda ng isang pagpupulong na 
gaganapin sa mga unang araw ng buwan ng Hunyong susunod. 
 
D at T 44:1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo aking mga tagapaglingkod, 
kinakailangan sa akin na ang mga elder ng aking simbahan ay pisanin, mula sa silangan at mula 



sa kanluran, at mula sa hilaga at mula sa timog, sa pamamagitan ng liham o sa ibang 
pamamaraan. 
 
D at T 44:2 At ito ay mangyayari, na yayamang sila ay matapat, at gumagawa nang may 
pananampalataya sa akin, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa kanila sa araw na sama-sama 
nilang titipunin ang kanilang sarili. 
 
D at T 44:3 At ito ay mangyayari na sila ay hahayo sa mga dako sa palibot, at mangangaral ng 
pagsisisi sa mga tao. 
 
D at T 44:4 At marami ang magbabalik-loob, kung kaya nga't kayo ay magkakaroon ng 
kapangyarihan upang isaayos ang inyong sarili alinsunod sa mga batas ng tao; 
 
D at T 44:5 Nang ang inyong mga kaaway ay hindi magkaroon ng kapangyarihan sa inyo; nang 
kayo ay mapangalagaan sa lahat ng bagay; nang kayo ay makatupad sa aking mga batas; nang 
ang bawat gapos ay malagot kung saan nais wasakin ng kaaway ang aking mga tao. 
 
D at T 44:6 Masdan, sinasabi ko sa inyo, na kailangang dalawin ninyo ang mga maralita at ang 
mga nangangailangan at magbigay sa kanila ng tulong, upang sila ay maalagaan hanggang sa 
ang lahat ng bagay ay magawa alinsunod sa aking batas na natanggap ninyo. Amen. 
 

BAHAGI 45 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Simbahan, sa 
Kirtland, Ohio, ika-7 ng Marso 1831 (History of the Church, 1:158-163). Nilagyan ng paunang 
salita ang kanyang talaan ng paghahayag na ito, sinabi ng Propeta na "sa gulang na ito ng 
Simbahan ... maraming maling ulat ... at hangal na kuwento, ang nailathala ... at kumalat, ... 
upang mahadlangan ang mga tao sa pagsisiyasat sa gawain, at sa pagyakap sa 
pananampalataya ... Subalit sa kagalakan ng mga Banal, ... natanggap ko ang mga sumusunod" 
(History of the Church, 1:158). 
 
D at T 45:1 Makinig, O kayong mga tao ng aking simbahan, kung kanino ang kaharian ay 
ibinigay; makinig kayo at pakinggan siya na naglagay ng saligan ng lupa, na siyang lumikha ng 
langit at ng lahat ng hukbo nito, at sa pamamagitan niya na lumalang ng lahat ng bagay na 
nabubuhay, at gumagalaw, at may pag-iral. 
 
D at T 45:2 At muli sinasabi ko, makinig sa aking tinig, at baka kayo abutan ng kamatayan; sa 
oras na hindi ninyo inaakala ang tag-init ay palipas na, at ang pag-aani ay nakaraan na, at ang 
inyong mga kaluluwa ay hindi ligtas. 
 
D at T 45:3 Makinig sa kanya na siyang tagapamagitan sa Ama, na siyang nagsusumamo sa 
inyong kapakanan sa harapan niya -- 
 
D at T 45:4 Sinasabing: Ama, masdan ang mga pagdurusa at ang kamatayan niya na walang 
ginawang kasalanan, na inyong lubos na kinalulugdan; masdan ang dugo ng inyong Anak na 
nabuhos, ang dugo niya na inyong ibinigay upang ang inyong sarili ay luwalhatiin; 
 
D at T 45:5 Kaya nga, Ama, iligtas ang mga kapatid kong ito na naniniwala sa aking pangalan, 
upang sila ay makaparito sa akin at magkaroon ng buhay na walang hanggan. 
 
D at T 45:6 Makinig, O kayong mga tao ng aking simbahan, at kayong mga elder ay sama-
samang makinig, at pakinggan ang aking tinig habang may panahon pa, at huwag patigasin ang 
inyong mga puso; 
 



D at T 45:7 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo na ako ang Alpha at Omega, ang simula 
at ang wakas, ang ilaw at ang buhay ng sanlibutan -- ang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman at 
ang kadiliman ay hindi ito nauunawaan. 
 
D at T 45:8 Ako ay naparito sa sariling akin, at ang sariling akin ay hindi ako tinanggap; subalit 
kasindami ng tumanggap sa akin ay binigyan ko ng kapangyarihang gumawa ng maraming 
himala, at maging mga anak ng Diyos; at maging sa kanila na naniwala sa aking pangalan ay 
binigyan ko ng kapangyarihang makamtan ang buhay na walang hanggan. 
 
D at T 45:9 At sa gayon ay ipinadala ko ang aking walang hanggang tipan sa daigdig, upang 
maging ilaw ng sanlibutan, at maging pinakawatawat para sa aking mga tao, at para sa mga 
Gentil upang hanapin ito, at maging sugo sa harapan ko upang ihanda ang daan para sa aking 
pagparito. 
 
D at T 45:10 Samakatwid, pumarito kayo, at sa kanya na paparito ako ay mangangatwiran gaya 
ng mga tao noong sinauna, at ipakikita ko sa inyo ang aking malakas na pangangatwiran. 
 
D at T 45:11 Samakatwid, makinig kayong sama-sama at hayaang ipakita ko sa inyo maging ang 
aking karunungan -- ang karunungan niya na sinasabi ninyong ang Diyos ni Enoc, at ng kanyang 
mga kapatid, 
 
D at T 45:12 Na kinuha sa mundo, at tinanggap sa aking sarili -- isang lunsod na inilaan 
hanggang ang araw ng kabutihan ay sumapit -- ang araw na hinahangad ng lahat ng banal na 
tao, at hindi nila ito natagpuan dahil sa kasamaan at mga karumal-dumal na gawain; 
 
D at T 45:13 At ipinahayag na sila ay pawang taga ibang bayan at mga manlalakbay sa ibabaw 
ng lupa; 
 
D at T 45:14 Subalit nagtamo ng pangako na kanilang matatagpuan ito at makikita ito sa kanilang 
laman. 
 
D at T 45:15 Kaya nga, makinig at mangangatwiran ako sa inyo, at mangungusap ako sa inyo at 
magpopropesiya, tulad sa mga tao noong sinauna. 
 
D at T 45:16 At malinaw ko itong ipakikita tulad ng pagpapakita ko nito sa aking mga disipulo 
noong ako ay nakatayo sa harapan nila sa laman, at nagsabi sa kanila, sinasabing: Yayamang 
tinanong ninyo ako hinggil sa mga palatandaan ng aking pagparito, sa araw kung kailan ako ay 
paparito sa aking kaluwalhatian sa mga ulap ng langit, upang tuparin ang mga pangako na aking 
ginawa sa inyong mga ama, 
 
D at T 45:17 Yayamang isinaalang-alang ninyo ang matagal na paglisan ng inyong mga espiritu 
sa inyong mga katawan na isang pagkakaalipin, ipakikita ko sa inyo kung paano ang araw ng 
pagtubos ay sasapit, at gayon din ang panunumbalik ng ikinalat na Israel. 
 
D at T 45:18 At ngayon namamasdan ninyo ang templong ito na nasa Jerusalem, na tinatawag 
ninyong bahay ng Diyos, at ang inyong mga kaaway ay nagsasabi na ang bahay na ito ay hindi 
kailanman babagsak. 
 
D at T 45:19 Subalit, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang kapanglawan ay sasapit sa 
salinlahing ito kagaya ng isang magnanakaw sa hatinggabi, at ang mga taong ito ay malilipol at 
ikakalat sa lahat ng bansa. 
 
D at T 45:20 At ang templong ito na nakikita ninyo ngayon ay babagsak na walang maiiwang 
isang bato sa ibabaw ng ibang bato. 
 



D at T 45:21 At ito ay mangyayari, na ang salinlahing ito ng mga Judio ay hindi lilipas hangga't 
ang bawat kapanglawan na sinabi ko sa inyo hinggil sa kanila ay mangyayari. 
 
D at T 45:22 Sinasabi ninyo na alam ninyo na ang katapusan ng daigdig ay darating; sinasabi rin 
ninyo na alam ninyo na ang kalangitan at ang lupa ay lilipas; 
 
D at T 45:23 At ito ay sinasabi ninyo na totoo, sapagkat ito ay gayon nga; subalit ang mga bagay 
na ito na sinabi ko sa inyo ay hindi lilipas hanggang sa ang lahat ay matupad. 
 
D at T 45:24 At ito ay sinabi ko sa inyo hinggil sa Jerusalem; at kapag ang araw na yaon ay 
sumapit, ang labi ay ikakalat sa lahat ng bansa; 
 
D at T 45:25 Gayon man sila ay titipuning muli; subalit sila ay mananatiling gayon hanggang sa 
ang panahon ng mga Gentil ay matupad. 
 
D at T 45:26 At sa araw na iyon ay makaririnig ng mga digmaan at alingawngaw ng digmaan, at 
ang buong mundo ay magkakagulo, at ang puso ng mga tao ay magsisipanlupaypay, at 
sasabihin nila na inantala ni Cristo ang kanyang pagparito hanggang sa katapusan ng mundo. 
 
D at T 45:27 At ang pag-ibig ng tao ay manlalamig, at ang kasamaan ay lalaganap. 
 
D at T 45:28 At kapag ang panahon ng mga Gentil ay dumating na, isang ilaw ang magliliwanag 
sa kanila na mga nakaupo sa kadiliman, at ito ang kabuuan ng aking ebanghelyo; 
 
D at T 45:29 Subalit hindi nila ito tinanggap; sapagkat hindi nila namalas ang ilaw, at inilayo nila 
ang kanilang mga puso sa akin dahil sa mga aral ng tao. 
 
D at T 45:30 At sa salinlahing yaon ang panahon ng mga Gentil ay matutupad. 
 
D at T 45:31 At may mga taong mabubuhay sa salinlahing yaon, na hindi mamamatay hanggang 
sa makita nila ang labis na pagpaparusa; sapagkat isang mapamanglaw na karamdaman ang 
babalot sa lupa. 
 
D at T 45:32 Subalit ang aking mga disipulo ay tatayo sa mga banal na lugar, at hindi matitinag; 
subalit sa masasama, ang mga tao ay magtataas ng kanilang mga tinig at isusumpa ang Diyos at 
mamamatay. 
 
D at T 45:33 At magkakaroon din ng mga paglindol sa iba't ibang dako, at maraming 
kapanglawan; gayon pa man patitigasin ng mga tao ang kanilang mga puso laban sa akin, at 
kanilang kukunin ang espada, isa laban sa isa, at papatayin nila ang isa't isa. 
 
D at T 45:34 At ngayon, nang ako, ang Panginoon ay sabihin ang mga salitang ito sa aking mga 
disipulo, sila ay nabagabag. 
 
D at T 45:35 At sinabi ko sa kanila: Huwag kayong mabagabag, sapagkat, sa panahong ang mga 
bagay na ito ay mangyari, malalaman ninyo na ang mga pangakong ginawa sa inyo ay 
matutupad. 
 
D at T 45:36 At kapag ang ilaw ay magsimulang lumiwanag, sa kanila ito ay mahahalintulad sa 
isang talinghaga na aking ipakikita sa inyo -- 
 
D at T 45:37 Nakikita ninyo at namamasdan ang mga puno ng igos, at nakikita ninyo ang mga ito 
ng inyong mga mata, at sinasabi ninyo na kapag nagsimula nang sumibol ang mga ito, at ang 
mga dahon ay mura pa, na ang tag-init ay nalalapit na; 
 



D at T 45:38 Gayon din ito sa araw na iyon kapag makikita nila ang lahat ng bagay na ito, sa 
gayon ay malalaman nila na ang oras ay nalalapit na. 
 
D at T 45:39 At ito ay mangyayari na siya na natatakot sa akin ay tatanaw sa dakilang araw ng 
Panginoon na dumating, maging sa mga palatandaan ng pagparito ng Anak ng Tao. 
 
D at T 45:40 At makakikita sila ng mga palatandaan at kababalaghan, sapagkat ang mga ito ay 
ipakikita sa langit sa itaas, at sa lupa sa ibaba. 
 
D at T 45:41 At makamamalas sila ng dugo, at apoy, at mga singaw ng usok. 
 
D at T 45:42 At bago dumating ang araw ng Panginoon, ang araw ay magdidilim, at ang buwan 
ay magkukulay dugo, at ang mga bituin ay mangagbabagsakan mula sa langit. 
 
D at T 45:43 At ang labi ay titipunin sa dakong ito; 
 
D at T 45:44 At saka nila ako hahanapin, at, masdan, ako ay paparito; at makikita nila ako sa 
mga alapaap ng langit, nadaramitan ng kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian; kasama ang 
lahat ng banal na anghel; at siya na hindi naghihintay sa akin ay ihihiwalay. 
 
D at T 45:45 Subalit bago bumagsak ang bisig ng Panginoon, isang anghel ang iihip ng kanyang 
pakakak, at ang mga banal na nakatulog ay magsisibangon upang salubungin ako sa alapaap. 
 
D at T 45:46 Samakatwid, kung kayo ay nakatulog sa kapayapaan pinagpala kayo; sapagkat 
yayamang namamasdan na ninyo ako ngayon at nalalaman na ako nga, gayon din ay lalapit kayo 
sa akin at ang inyong mga kaluluwa ay mabubuhay, at ang inyong pagkatubos ay magiging 
ganap; at ang mga banal ay magsisibangon mula sa apat na sulok ng mundo. 
 
D at T 45:47 Pagkatapos ay babagsak ang bisig ng Panginoon sa mga bansa. 
 
D at T 45:48 At pagkatapos ay iyayapak ng Panginoon ang kanyang mga paa sa bundok na ito, 
at mahahati ito sa dalawa, at ang lupa ay mayayanig, at gigiray at ang kalangitan ay manginginig 
din. 
 
D at T 45:49 At ang Panginoon ay mangungusap sa kanyang tinig, at ang mga dulo ng mundo ay 
makaririnig nito; at ang mga bansa ng mundo ay magdadalamhati, at sila na nagsihalakhak ay 
makikita ang kanilang kamalian. 
 
D at T 45:50 At kapahamakan ang babalot sa mapangutya, at ang mapanghamak ay tutupukin; at 
sila na nagbabantay sa kasamaan ay puputulin at itatapon sa apoy. 
 
D at T 45:51 At pagkatapos ay titingin ang mga Judio sa akin at sasabihin: Ano itong mga sugat 
sa iyong mga kamay at sa iyong mga paa? 
 
D at T 45:52 Pagkatapos ay malalaman nila na ako ang Panginoon; sapagkat sasabihin ko sa 
kanila: Ang mga sugat na ito ang mga naging sugat ko sa bahay ng aking mga kaibigan. Ako ang 
siyang itinaas. Ako si Jesus na ipinako sa krus. Ako ang Anak ng Diyos. 
 
D at T 45:53 At pagkatapos ay mananangis sila dahil sa kanilang mga kasalanan; pagkatapos ay 
mananaghoy sila dahil kanilang inusig ang kanilang hari. 
 
D at T 45:54 At pagkatapos ay tutubusin ang mga bansang pagano, at sila na hindi nakaaalam sa 
batas ay makababahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli; at ito ay makakayanan nila. 
 
D at T 45:55 At si Satanas ay igagapos, upang siya ay mawalan ng puwang sa mga puso ng mga 
anak ng tao. 



 
D at T 45:56 At sa araw na iyon, kung kailan ako ay paparito sa aking kaluwalhatian, ay 
matutupad ang talinghaga na aking sinabi hinggil sa sampung birhen. 
 
D at T 45:57 Sapagkat sila na matatalino at nakatamo ng katotohanan, at tinanggap ang Banal 
na Espiritu bilang kanilang patnubay, at hindi mga nalinlang -- katotohanang sinasabi ko sa inyo, 
sila ay hindi puputulin at itatapon sa apoy, kundi mananatili sa araw na yaon. 
 
D at T 45:58 At ang lupa ay ibibigay sa kanila upang maging mana; at sila ay darami at magiging 
malakas, at ang kanilang mga anak ay magsisilaking walang kasalanan tungo sa kaligtasan. 
 
D at T 45:59 Sapagkat ang Panginoon ay nasa gitna nila, at ang kanyang kaluwalhatian ay 
mapapasakanila, at siya ay kanilang magiging hari at kanilang tagapagbigay ng batas. 
 
D at T 45:60 At ngayon, masdan, sinasabi ko sa inyo, hindi na ipagkakaloob sa iyo na higit mo 
pang malaman ang hinggil sa kabanatang ito, hanggang sa ang Bagong Tipan ay maisalin, at 
dito ang lahat ng bagay na ito ay ipaaalam; 
 
D at T 45:61 Dahil dito ipinagkakaloob ko sa iyo na ikaw ay magsalin na nito ngayon, upang ikaw 
ay maging handa para sa mga bagay na darating. 
 
D at T 45:62 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa iyo, na mahahalagang bagay ang 
naghihintay sa iyo; 
 
D at T 45:63 Kayo ay nakaririnig ng mga digmaan sa mga ibang lupain; subalit, masdan, sinasabi 
ko sa inyo, ang mga ito ay nalalapit na, maging sa inyong mga pintuan, at ilang taon mula ngayon 
ay makaririnig kayo ng mga digmaan sa sarili ninyong mga lupain. 
 
D at T 45:64 Dahil dito ako, ang Panginoon, ay nagsabi, kayo ay magsialis sa mga lugar sa 
silangan, magkakasamang tipunin ang inyong sarili kayong mga elder ng aking simbahan; 
magsitungo kayo sa mga bansa sa kanluran, manawagan sa mga naninirahan na magsipagsisi, 
at yayamang sila ay nagsisisi, ay magtayo ng mga simbahan para sa akin. 
 
D at T 45:65 At may isang puso at isang pag-iisip, tipunin ang inyong mga kayamanan upang 
kayo ay makabili ng mana na itatakda sa inyo pagkaraan nito. 
 
D at T 45:66 At ito ay tatawaging Bagong Jerusalem, isang lupa ng kapayapaan, isang lunsod ng 
kanlungan, isang lugar ng kaligtasan para sa mga banal ng Kataas-taasang Diyos; 
 
D at T 45:67 At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay paroroon, at ang galit ng Panginoon ay 
paroroon din, kaya nga ang masasama ay hindi paroroon, at ito ay tatawaging Sion. 
 
D at T 45:68 At ito ay mangyayari sa masasama, na ang bawat tao na hindi hahawak ng kanyang 
espada laban sa kanyang kapwa ay talagang kailangang magtungo sa Sion para sa kaligtasan. 
 
D at T 45:69 At doon matitipon ang mga galing sa ibang bansa sa silong ng langit; at sila lamang 
ang mga tao na hindi makikidigma sa isa't isa. 
 
D at T 45:70 At masasabi sa masasama: Huwag tayong umahon upang makidigma sa Sion, 
sapagkat ang mga naninirahan sa Sion ay nakakikilabot; dahil dito ay hindi natin ito matatagalan. 
 
D at T 45:71 At ito ay mangyayari na ang mabubuti ay matitipon mula sa lahat ng bansa, at 
patutungo sa Sion, umaawit ng mga awit ng walang hanggang kagalakan. 
 
D at T 45:72 At ngayon sinasabi ko sa inyo, ilihim ang mga bagay na ito upang hindi kumalat sa 
sanlibutan hanggang sa ito ay maging kinakailangan sa akin, upang inyong maisakatuparan ang 



gawaing ito sa paningin ng mga tao, at sa paningin ng inyong mga kaaway, upang hindi nila 
malaman ang inyong mga gawa hanggang sa maisakatuparan ang mga bagay na ipinag-uutos 
ko sa inyo; 
 
D at T 45:73 Na kapag kanilang nalaman ito, kanilang isasaalang-alang ang mga bagay na ito. 
 
D at T 45:74 Sapagkat kapag ang Panginoon ay nagpakita siya ay nakakikilabot sa kanila, na 
ang takot ay lulupig sa kanila, at sila ay tatayo sa malayo at manginginig. 
 
D at T 45:75 At ang lahat ng bansa ay matatakot dahil sa galit ng Panginoon, at sa 
kapangyarihan ng kanyang lakas. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 46 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Simbahan, sa 
Kirtland, Ohio, ika-8 ng Marso 1831 (History of the Church, 1:163-165). Sa maagang panahong 
ito ng Simbahan, wala pang nabuong pamantayan para sa pangangasiwa ng mga pagpupulong 
sa Simbahan. Gayon pa man, yaon lamang nakaugalian na pagtanggap sa mga kasapi at ng 
matatapat na tagapagmasid sa mga sakramentong pagpupulong at iba pang mga pagtitipon sa 
Simbahan ang naging pangkalahatan. Ang paghahayag na ito ay nagsasaad ng kalooban ng 
Panginoon tungkol sa pamumuno at pangangasiwa ng mga pagpupulong. 
 
D at T 46:1 Makinig, O kayong mga tao ng aking simbahan; sapagkat katotohanang sinasabi ko 
sa inyo na ang mga bagay na ito ay sinabi sa inyo para sa inyong kapakinabangan at ikatututo. 
 
D at T 46:2 Subalit sa kabila ng yaong mga bagay na nasusulat, ito sa tuwina ay ibinibigay sa 
mga elder ng aking simbahan mula pa sa simula, at gayon nga tuwina, upang pangasiwaan ang 
lahat ng pagpupulong habang sila ay inaatasan at pinapatnubayan ng Banal na Espiritu. 
 
D at T 46:3 Gayunman kayo ay inuutusang huwag paalisin ang sinuman sa inyong mga 
pangkalahatang pagpupulong, na idinaraos sa harapan ng madla. 
 
D at T 46:4 Kayo rin ay inuutusang huwag paalisin ang sinuman na nabibilang sa simbahan sa 
inyong mga sakramentong pagpupulong; gayunman, kung mayroon mang nagkasala, huwag 
siyang hayaang bumahagi hanggang sa siya ay gumawa ng pakikipagkasundo. 
 
D at T 46:5 At muli sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paalisin ang sinuman sa inyong 
sakramentong pagpupulong na masigasig na naghahanap ng kaharian -- sinasabi ko ito hinggil 
sa kanila na hindi sa simbahan. 
 
D at T 46:6 At muli sinasabi ko sa inyo, hinggil sa inyong pagpapatibay na pagpupulong, na kung 
mayroon mang hindi sa simbahan, na masisigasig na naghahanap ng kaharian, huwag ninyo 
silang paalisin. 
 
D at T 46:7 Subalit kayo ay inuutusan sa lahat ng bagay na humingi sa Diyos, na nagbibigay 
nang sagana; at yaon na pinatototohanan ng Espiritu sa inyo gayon man ninanais ko na gawin 
ninyo iyon nang buong kabanalan ng puso, lumalakad nang matwid sa harapan ko, isinasaalang-
alang ang layunin ng inyong kaligtasan, ginagawa ang lahat ng bagay nang may panalangin at 
pasasalamat, upang hindi kayo maakit ng masasamang espiritu, o mga doktrina ng mga diyablo, 
o ng mga kautusan ng tao; sapagkat ang ilan ay sa mga tao, at ang iba ay sa mga diyablo. 
 
D at T 46:8 Samakatwid, mag-ingat at baka kayo ay malinlang; at upang hindi kayo malinlang 
masigasig ninyong hanapin ang mga pinakamahusay na kaloob, alalahanin sa tuwina kung para 
saan ibinigay ang mga ito; 
 



D at T 46:9 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga ito ay ibinigay para sa 
kapakinabangan ng mga yaong nagmamahal sa akin at sumusunod sa lahat ng aking kautusan, 
at siya na naghahangad na gumawa nito; upang ang lahat ay makinabang na naghahangad o 
humihingi sa akin, na humihingi at hindi ng tanda upang kanila itong magamit sa kanilang mga 
pagnanasa. 
 
D at T 46:10 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, nais ko na inyong tandaan sa tuwina, at 
laging panatilihin sa inyong isipan kung ano ang mga kaloob na ito, na ibinigay sa simbahan. 
 
D at T 46:11 Sapagkat hindi lahat ay pinagkakalooban ng lahat ng kaloob; sapagkat maraming 
kaloob, at sa bawat tao ay ipinagkaloob ang isang kaloob sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. 
 
D at T 46:12 Sa ilan ay ipinagkaloob ang isa, at sa ilan ay ipinagkaloob ang iba, upang ang lahat 
ay makinabang sa gayong paraan. 
 
D at T 46:13 Sa iba ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu Santo na malaman na si 
Jesucristo ang Anak ng Diyos, at na siya ay ipinako sa krus para sa mga kasalanan ng 
sanlibutan. 
 
D at T 46:14 Sa iba ay ipinagkaloob na maniwala sa kanilang mga salita, upang sila rin ay 
magkaroon ng buhay na walang hanggan kung sila ay patuloy na magiging matapat. 
 
D at T 46:15 At muli, sa iba ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu Santo na malaman ang 
pagkakaiba-iba ng pangangasiwa, sa ikalulugod ng isang Panginoon, alinsunod sa kalooban ng 
Panginoon, iniaangkop ang kanyang mga awa alinsunod sa mga kalagayan ng mga anak ng tao. 
 
D at T 46:16 At muli, ipinagkaloob ng Espiritu Santo sa iba na malaman ang iba't ibang 
pamamalakad, kung ang mga ito ay sa Diyos, nang ang pagpapahayag ng Espiritu ay 
maipagkaloob sa bawat tao upang makinabang dito. 
 
D at T 46:17 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa iba ay ipinagkaloob, ng Espiritu ng 
Diyos, ang salita ng karunungan. 
 
D at T 46:18 Sa iba ay ipinagkaloob ang salita ng kaalaman, nang ang lahat ay maturuan upang 
maging matalino at magkaroon ng kaalaman. 
 
D at T 46:19 At muli, sa iba ay ipinagkaloob na magkaroon ng pananampalataya na gumaling. 
 
D at T 46:20 At sa iba ay ipinagkaloob na magkaroon ng pananampalataya na makapagpagaling. 
 
D at T 46:21 At muli, sa iba ay ipinagkaloob ang paggawa ng mga himala; 
 
D at T 46:22 At sa iba ay ipinagkaloob na magpropesiya; 
 
D at T 46:23 At sa iba ang pagkilala ng mga espiritu. 
 
D at T 46:24 At muli, ipinagkaloob sa iba na makapagsalita ng mga wika; 
 
D at T 46:25 At sa iba ay ipinagkaloob ang pagpapakahulugan sa mga wika. 
 
D at T 46:26 At lahat ng kaloob na ito ay galing sa Diyos, para sa kapakinabangan ng mga anak 
ng Diyos. 
 
D at T 46:27 At sa obispo ng simbahan, at sa yaong itatalaga at oordenan ng Diyos na 
pangalagaan ang simbahan at maging mga elder ng simbahan, ay ipagkakaloob ito sa kanila 



upang makilala ang lahat ng kaloob na yaon at baka mayroon sa inyong nagpapanggap at hindi 
naman mula sa Diyos. 
 
D at T 46:28 At ito ay mangyayari na siya na humihingi sa Espiritu ay makatatanggap sa Espiritu; 
 
D at T 46:29 Nang sa iba maipagkaloob ang lahat ng kaloob na yaon, upang magkaroon ng isang 
pinuno, nang sa gayon ang bawat kasapi ay makinabang sa gayong paraan. 
 
D at T 46:30 Siya na humihingi sa Espiritu ay humihingi alinsunod sa kalooban ng Diyos; 
samakatwid ay mangyayari maging gaya ng kanyang hiningi. 
 
D at T 46:31 At muli, sinasabi ko sa inyo, lahat ng bagay ay kailangang gawin sa pangalan ni 
Cristo; anuman ang inyong gawin sa pamamagitan ng Espiritu; 
 
D at T 46:32 At kayo ay kailangang magbigay ng pasalamat sa Diyos sa Espiritu sa anumang 
pagpapalang ipinagkaloob sa inyo. 
 
D at T 46:33 At kailangan ninyong gumawa sa tuwina ng kabutihan at kabanalan sa harapan ko. 
Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 47 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-8 
ng Marso 1831 (History of the Church, 1:166). Bago ang panahong ito si Oliver Cowdery ay 
gumanap bilang mananalaysay at tagasulat sa Simbahan. Si John Whitmer ay hindi naghangad 
na maitalaga bilang mananalaysay, subalit, bilang nahilingang maglingkod sa ganitong tungkulin, 
sinabi niyang susundin niya ang kalooban ng Panginoon sa bagay na ito. Siya ay nakapaglingkod 
na bilang kalihim ng Propeta sa pagtatala ng maraming paghahayag na natanggap sa kalakhan 
ng Fayette, New York. 
 
D at T 47:1 Masdan, kinakailangan sa akin na ang aking tagapaglingkod na si John ay magsulat 
at mag-ingat ng isang maayos na kasaysayan, at tumulong sa iyo, aking tagapaglingkod na 
Joseph, sa pagtatala ng lahat ng bagay na ibibigay sa iyo, hanggang siya ay tawagin sa iba pang 
tungkulin. 
 
D at T 47:2 Muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo na maaari rin niyang itaas ang kanyang tinig sa 
mga pagpupulong, kung kailan ito kinakailangan. 
 
D at T 47:3 At muli, sinasabi ko sa iyo na itatalaga sa kanya na patuloy na mag-ingat ng talaan at 
kasaysayan ng simbahan; sapagkat si Oliver Cowdery ay aking itinalaga sa ibang katungkulan. 
 
D at T 47:4 Dahil dito, ibibigay sa kanya, yayamang siya ay matapat, ng Mang-aaliw, na isulat 
ang mga bagay na ito. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 48 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, Marso 
1831 (History of the Church, 1:166-167). Ang Propeta ay nagtanong sa Panginoon tungkol sa 
pamamaraan ng pagkuha ng mga lupain para sa titirahan ng mga Banal. Ito ay isang 
mahalagang bagay dahil sa paglipat ng mga kasapi ng Simbahan mula sa silangang Estados 
Unidos, sa pagsunod sa utos ng Panginoon na sila ay nararapat na magtipun-tipon sa Ohio 
(tingnan ang bahagi 37:1-3; 45:64). 
 
D at T 48:1 Kinakailangan na kayo ay manatili sa kasalukuyan sa inyong mga lugar na tinitirahan, 
yayamang ito ay naaangkop sa inyong kalagayan. 
 



D at T 48:2 At yayamang kayo ay may mga lupain, kayo ay magbabahagi sa mga kapatid mula 
sa silangan; 
 
D at T 48:3 At yayamang kayo ay walang mga lupain, hayaan silang bumili sa kasalukuyan sa 
yaong mga dako sa paligid, na inaakala nilang mabuti, sapagkat talagang kinakailangang sila ay 
magkaroon ng mga lugar na matitirahan sa kasalukuyan. 
 
D at T 48:4 Talagang kinakailangan na ipunin ninyo ang lahat ng salaping maaari ninyong ipunin, 
at na makuha ninyo ang lahat ng inyong makukuha sa kabutihan, nang sa darating na panahon 
kayo ay makabili ng lupain upang maging mana, maging ang lunsod. 
 
D at T 48:5 Ang pook ay hindi pa ihahayag; subalit matapos ang inyong mga kapatid ay dumating 
mula sa silangan ay may mga taong tiyak na itatalaga, at sa kanila ito ay ipagkakaloob na 
malaman ang pook, o sa kanila ito ihahayag. 
 
D at T 48:6 At sila ay itatalagang bumili ng mga lupain, at simulang itayo ang saligan ng lunsod; 
at pagkatapos kayo ay magsisimulang magtipon kasama ng iyong mga mag-anak, bawat tao 
alinsunod sa kanyang mag-anak, alinsunod sa kanyang kalagayan, at gaya ng itinakda sa kanya 
ng panguluhan at ng obispo ng simbahan, alinsunod sa mga batas at kautusan na inyong 
natanggap, at inyong matatanggap sa hinaharap. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 49 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kina Sidney Rigdon, 
Parley P. Pratt, at Leman Copley, sa Kirtland, Ohio, Marso 1831 (History of the Church, 1:167-
169). (Ilang pinagkukunan ng kasaysayan ang nagbibigay ng petsa ng paghahayag na ito bilang 
Mayo 1831.) Niyakap ni Leman Copley ang ebanghelyo subalit naniniwala pa rin siya sa ilang 
aral ng mga Shaker (Nagkakaisang Samahan ng mga Naniniwala sa Ikalawang Pagpapakita ni 
Cristo) kung saan siya ay dating kasapi. Ilan sa paniniwala ng mga Shaker na ang ikalawang 
pagparito ni Cristo ay naganap na at siya ay nagpakita sa anyo ng isang babae, na si Ann Lee; 
ang pagbibinyag sa pamamagitan ng tubig ay hindi itinuturing na mahalaga; ang pagkain ng 
karne ng baboy ay tuwirang ipinagbabawal, at marami ang hindi kumakain ng karne; at ang 
buhay walang asawa ay itinuturing na mas mataas pa sa buhay may asawa. Sa pagbibigay ng 
paunang salita sa paghahayag na ito, isinulat ng Propeta, "Upang magkaroon ng higit na pang-
unawa sa paksa, ako ay nagtanong sa Panginoon, at natanggap ang sumusunod" (History of the 
Church, 1:167). Pinabulaanan ng paghahayag ang ilang saligang kuru-kuro ng mga pangkat ng 
mga Shaker. Ang mga nabanggit na kapatid ay nagdala ng isang sipi ng paghahayag sa 
komunidad ng mga Shaker (malapit sa Cleveland, Ohio) at binasa sa kanila ang kabuuan nito, 
subalit ito ay tinanggihan. 
 
D at T 49:1 Makinig sa aking salita, aking mga tagapaglingkod na Sidney, at Parley, at Leman; 
sapagkat masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na nagbibigay ako sa inyo ng isang 
kautusan na kayo ay hahayo at mangangaral ng aking ebanghelyo na inyong natanggap, maging 
gaya ng pagkatanggap ninyo nito, sa mga Shaker. 
 
D at T 49:2 Masdan, sinasabi ko sa inyo, na sila ay nagnanais na malaman ang bahagi ng 
katotohanan, subalit hindi lahat, sapagkat sila ay hindi matwid sa harapan ko at talagang 
kinakailangang magsisi. 
 
D at T 49:3 Dahil dito, isinugo ko kayo, aking mga tagapaglingkod na Sidney at Parley, upang 
mangaral ng ebanghelyo sa kanila. 
 
D at T 49:4 At ang aking tagapaglingkod na si Leman ay oordenan sa gawaing ito, nang siya ay 
makapagpaliwanag sa kanila, hindi alinsunod sa mga yaong kanyang natanggap sa kanila, kundi 
alinsunod sa mga ituturo ninyo sa kanya na aking mga tagapaglingkod; at sa pamamagitan ng 
paggawa nito ay akin siyang pagpapalain, kung hindi, hindi siya magtatagumpay. 



 
D at T 49:5 Gayon ang wika ng Panginoon; sapagkat ako ay Diyos, at isinugo ang aking Bugtong 
na Anak sa daigdig para sa pagtubos ng sanlibutan, at nag-utos na siya na tatanggap sa kanya 
ay maliligtas, at siya na hindi tatanggap sa kanya ay isusumpa -- 
 
D at T 49:6 At kanilang ginawa sa Anak ng Tao maging tulad ng kanilang ninais na gawin; at 
kanyang kinuha ang kanyang kapangyarihan mula sa kanang kamay ng kanyang kaluwalhatian, 
at ngayon ay naghahari sa kalangitan, at maghahari hanggang sa siya ay bumaba sa lupa upang 
ilagay ang lahat ng kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa, kung aling panahon ay nalalapit na -- 
 
D at T 49:7 Ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsabi nito; subalit ang oras at ang araw ay 
walang taong nakaaalam, ni ang mga anghel sa langit, ni hindi nila malalaman hanggang sa siya 
ay pumarito. 
 
D at T 49:8 Dahil dito, nais ko na ang lahat ng tao ay magsisi, sapagkat ang lahat ay nasasailalim 
sa kasalanan, maliban sa mga yaong aking inilaan sa aking sarili, mga banal na tao na hindi 
ninyo nakikilala. 
 
D at T 49:9 Dahil dito, sinasabi ko sa inyo na aking ipinadala sa inyo ang aking walang hanggang 
tipan, maging yaong mula pa noong simula. 
 
D at T 49:10 At yaong aking ipinangako ay aking tinupad, at lahat ng bansa sa mundo ay yuyuko 
rito; at, kung hindi sa kanilang sarili, sila ay bababa, sapagkat yaong ngayon ay dumadakila ng 
kanyang sarili ay ibubuwal sa kapangyarihan. 
 
D at T 49:11 Dahil dito, ako ay nagbibigay sa inyo ng isang kautusan na kayo ay humayo sa mga 
taong ito, at sabihin sa kanila, katulad ng aking apostol noong unang panahon, na ang pangalan 
ay Pedro: 
 
D at T 49:12 Maniwala sa pangalan ng Panginoong Jesus, na siyang pumarito sa mundo, at 
siyang paparito, ang simula at ang wakas; 
 
D at T 49:13 Magsisi at magpabinyag sa pangalan ni Jesucristo, alinsunod sa banal na kautusan, 
para sa kapatawaran ng mga kasalanan; 
 
D at T 49:14 At sinuman ang gagawa nito ay matatanggap ang kaloob na Espiritu Santo, sa 
pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga elder ng simbahan. 
 
D at T 49:15 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sinuman ang nagbabawal ng 
pagkakasal ay hindi inorden ng Diyos, sapagkat ang kasal ay inorden ng Diyos sa tao. 
 
D at T 49:16 Samakatwid, naaayon sa batas na siya ay magkaroon ng isang asawa, at silang 
dalawa ay magiging isang laman, at lahat ng ito ay upang matupad ng mundo ang layunin ng 
kanyang pagkakalikha. 
 
D at T 49:17 At nang ito ay mapuno ng tao, alinsunod sa kanyang pagkakalikha bago ginawa ang 
mundo. 
 
D at T 49:18 At sinuman ang nagbabawal na kumain ng karne, na ang tao ay hindi nararapat 
kumain nito ay hindi inorden ng Diyos; 
 
D at T 49:19 Sapagkat, masdan, ang mga hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid, 
at ang mga yaong nagmumula sa lupa, ay inorden upang gamitin ng tao para sa pagkain at para 
sa kasuotan, at upang siya ay managana. 
 



D at T 49:20 Subalit hindi ibinigay na ang isang tao ay mag-ari ng higit kaysa sa iba, dahil dito 
ang sanlibutan ay nasa makasalanang kalagayan. 
 
D at T 49:21 At sa aba sa tao na magpapadanak ng dugo o kaya ay mag-aaksaya ng laman at 
walang pangangailangan. 
 
D at T 49:22 At muli katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang Anak ng Tao ay hindi paparito sa 
anyo ng isang babae, ni sa anyo ng isang lalaking naglalakbay sa lupa. 
 
D at T 49:23 Samakatwid, huwag magpalinlang, sa halip ay manatiling matatag, tumatanaw sa 
panginginig ng kalangitan at sa pagyanig ng lupa, at paggiray na parang isang taong lasing, at 
ang mga lambak ay patataasin, at ang mga bundok ay pabababain, at ang mga baku-bakong 
dako ay mapapatag -- at lahat ng ito kapag pinatunog ng anghel ang kanyang pakakak. 
 
D at T 49:24 Subalit bago dumating ang dakilang araw ng Panginoon, si Jacob ay mananagana 
sa ilang, at ang mga Lamanita ay mamumukadkad gaya ng rosas. 
 
D at T 49:25 Ang Sion ay mananagana sa mga burol at magsasaya sa mga bundok, at 
magkakasamang titipunin sa lugar na aking itinakda. 
 
D at T 49:26 Masdan, sinasabi ko sa inyo, humayo kayo gaya ng aking ipinag-uutos sa inyo; 
magsisi sa lahat ng inyong kasalanan; humingi at kayo ay makatatanggap; kumatok at kayo ay 
pagbubuksan. 
 
D at T 49:27 Masdan, ako ay magpapatiuna sa inyo at mapapasainyong likuran; at ako ay 
mapapasagitna ninyo, at kayo ay hindi malilito. 
 
D at T 49:28 Masdan, ako si Jesucristo, at ako ay madaling paparito. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 50 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, Mayo 
1831 (History of the Church, 1:170-173). Sinabi ng Propeta na may ilang elder na hindi 
makaunawa sa mga pagpapakita ng mga iba't ibang espiritu na laganap sa mundo at ang 
paghahayag na ito ay ibinigay bilang tugon sa kanyang natatanging pagtatanong tungkol sa 
bagay na ito. Ang mga tinaguriang pang-espirituwal na kababalaghan ay karaniwan sa mga 
kasapi, ang ilan ay nagsabing sila ay nakatatanggap ng mga pangitain at paghahayag. 
 
D at T 50:1 Makinig, O kayong mga elder ng aking simbahan, at pakinggan ang tinig ng buhay na 
Diyos; at tumalima sa mga salita ng karunungan na ibibigay sa inyo, alinsunod sa inyong 
itinanong at sinang-ayunan na nauukol sa simbahan, at sa mga espiritung lumalaganap sa 
mundo. 
 
D at T 50:2 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na maraming espiritu na mga 
mapanlinlang na espiritu, na humayo sa mundo, na nanlilinlang sa sanlibutan. 
 
D at T 50:3 At si Satanas din ay nagnais na malinlang kayo, upang kanya kayong ibagsak. 
 
D at T 50:4 Masdan, ako, ang Panginoon, ay nagmamasid sa inyo, at nakita ko ang mga 
karumal-dumal na gawa sa simbahan na nagtataglay ng aking pangalan. 
 
D at T 50:5 Subalit pinagpala sila na matatapat at makapagtitiis, maging sa buhay man o sa 
kamatayan, sapagkat sila ay magmamana ng buhay na walang hanggan. 
 
D at T 50:6 Subalit sa aba nila na mga mapanlinlang at mapagkunwari, sapagkat, ganito ang 
wika ng Panginoon, sila ay dadalhin ko sa paghahatol. 



 
D at T 50:7 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na may mga mapagkunwari sa inyo, na 
nanlinlang sa ilan, na siyang nagbigay sa kaaway ng kapangyarihan; subalit masdan sila ay 
babawiin; 
 
D at T 50:8 Subalit ang mga mapagkunwari ay matutuklasan at ihihiwalay, sa buhay na ito o sa 
kamatayan, maging anuman ang aking naisin; at sa aba nila na mga itiniwalag mula sa aking 
simbahan, sapagkat sila ay nadaig ng sanlibutan. 
 
D at T 50:9 Samakatwid, mag-ingat ang bawat tao at baka siya ay makagawa ng yaong hindi 
ayon sa katotohanan at kabutihan sa harapan ko. 
 
D at T 50:10 At ngayon halikayo, wika ng Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu, sa mga elder 
ng kanyang simbahan, at tayo'y magpaliwanagan, upang kayo ay makaunawa. 
 
D at T 50:11 Magpaliwanagan tayo maging gaya ng isang tao na nagpapaliwanag sa isa pa nang 
harap-harapan. 
 
D at T 50:12 Ngayon, kapag ang isang tao ay nagpapaliwanag siya ay nauunawaan ng tao, 
sapagkat siya ay nagpapaliwanag bilang isang tao; maging ako man, ang Panginoon, ay 
makikipagpaliwanagan sa inyo upang kayo ay makaunawa. 
 
D at T 50:13 Samakatwid, ako, ang Panginoon ay nagtatanong sa inyo -- saan ba kayo 
inordenan? 
 
D at T 50:14 Ang mangaral ng aking ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu, maging ang Mang-
aaliw na isinugo upang magturo ng katotohanan. 
 
D at T 50:15 At pagkatapos ay tatanggap kayo ng mga espiritu na hindi ninyo nauunawaan, at 
tatanggapin sila bilang mula sa Diyos; at dito kayo ba ay binigyang-katwiran? 
 
D at T 50:16 Masdan inyong sasagutin ang katanungang ito sa inyong sarili; gayunpaman, ako ay 
magiging maawain sa inyo; siya na mahina sa inyo magmula ngayon ay magiging malakas. 
 
D at T 50:17 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, siya na inordenan ko at isinugo upang mangaral 
ng salita ng katotohanan sa pamamagitan ng Mang-aaliw, sa Espiritu ng katotohanan, 
ipinangangaral ba niya ito sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan o sa ibang pamamaraan? 
 
D at T 50:18 At kung ito ay sa ibang pamamaraan ito ay hindi sa Diyos. 
 
D at T 50:19 At muli, siya na tumatanggap ng salita ng katotohanan, natanggap ba niya ito sa 
pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan o sa ibang pamamaraan? 
 
D at T 50:20 Kung ito ay sa ibang pamamaraan ito ay hindi sa Diyos. 
 
D at T 50:21 Samakatwid, bakit hindi kayo makaunawa at makabatid, na siya na tumatanggap ng 
salita sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan ay natatanggap ito ayon sa ipinangaral sa 
pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan? 
 
D at T 50:22 Dahil dito, siya na nangangaral at siya na nakatatanggap, ay nauunawaan ang isa't 
isa, at sila ay kapwa pinagtitibay at magkasamang magsasaya. 
 
D at T 50:23 At yaong hindi nakapagpapatibay ay hindi sa Diyos, at ito ay kadiliman. 
 



D at T 50:24 Yaong sa Diyos ay liwanag; at siya na tumatanggap ng liwanag, at nagpapatuloy sa 
Diyos, ay tumatanggap ng marami pang liwanag; at ang liwanag na yaon ay lumiliwanag nang 
lumiliwanag hanggang sa ganap na araw. 
 
D at T 50:25 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, at sinasabi ko ito upang inyong malaman 
ang katotohanan, upang inyong maitaboy ang kadiliman mula sa inyo; 
 
D at T 50:26 Siya na inordenan ng Diyos at isinugo, siya rin ang itinalaga na maging 
pinakadakila, bagaman siya ang kaliit-liitan at ang tagapaglingkod ng lahat. 
 
D at T 50:27 Dahil dito, siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay; sapagkat lahat ng bagay ay 
nasasailalim niya, maging sa langit at sa lupa, ang buhay at ang liwanag, ang Espiritu at ang 
kapangyarihan, ipinadala sa pamamagitan ng kalooban ng Ama sa pamamagitan ni Jesucristo, 
na kanyang Anak. 
 
D at T 50:28 Subalit walang sinuman ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay maliban sa siya ay 
ginawang dalisay at nalinis mula sa lahat ng kasalanan. 
 
D at T 50:29 At kung ikaw ay dalisay at nalinis mula sa lahat ng kasalanan, mahihingi mo 
anuman ang iyong naisin sa pangalan ni Jesus at ito ay mangyayari. 
 
D at T 50:30 Subalit alamin ito, ibibigay sa iyo kung ano ang iyong hihilingin; at yayamang ikaw 
ay itinalagang pinuno, ang mga espiritu ay pasasailalim sa iyo. 
 
D at T 50:31 Dahil dito, ito ay mangyayari, na kung iyong mamamasdan ang espiritu na 
nagpapahayag na hindi mo nauunawaan, at hindi mo tinanggap ang espiritung yaon, ikaw ay 
magtatanong sa Ama sa pangalan ni Jesus; at kung hindi niya ipinagkaloob sa iyo ang espiritung 
yaon, sa gayon ay malalaman mo na ito ay hindi sa Diyos. 
 
D at T 50:32 At ipagkakaloob sa iyo, kapangyarihan laban sa espiritung yaon; at iyong 
ipahahayag laban sa espiritung yaon sa malakas na tinig na ito ay hindi sa Diyos -- 
 
D at T 50:33 Hindi sa mapanlait na pananalita, upang hindi ka madaig, ni sa pagmamayabang o 
pagsasaya, at baka ikaw ay malupig nila. 
 
D at T 50:34 Siya na tumatanggap mula sa Diyos, siya ay magsaalang-alang sa Diyos; at 
magsaya siya na siya ay isinaalang-alang ng Diyos na karapat-dapat tumanggap. 
 
D at T 50:35 At sa pamamagitan ng pagtalima at paggawa ng mga bagay na ito na iyong 
tinanggap, at iyo pang tatanggapin mula ngayon -- at ang kaharian ay ibinigay sa iyo ng Ama, at 
ang kapangyarihang madaig ang lahat ng bagay na hindi niya inorden -- 
 
D at T 50:36 At masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, pinagpala kayo na ngayon ay 
nakaririnig ng mga salita kong ito mula sa bibig ng aking tagapaglingkod, sapagkat ang inyong 
mga kasalanan ay pinatatawad na. 
 
D at T 50:37 Isugo ang aking tagapaglingkod na si Joseph Wakefield, na lubos kong 
kinalulugdan, at ang aking tagapaglingkod na si Parley P. Pratt ay humayo sa mga simbahan at 
palakasin sila sa pamamagitan ng salita ng panghihikayat; 
 
D at T 50:38 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si John Corrill, o kasindami ng aking mga 
tagapaglingkod na inordenan sa katungkulang ito, at hayaan silang gumawa sa ubasan; at huwag 
hayaan ang sinuman na humadlang sa kanila sa paggawa ng yaong aking itinakda sa kanila -- 
 
D at T 50:39 Samakatwid, sa bagay na ito ang aking tagapaglingkod na si Edward Partridge ay 
hindi makatwiran; gayunpaman magsisi siya at siya ay patatawarin. 



 
D at T 50:40 Masdan, kayo ay maliliit na bata at hindi ninyo makakaya ang lahat ng bagay sa 
ngayon; kailangan kayong lumaki sa biyaya at sa kaalaman ng katotohanan. 
 
D at T 50:41 Huwag matakot, maliliit na bata, sapagkat kayo ay akin, at aking nadaig ang daigdig, 
at kayo ay bahagi nila na ibinigay ng Ama sa akin; 
 
D at T 50:42 At wala sa kanila na ibinigay ng Ama sa akin ang mawawala. 
 
D at T 50:43 At ang Ama at ako ay isa. Ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin; at yayamang 
inyong tinanggap ako, kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo. 
 
D at T 50:44 Samakatwid, ako ay nasa inyong gitna, at ako ang mabuting pastol, at ang bato ng 
Israel. Siya na nakatayo sa ibabaw ng batong ito ay hindi kailanman babagsak. 
 
D at T 50:45 At darating ang araw na inyong maririnig ang aking tinig at makikita ako, at 
malalaman na ako nga. 
 
D at T 50:46 Magbantay, samakatwid, upang kayo ay maging handa. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 51 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Thompson, Ohio, 
Mayo 1831 (History of the Church, 1:173-174). Sa panahong ito ang mga Banal na nagpapalipat-
lipat mula sa mga estado sa silangan ay nagsimulang dumating sa Ohio, at naging 
kinakailangang gumawa ng tiyakang pagsasaayos para sa kanilang paninirahan. Yayamang ang 
gawaing ito ay sa katungkulan ng obispo, si Obispo Edward Partridge ay naghangad ng tagubilin 
ukol sa bagay na ito, at ang Propeta ay nagtanong sa Panginoon. 
 
D at T 51:1 Makinig sa akin, wika ng Panginoon ninyong Diyos, at ako ay mangungusap sa aking 
tagapaglingkod na si Edward Partridge, at bibigyan siya ng mga tagubilin; sapagkat talagang 
kinakailangan na matanggap niya ang mga tagubilin kung paano isasaayos ang mga taong ito. 
 
D at T 51:2 Sapagkat talagang kinakailangang isaayos sila alinsunod sa aking mga batas; kung 
sa ibang pamamaraan, sila ay mahihiwalay. 
 
D at T 51:3 Dahil dito, ang aking tagapaglingkod na si Edward Partridge, at sila na kanyang pinili, 
na lubos kong kinalulugdan, ay magtakda sa mga taong ito ng kanilang mga bahagi, bawat tao 
ayon sa kanyang mag-anak, ayon sa kanyang kalagayan at sa kanyang mga kakulangan at 
pangangailangan. 
 
D at T 51:4 At ang aking tagapaglingkod na si Edward Partridge, kapag kanyang itinakda sa tao 
ang kanyang bahagi, ay magbigay sa kanya ng kasulatan na magpapatibay sa kanya ng kanyang 
bahagi, na kanya itong aariin, maging ang karapatang ito at ang pamanang ito sa simbahan, 
hanggang sa siya ay magkasala at hindi ituring na karapat-dapat ng tinig ng simbahan, alinsunod 
sa mga batas at tipan ng simbahan, na mapabilang sa simbahan. 
 
D at T 51:5 At kung siya ay magkasala at hindi ituring na karapat-dapat na mapabilang sa 
simbahan, siya ay walang karapatang angkinin ang bahaging kanyang inilaan sa obispo para sa 
mga maralita at nangangailangan ng aking simbahan; samakatwid, hindi mapananatili sa kanya 
ang kaloob, kundi maaangkin lamang ang bahaging yaon na ibinigay sa kanya. 
 
D at T 51:6 At sa gayon ang lahat ng bagay ay bibigyang-katiyakan, alinsunod sa mga batas ng 
lupain. 
 
D at T 51:7 At yaong nabibilang sa mga taong ito ay itakda sa mga taong ito. 



 
D at T 51:8 At ang salaping naiwan sa mga taong ito -- magtalaga ng kinatawan sa mga taong 
ito, upang kunin ang salapi upang ilaan sa pagkain at kasuotan, alinsunod sa mga kakulangan ng 
mga taong ito. 
 
D at T 51:9 At makitungo nang tapat ang bawat tao, at maging pantay sa mga taong ito; at 
tumanggap nang pantay-pantay, upang kayo ay maging isa, maging tulad ng aking ipinag-utos sa 
inyo. 
 
D at T 51:10 At yaong pag-aari ng mga taong ito ay huwag kunin at ibigay sa yaong nasa ibang 
simbahan. 
 
D at T 51:11 Kaya nga, kung ang ibang simbahan ay tatanggap ng salapi ng simbahang ito, sila 
ay magbayad muli sa simbahang ito alinsunod sa kanilang pagkakasunduan; 
 
D at T 51:12 At ito ay gagawin sa pamamagitan ng obispo o ng kinatawan, na itatalaga ng tinig 
ng simbahan. 
 
D at T 51:13 At muli, ang obispo ay magtayo ng kamalig sa simbahang ito; at ang lahat ng bagay 
maging sa salapi at sa karne, na labis sa kakailanganin para sa mga kakulangan ng mga taong 
ito, ay itabi sa mga kamay ng obispo. 
 
D at T 51:14 At siya rin ay maglaan sa kanyang sarili para sa kanyang mga pansariling 
kakulangan, at para sa mga kakulangan ng kanyang mag-anak, yayamang siya ay naatasan sa 
paggawa ng bagay na ito. 
 
D at T 51:15 At sa gayon ipinagkakaloob ko sa mga taong ito ang pribileheyo ng pagsasaayos ng 
kanilang sarili alinsunod sa aking mga batas. 
 
D at T 51:16 At inilalaan ko sa kanila ang lupaing ito sa maikling panahon, hanggang sa ako, ang 
Panginoon, ay maglaan para sa kanila ng iba, at utusan silang umalis mula rito; 
 
D at T 51:17 At ang oras at ang araw ay hindi ibinigay sa kanila, kaya nga kikilos sila sa lupaing 
ito sa loob ng ilang taon, at ito ay makabubuti para sa kanila. 
 
D at T 51:18 Masdan, ito ay magiging halimbawa sa aking tagapaglingkod na si Edward 
Partridge, sa ibang mga lugar, sa lahat ng simbahan. 
 
D at T 51:19 At sinuman ang matatagpuang isang matapat, makatarungan at matalinong katiwala 
ay papasok sa kagalakan ng kanyang Panginoon, at magmamana ng buhay na walang hanggan. 
 
D at T 51:20 Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako si Jesucristo, na siyang madaling paparito, sa 
oras na hindi ninyo inaakala. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 52 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa mga elder ng 
Simbahan, sa Kirtland, Ohio, ika-7 ng Hunyo 1831 (History of the Church, 1:175-179). Isang 
pagpupulong ang ginanap sa Kirtland, simula sa ika-3 at nagtapos sa ika-6 ng Hunyo. Sa 
pagpupulong na ito ang unang natatanging pag-oorden sa katungkulan ng mataas na saserdote 
ay ginawa, at ilang pagpapakita ng huwad at manlilinlang na espiritu ay nawari at sinaway. 
 
D at T 52:1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa mga elder na kanyang tinawag at pinili sa 
mga huling araw na ito, sa pamamagitan ng tinig ng kanyang Espiritu -- 
 



D at T 52:2 Sinasabing: Ako, ang Panginoon, ay ipaaalam sa inyo ang aking kalooban na 
gagawin ninyo mula sa oras na ito hanggang sa susunod na pagpupulong, na gaganapin sa 
Missouri, sa lupain na aking ilalaan sa aking mga tao, na siyang mga labi ni Jacob, at yaong mga 
tagapagmana alinsunod sa tipan. 
 
D at T 52:3 Dahil dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking mga tagapaglingkod na sina 
Joseph Smith, Jun., at Sidney Rigdon ay maglakbay sa sandali na maisagawa ang mga 
paghahanda upang lisanin ang kanilang mga tahanan at maglakbay sa lupain ng Missouri. 
 
D at T 52:4 At yayamang sila ay matatapat sa akin, ipaaalam sa kanila ang kanilang dapat gawin; 
 
D at T 52:5 At gayon din, yayamang sila ay matatapat, ipaaalam sa kanila ang lupain na inyong 
mana. 
 
D at T 52:6 At yayamang sila ay hindi matatapat, sila ay mahihiwalay, maging gaya ng kalooban 
ko, kung ano ang inaakala kong mabuti. 
 
D at T 52:7 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking tagapaglingkod na sina Lyman 
Wight at ang aking tagapaglingkod na si John Corrill ay maglakbay na kaagad; 
 
D at T 52:8 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si John Murdock, at ang aking 
tagapaglingkod na si Hyrum Smith, na maglakbay sa lugar ding yaon sa daanan patungong 
Detroit. 
 
D at T 52:9 At maglakbay sila mula roon nangangaral ng salita sa daan, nangungusap ng wala 
nang ibang bagay kundi ang mga isinulat ng mga propeta at apostol, at ang yaong mga itinuro sa 
kanila ng Mang-aaliw sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya. 
 
D at T 52:10 Sila ay humayo nang dala-dalawa, at ganito sila ay mangaral sa daan sa bawat 
kongregasyon, magbibinyag sa pamamagitan ng tubig, at ang pagpapatong ng mga kamay sa 
tabi ng tubig. 
 
D at T 52:11 Sapagkat ganito ang wika ng Panginoon, aking paiikliin ang aking gawain sa 
kabutihan, sapagkat darating ang mga araw na aking ibababa ang paghahatol tungo sa 
tagumpay. 
 
D at T 52:12 At mag-ingat ang aking tagapaglingkod na si Lyman Wight, sapagkat ninanais ni 
Satanas na bistayin siya gaya ng ipa. 
 
D at T 52:13 At masdan, siya na matapat ay gagawing tagapamahala sa maraming bagay. 
 
D at T 52:14 At muli, ako ay magbibigay sa inyo ng isang huwaran sa lahat ng bagay, nang hindi 
kayo malinlang; sapagkat si Satanas ay nagtungo sa lupa, at siya ay naglilibot nililinlang ang mga 
bansa -- 
 
D at T 52:15 Dahil dito siya na nananalangin, na ang espiritu ay nagsisisi, siya rin ay aking 
tinatanggap kung sinusunod niya ang aking mga ordenansa. 
 
D at T 52:16 Siya na nagsasalita, na ang espiritu ay nagsisisi, na ang mga salita ay may 
kaamuan at nagpapatibay, siya rin ay mula sa Diyos kung sinusunod niya ang aking mga 
ordenansa. 
 
D at T 52:17 At muli, siya na nanginginig sa ilalim ng aking kapangyarihan ay gagawing malakas, 
at magdadala ng bunga ng papuri at karunungan, alinsunod sa mga paghahayag at katotohanan 
na aking ibinigay sa inyo. 
 



D at T 52:18 At muli, siya na nadaig at hindi nakapagdala ng mga bunga, maging alinsunod sa 
huwarang ito, ay hindi sa akin. 
 
D at T 52:19 Dahil dito, sa pamamagitan ng huwarang ito inyong makikilala ang mga espiritu sa 
lahat ng pagkakataon sa silong ng buong kalangitan. 
 
D at T 52:20 At ang mga araw ay sumapit na, alinsunod sa pananampalataya ng mga tao 
mangyayari ito sa kanila. 
 
D at T 52:21 Masdan, ang kautusang ito ay ibinigay sa lahat ng elder na aking pinili. 
 
D at T 52:22 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo maglakbay rin ang aking tagapaglingkod 
na sina Thomas B. Marsh at Ezra Thayre, mangangaral ng salita sa daan sa lupain ding ito. 
 
D at T 52:23 At muli, maglakbay ang aking mga tagapaglingkod na si Isaac Morley at ang aking 
tagapaglingkod na si Ezra Booth, nangangaral din ng salita sa daan sa lupain ding ito. 
 
D at T 52:24 At muli, maglakbay ang aking mga tagapaglingkod na sina Edward Partridge at 
Martin Harris kasama ang aking mga tagapaglingkod na sina Sidney Rigdon at Joseph Smith, 
Jun. 
 
D at T 52:25 Maglakbay rin ang aking mga tagapaglingkod na sina David Whitmer at Harvey 
Whitlock, at mangaral sa daan sa lupain ding ito. 
 
D at T 52:26 At maglakbay ang aking mga tagapaglingkod na sina Parley P. Pratt at Orson Pratt, 
at mangaral sa daan, maging sa lupain ding ito. 
 
D at T 52:27 At maglakbay rin ang aking mga tagapaglingkod na sina Solomon Hancock at 
Simeon Carter sa lupain ding ito, at mangaral sa daan. 
 
D at T 52:28 Maglakbay rin ang aking mga tagapaglingkod na sina Edson Fuller at Jacob Scott. 
 
D at T 52:29 Maglakbay rin ang aking mga tagapaglingkod na sina Levi W. Hancock at Zebedee 
Coltrin. 
 
D at T 52:30 Maglakbay rin ang aking mga tagapaglingkod na sina Reynolds Cahoon at Samuel 
H. Smith. 
 
D at T 52:31 Maglakbay rin ang aking mga tagapaglingkod na sina Wheeler Baldwin at William 
Carter. 
 
D at T 52:32 At ang aking mga tagapaglingkod na sina Newel Knight at Selah J. Griffin ay 
ordenan kapwa at maglakbay rin. 
 
D at T 52:33 Oo, katotohanang sinasabi ko, lahat sila ay maglakbay sa isang lugar, sa kanilang 
iba-ibang daanan, at ang isang tao ay hindi dapat magtatag sa ibabaw ng saligan ng iba, ni 
maglakbay sa pinagdaanan ng iba. 
 
D at T 52:34 Siya na matapat, siya rin ay pangangalagaan at pagpapalain ng maraming bunga. 
 
D at T 52:35 At muli, sinasabi ko sa inyo, ang aking tagapaglingkod na sina Joseph Wakefield at 
Solomon Humphrey ay maglakbay patungo sa mga lupaing silangan; 
 
D at T 52:36 Gumawa sila kasama ng kanilang mag-anak, nagpapahayag ng walang ibang bagay 
maliban sa mga propeta at apostol, na kanilang nakita at narinig at tunay na pinaniniwalaan, 
upang ang mga propesiya ay matupad. 



 
D at T 52:37 Bunga ng paglabag, ang yaong ipinagkaloob kay Heman Basset ay kunin sa kanya, 
at ilagay sa ulo ni Simonds Ryder. 
 
D at T 52:38 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, si Jared Carter ay iordenang isang 
saserdote, at gayon din si George James ay iordenang isang saserdote. 
 
D at T 52:39 Ang mga natirang elder ay mangalaga sa mga simbahan, at ipahayag ang salita sa 
mga lugar sa paligid nila; at gumawa sila sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kamay nang 
hindi magkaroon ng pagsamba sa mga diyus-diyusan ni paggawa ng kasamaan. 
 
D at T 52:40 At alalahanin sa lahat ng bagay ang mga maralita at ang mga nangangailangan, ang 
maysakit at ang naghihirap, sapagkat siya na hindi gumagawa ng mga bagay na ito, siya rin ay 
hindi ko disipulo. 
 
D at T 52:41 At muli, magdala ang aking mga tagapaglingkod na sina Joseph Smith, Jun., at 
Sidney Rigdon at Edward Partridge ng isang rekomendasyon mula sa simbahan. At kumuha rin 
ng isa para sa aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery. 
 
D at T 52:42 At sa ganito, maging gaya ng sinabi ko, kung kayo ay matatapat ay titipunin ninyo 
nang sama-sama ang inyong sarili upang magsaya sa lupain ng Missouri, na lupain na inyong 
mana, na ngayon ay lupain ng inyong mga kaaway. 
 
D at T 52:43 Subalit, masdan, ako, ang Panginoon, ay mamadaliin ang lunsod sa kanyang 
panahon, at puputungan ang matatapat nang may galak at nang may pagsasaya. 
 
D at T 52:44 Masdan, ako si Jesucristo, ang Anak ng Diyos, at dadakilain ko sila sa huling araw. 
Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 53 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Algernon Sidney 
Gilbert, sa Kirtland, Ohio, Hunyo 1831 (History of the Church, 1:179-180). Sa kahilingan ni Sidney 
Gilbert, ang Propeta ay nagtanong sa Panginoon tungkol sa gawain ni Kapatid na Gilbert at 
pagkakatalaga sa Simbahan. 
 
D at T 53:1 Masdan, sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na si Sidney Gilbert, na aking 
narinig ang iyong mga panalangin; at ikaw ay tumawag sa akin upang maipaalam sa iyo, ng 
Panginoon mong Diyos, ang hinggil sa iyong pagkatawag at pagkahirang sa simbahan, na ako, 
ang Panginoon, ay ibinangon sa mga huling araw na ito. 
 
D at T 53:2 Masdan, ako, ang Panginoon, na ipinako sa krus para sa mga kasalanan ng 
sanlibutan, ay nagbibigay sa iyo ng isang kautusan na iyong talikdan ang sanlibutan. 
 
D at T 53:3 Tanggapin mo ang ordinasyon ko, maging ang pagiging isang elder, upang mangaral 
ng pananampalataya at pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan, alinsunod sa aking salita, at 
ang pagtanggap ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. 
 
D at T 53:4 At gayon din ay maging isang kinatawan ng simbahan sa lugar na itatakda ng obispo, 
alinsunod sa mga kautusan na ibibigay pagkaraan nito. 
 
D at T 53:5 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maglalakbay ka kasama ng aking mga 
tagapaglingkod na sina Joseph Smith, Jun., at Sidney Rigdon. 
 
D at T 53:6 Masdan, ang mga ito ang unang ordenansa na iyong matatanggap; at ang iba pa ay 
ipaaalam sa darating na panahon, alinsunod sa iyong gawain sa aking ubasan. 



 
D at T 53:7 At muli, nais ko na iyong malaman na ang maliligtas lamang ay siya na nakapagtiis 
hanggang wakas. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 54 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Newel Knight, sa 
Kirtland, Ohio, Hunyo 1831 (History of the Church, 1:180-181). Ang mga kasapi ng Simbahan sa 
sangay sa Thompson, Ohio, ay nahati sa mga katanungan tungkol sa paglalaan ng mga ari-arian. 
Ang pagmamaramot at kasakiman ay nakita, at sinira ni Leman Copley ang kanyang tipan na 
ilaan ang kanyang malaking sakahan bilang isang lugar na mana para sa mga Banal na dumating 
mula sa Colesville, New York. Si Ezra Thayre ay nasangkot din sa pagtatalo. Bunga nito, si 
Newel Knight (pangulo sa sangay sa Thompson) at iba pang elder ay lumapit sa Propeta upang 
magtanong kung paano ang gagawin. Ang Propeta ay nagtanong sa Panginoon at natanggap 
itong paghahayag. (Tingnan sa bahagi 56, na karugtong ng paksa.) 
 
D at T 54:1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon, maging ang Alpha at Omega, ang simula at 
ang wakas; maging siya na ipinako sa krus para sa mga kasalanan ng sanlibutan -- 
 
D at T 54:2 Masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na si 
Newel Knight, mananatili kang matatag sa katungkulan na aking itinalaga sa iyo. 
 
D at T 54:3 At kung ang iyong mga kapatid ay nagnanais na tumakas sa kanilang mga kaaway, 
magsisi sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan, at maging tunay na mapagpakumbaba sa 
harapan ko at nagsisisi. 
 
D at T 54:4 At yaman din lamang na ang tipan na kanilang ginawa sa akin ay nasira, samakatwid 
ito ay walang halaga at walang bisa. 
 
D at T 54:5 At sa aba niya na siyang pinanggalingan ng kasalanang ito, sapagkat mas mabuti pa 
sa kanya na siya ay nalunod sa kailaliman ng dagat. 
 
D at T 54:6 Subalit pinagpala sila na mga tumupad sa tipan at sumunod sa kautusan, sapagkat 
sila ay makatatamo ng awa. 
 
D at T 54:7 Dahil dito, humayo ngayon at lisanin ang lupain, at baka sumalakay ang inyong mga 
kaaway; at maglakbay kayo, at magtalaga ng nais ninyong maging pinuno, at upang magbayad 
ng salapi para sa inyo. 
 
D at T 54:8 At sa ganito kayo ay maglalakbay sa mga lupaing pakanluran, patungo sa lupain ng 
Missouri, patungo sa mga hangganan ng mga Lamanita. 
 
D at T 54:9 At matapos ang inyong paglalakbay, masdan, sinasabi ko sa inyo, maghanap kayo 
ng ikabubuhay gaya ng mga tao, hanggang sa makapaghanda ako ng lugar para sa inyo. 
 
D at T 54:10 At muli, maging mapagtiis sa pagdurusa hanggang sa pagparito ko; at, masdan, ako 
ay kaagad na paparito, at ang aking panggantimpala ay dala ko, at sila na naghanap sa akin 
nang maaga ay makasusumpong ng kapahingahan sa kanilang mga kaluluwa. Maging gayon 
nga. Amen. 
 

BAHAGI 55 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay William W. Phelps, 
sa Kirtland, Ohio, Hunyo 1831 (History of the Church, 1:184-186). Si William W. Phelps, isang 
manlilimbag, at ang kanyang mag-anak ay kararating lamang sa Kirtland, at ang Propeta ay 
humingi ng kaalaman sa Panginoon hinggil sa kanya. 



 
D at T 55:1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa iyo, aking tagapaglingkod na William, oo, 
maging ang Panginoon ng buong mundo, ikaw ay tinawag at pinili; at matapos kang mabinyagan 
sa pamamagitan ng tubig, na kung iyong gagawin nang may matang nakatuon sa aking 
kaluwalhatian, ikaw ay magkakaroon ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan at makatatanggap 
ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay; 
 
D at T 55:2 At pagkatapos ikaw ay oordenan sa pamamagitan ng kamay ng aking tagapaglingkod 
na si Joseph Smith, Jun., upang maging isang elder ng simbahang ito, na mangangaral ng 
pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapabinyag sa pangalan ni 
Jesucristo, ang Anak ng buhay na Diyos. 
 
D at T 55:3 At kung kanino mo man ipatong ang iyong mga kamay, kung sila ay nagsisi sa 
harapan ko, ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan na ibigay ang Banal na Espiritu. 
 
D at T 55:4 At muli, ikaw ay oordenan upang tumulong sa aking tagapaglingkod na si Oliver 
Cowdery na isagawa ang gawain ng paglilimbag, at ng pagpili at pagsulat ng mga aklat para sa 
mga paaralan ng simbahang ito, upang ang maliliit na bata ay makatanggap din ng mga tagubilin 
sa harapan ko na ikinalulugod ko. 
 
D at T 55:5 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, sa kadahilanang ito, ikaw ay maglalakbay 
na kasama ang aking mga tagapaglingkod na sina Joseph Smith, Jun., at Sidney Rigdon, upang 
ikaw ay maitayo sa lupain na iyong mana upang isagawa ang gawaing ito. 
 
D at T 55:6 At muli, maglakbay rin ang aking tagapaglingkod na si Joseph Coe na kasama nila. 
Ang iba ay ipaaalam pagkaraan nito, maging gaya ng kalooban ko. Amen. 
 

BAHAGI 56 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, Hunyo 
1831 (History of the Church, 1:186-188). Si Ezra Thayre, na itinalaga upang maglakbay sa 
Missouri kasama ni Thomas B. Marsh (tingnan sa bahagi 52:22), ay hindi makapagsimula sa 
kanyang misyon nang ang huli ay handa na. Si Elder Thayre ay hindi pa handang lumisan sa 
kanyang paglalakbay dahil sa kanyang pagkakasangkot sa mga suliranin sa Thompson, Ohio 
(tingnan sa ulo ng bahagi 54). Tinugon ng Panginoon ang pagtatanong ng Propeta hinggil sa 
bagay na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng paghahayag na ito. 
 
D at T 56:1 Makinig, O kayong mga tao na nagpapanggap sa aking pangalan, wika ng Panginoon 
ninyong Diyos; sapagkat masdan, ang aking galit ay nagsisiklab laban sa mga mapanghimagsik, 
at kanilang makikilala ang aking bisig at ang aking kapootan, sa araw ng pagdalaw at ng 
pagkapoot sa mga bansa. 
 
D at T 56:2 At siya na hindi magpapasan ng kanyang krus at susunod sa akin, at tutupad sa 
aking mga kautusan, siya rin ay hindi maliligtas. 
 
D at T 56:3 Masdan, ako, ang Panginoon, ay nag-uutos; at siya na hindi sumusunod ay ihihiwalay 
sa takda kong panahon, matapos akong mag-utos at ang kautusan ay hindi sinunod. 
 
D at T 56:4 Dahil dito ako, ang Panginoon ay nag-uutos at nagpapawalang-bisa, sa inaakala 
kong mabuti, at ang lahat ng ito ay pananagutan ng mga naghihimagsik, wika ng Panginoon. 
 
D at T 56:5 Dahil dito, pinawawalang-bisa ko ang kautusan na ibinigay sa aking mga 
tagapaglingkod na sina Thomas B. Marsh at Ezra Thayre, at nagbibigay ng isang bagong 
kautusan sa aking tagapaglingkod na si Thomas, na siya ay kaagad na maglakbay sa lupain ng 
Missouri, at ang aking tagapaglingkod na si Selah J. Griffin ay sumama rin sa kanya. 
 



D at T 56:6 Sapagkat masdan, aking pinawawalang-bisa ang kautusan na ibinigay sa aking mga 
tagapaglingkod na sina Selah J. Griffin at Newel Knight, bunga ng pagkamatigas ng leeg ng 
aking mga tao na nasa Thompson, at ng kanilang paghihimagsik. 
 
D at T 56:7 Dahil dito, ang aking tagapaglingkod na si Newel Knight ay mananatiling kasama nila; 
at kasindami ng magnanais na umalis ay makaaalis, na nagsisisi sa harapan ko, at aakayin niya 
sa lupain na aking itinakda. 
 
D at T 56:8 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang aking tagapaglingkod na si Ezra 
Thayre ay kinakailangang magsisi sa kanyang kapalaluan at sa kanyang kasakiman at sundin 
ang naunang kautusan na aking ibinigay sa kanya hinggil sa lugar na kanyang pinaninirahan. 
 
D at T 56:9 At kung gagawin niya ito, yayamang walang paghahati-hating gagawin sa lupain, siya 
ay itatalaga pa ring magtungo sa lupain ng Missouri; 
 
D at T 56:10 Kung hindi, tatanggapin niya ang salapi na kanyang ibinayad at lilisanin ang lugar, at 
ititiwalag mula sa aking simbahan, wika ng Panginoong Diyos ng mga hukbo; 
 
D at T 56:11 At bagaman ang langit at ang lupa ay lilipas, ang mga salitang ito ay hindi lilipas, 
bagkus ay matutupad. 
 
D at T 56:12 At kung ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith Jun., ang talagang 
kinakailangang magbayad ng salapi, masdan, ako, ang Panginoon, ang magbabayad nito muli sa 
kanya sa lupain ng Missouri, upang yaong kanyang tatanggapin ay maaaring magantimpalaan 
muli alinsunod sa yaong kanilang ginagawa. 
 
D at T 56:13 Sapagkat alinsunod sa kanilang ginagawa sila ay makatatanggap, maging sa lupain 
ng kanilang mana. 
 
D at T 56:14 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa aking mga tao, marami kayong bagay na 
gagawin at pagsisisihan; sapagkat masdan, ang inyong mga kasalanan ay nakarating sa akin at 
hindi pa pinatatawad, sapagkat kayo ay naghangad ng payo sa sarili ninyong pamamaraan. 
 
D at T 56:15 At ang inyong mga puso ay hindi nasisiyahan. At hindi ninyo sinusunod ang 
katotohanan, subalit may galak sa kasamaan. 
 
D at T 56:16 Sa aba ninyong mayayaman, na hindi nagbibigay ng inyong yaman sa mga maralita, 
sapagkat ang inyong kayamanan ang lulupig sa inyong mga kaluluwa; at ito ang inyong magiging 
panaghoy sa araw ng pagdalaw, at ng paghuhukom, at ng pagkagalit: Ang pag-aani ay tapos na, 
ang tag-araw ay tapos na, at ang aking kaluluwa ay hindi naligtas! 
 
D at T 56:17 Sa aba ninyong mga maralita, na ang puso ay hindi bagbag, na ang mga espiritu ay 
hindi nagsisisi, na ang mga tiyan ay hindi nasisiyahan, na ang mga kamay ay hindi mapigilan sa 
pagkuha ng ari-arian ng iba, na ang mga mata ay puno ng kasakiman, at hindi nagpapagal sa 
sarili ninyong mga kamay! 
 
D at T 56:18 Subalit pinagpala ang mga maralita na dalisay sa puso, na may mga pusong 
bagbag, na may mga espiritung nagsisisi, sapagkat makikita nila ang kaharian ng Diyos na 
dumarating sa kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian sa kanilang pagkaligtas; sapagkat ang 
kasaganaan ng lupa ay mapapasakanila. 
 
D at T 56:19 Sapagkat masdan, ang Panginoon ay paparito, at ang kanyang panggantimpala ay 
dala niya, at kanyang gagantimpalaan ang bawat tao, at ang mga maralita ay magsasaya. 
 



D at T 56:20 At ang kanilang mga salinlahi ay magmamana ng lupa sa bawat salinlahi, 
magpakailanman at walang katapusan. At ngayon tinatapos ko na ang pagsasalita sa inyo. 
Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 57 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Sion, Jackson 
County, Missouri, ika-20 ng Hulyo 1831 (History of the Church, 1:189-190). Bilang pagsunod sa 
utos ng Panginoon (bahagi 52), ang mga elder ay naglakbay mula sa Kirtland hanggang sa 
Missouri na may maraming iba't ibang karanasan at ilang pagsalungat. Sa pagmumuni-muni sa 
kalagayan ng mga Lamanita at ang kakulangan ng kabihasnan, kalinangan, at relihiyon ng mga 
tao sa pangkalahatan, ang Propeta ay bumulalas: "Kailan mamumukadkad ang ilang gaya ng 
rosas? Kailan itatatag ang Sion sa kanyang kaluwalhatian, at saan itatayo ang Iyong templo, na 
kung saan ang lahat ng bansa ay magtutungo sa mga huling araw?" (History of the Church, 
1:189). Pagkatapos nito natanggap niya ang paghahayag na ito. 
 
D at T 57:1 Makinig, O kayong mga elder ng aking simbahan, wika ng Panginoon ninyong Diyos, 
na sama-samang nagtipon ng inyong sarili, alinsunod sa aking mga kautusan, sa lupaing ito, na 
lupain ng Missouri, na lupaing aking itinakda at inilaan para sa pagtitipon ng mga banal. 
 
D at T 57:2 Dahil dito, ito ang lupang pangako, at ang lugar para sa lunsod ng Sion. 
 
D at T 57:3 At ganito ang wika ng Panginoon ninyong Diyos, kung kayo ay tatanggap ng 
karunungan narito ang karunungan. Masdan, ang lugar na ngayon ay tinatawag na 
Independence ang tampok na lugar; at ang dako para sa templo ay nasa gawing kanluran, sa 
lote na hindi malayo mula sa bahay-hukuman. 
 
D at T 57:4 Dahil dito, karunungan na ang lupain ay bilhin ng mga banal, at gayon din ang bawat 
sukat ng lupain sa gawing kanluran, maging patungo sa hangganan na bumabaybay sa pagitan 
ng Judio at Gentil; 
 
D at T 57:5 At gayun din ang bawat sukat ng lupain na bumabaybay sa mga parang, yayamang 
ang aking mga disipulo ay makabibili ng mga lupa. Masdan, ito ang karunungan, upang kanilang 
matamo ito bilang isang walang hanggang mana. 
 
D at T 57:6 At ang aking tagapaglingkod na si Sidney Gilbert ay tatayo sa katungkulan na aking 
itinalaga sa kanya, upang tumanggap ng mga salapi, upang maging isang kinatawan ng 
simbahan, na bibili ng mga lupain sa lugar sa paligid, yayamang ito ay maisasagawa sa 
kabutihan, at ayon sa itatagubilin ng karunungan. 
 
D at T 57:7 At ang aking tagapaglingkod na si Edward Partridge ay tatayo sa katungkulan na 
aking itinalaga sa kanya, at hatiin sa mga banal ang kanilang mana, maging gaya ng aking 
iniutos; at gayon din ang mga yaong kanyang itinalaga na tumulong sa kanya. 
 
D at T 57:8 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, manirahan ang aking tagapaglingkod na si 
Sidney Gilbert sa lugar na ito, at magtayo ng isang tindahan, upang siya ay makapagtinda ng 
mga kalakal nang walang daya, upang siya ay makakuha ng salapi upang ibili ng mga lupain 
para sa kabutihan ng mga banal, at nang kanyang matamo ang ano mang bagay na 
kakailanganin ng mga disipulo upang maitatag sa kanilang mana. 
 
D at T 57:9 At kumuha rin ang aking tagapaglingkod na si Sidney Gilbert ng isang lisensiya -- 
masdan narito ang karunungan, at unawain ng sinumang babasa -- nang siya ay makapagpadala 
rin ng mga kalakal sa mga tao, maging doon sa nais niyang maging mga klerk na maglilingkod sa 
kanya; 
 



D at T 57:10 Sa ganito maglaan para sa aking mga banal, nang ang aking ebanghelyo ay 
maipangaral sa mga yaong nakaupo sa kadiliman at nasa lugar at anino ng kamatayan. 
 
D at T 57:11 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, manirahan ang aking tagapaglingkod na 
si William W. Phelps sa lugar na ito, at maging manlilimbag para sa simbahan. 
 
D at T 57:12 At narito, kung ang sanlibutan ay tatanggap ng kanyang mga isinulat -- masdan 
narito ang karunungan -- kunin niya ang anumang maaaring matamo sa kabutihan, para sa 
ikabubuti ng mga banal. 
 
D at T 57:13 At ang aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery ay tumulong sa kanya, maging 
gaya ng aking ipinag-utos, saan mang lugar na itatakda sa kanya, upang sumipi, at upang 
magwasto, at pumili, nang ang lahat ng bagay ay maging wasto sa harapan ko, gaya ng 
pagpapatotoo ng Espiritu sa pamamagitan niya. 
 
D at T 57:14 At sa ganito manirahan ang yaong aking mga tinuran sa lupain ng Sion, sa lalong 
madaling panahon, kasama ang kanilang mag-anak, upang gawin ang yaong mga bagay maging 
gaya ng aking sinabi. 
 
D at T 57:15 At ngayon hinggil sa pagtitipon -- Gumawa ang obispo at ang kinatawan ng mga 
paghahanda para sa yaong mga mag-anak na inutusang magtungo sa lupaing ito, sa lalong 
madaling panahon, at patirahin sila sa kanilang mana. 
 
D at T 57:16 At sa mga natira sa mga elder at kasapi may mga karagdagang tagubilin ang 
ibibigay pagkaraan nito. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 58 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Sion, Jackson 
County, Missouri, ika-1 ng Agosto 1831 (History of the Church, 1:190-195). Sa unang Sabbath 
pagkaraan ng pagdating ng Propeta at ng kanyang pangkat sa Jackson County, Missouri, isang 
pagpupulong na panrelihiyon ang ginanap, at dalawang kasapi ang tinanggap sa pamamagitan 
ng pagbibinyag. Nang linggong yaon, ang ilan sa Banal sa Colesville mula sa Sangay ng 
Thompson at ang iba pa ay dumating (tingnan sa bahagi 54). Marami ang nagnais na malaman 
ang kalooban ng Panginoon hinggil sa kanila sa bagong lugar na pagtitipunan. 
 
D at T 58:1 Makinig, O kayong mga elder ng aking simbahan, at pakinggan ang aking salita, at 
matuto mula sa akin kung ano ang nais ko hinggil sa inyo, at gayon din hinggil sa lupaing ito na 
kung saan ko kayo isinugo. 
 
D at T 58:2 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, pinagpala siya na sumusunod sa aking 
mga kautusan, maging sa buhay o sa kamatayan; at siya na matapat sa kapighatian, ang 
gantimpala ng gaya niya ay mas dakila sa kaharian ng langit. 
 
D at T 58:3 Hindi ninyo mamamasdan ng inyong likas na mga mata, sa kasalukuyan, ang 
balangkas ng inyong Diyos hinggil sa mga bagay na yaon na darating pagkaraan nito, at ang 
kaluwalhatiang susunod matapos ang maraming kapighatian. 
 
D at T 58:4 Sapagkat pagkatapos ng maraming kapighatian darating ang mga pagpapala. Dahil 
dito darating ang araw na kayo ay puputungan ng maraming kaluwalhatian; hindi pa oras, subalit 
nalalapit na. 
 
D at T 58:5 Tandaan ito, na aking sinabi sa inyo noon, upang inyong mailagay ito sa inyong mga 
puso, at tanggapin ang yaong susunod. 
 



D at T 58:6 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa kadahilanang ito kayo ay aking isinugo 
-- upang kayo ay maging masunurin, at upang ang inyong mga puso ay maging handa na 
makapagpatotoo sa mga bagay na darating; 
 
D at T 58:7 At gayon din upang kayo ay maparangalan sa pagtatatag ng saligan, at sa 
pagpapatotoo hinggil sa lupain kung saan itatayo ang Sion ng Diyos; 
 
D at T 58:8 At gayon din na isang piging ng matatabang bagay ay maihanda para sa mga 
maralita; oo, isang piging ng matatabang bagay, ng mga alak na laon na totoong sala, upang 
malaman ng mundo na ang mga bibig ng mga propeta ay hindi mabibigo; 
 
D at T 58:9 Oo, isang hapunan sa bahay ng Panginoon, na mainam na pinaghandaan, na kung 
saan ang lahat ng bansa ay aanyayahan. 
 
D at T 58:10 Una, ang mayayaman at ang may mga pinag-aralan, ang marurunong at ang 
mararangal; 
 
D at T 58:11 At pagkaraan niyon darating ang araw ng aking kapangyarihan; pagkatapos ang 
mga maralita, ang mga lumpo, at ang mga bulag, at ang mga bingi, ay darating sa kasalan ng 
Kordero, at kakain sa hapunan ng Panginoon, na inihanda para sa dakilang araw na darating. 
 
D at T 58:12 Masdan, ako, ang Panginoon, ang nagsabi nito. 
 
D at T 58:13 At nang ang patotoo ay maikalat mula sa Sion, oo, mula sa bibig ng lunsod ng 
pamana ng Diyos -- 
 
D at T 58:14 Oo, para sa kadahilanang ito akin kayong isinugo rito, at pinili ang aking 
tagapaglingkod na si Edward Partridge, at itinakda sa kanya ang kanyang misyon sa lupaing ito. 
 
D at T 58:15 Subalit kung siya ay hindi magsisisi ng kanyang mga kasalanan, na hindi paniniwala 
at kabulagan ng puso, tumalima siya at baka siya bumagsak. 
 
D at T 58:16 Masdan ang kanyang misyon ay ibinigay sa kanya, at ito ay hindi ibibigay na muli. 
 
D at T 58:17 At sino man ang tatayo sa misyong ito ay itatalaga na maging isang hukom sa 
Israel, katulad noong naunang mga panahon, upang maghati ng mga lupain na pamana ng Diyos 
sa kanyang mga anak; 
 
D at T 58:18 At upang maghukom sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng patotoo ng mga 
makatarungan, at sa pamamagitan ng tulong ng kanyang mga tagapayo, alinsunod sa mga batas 
ng kaharian na ibinigay ng mga propeta ng Diyos. 
 
D at T 58:19 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking batas ay susundin sa lupaing 
ito. 
 
D at T 58:20 Walang sinumang tao ang mag-iisip na siya ay pinuno; kundi ang Diyos ang siyang 
mamamahala sa kanya na naghuhukom, alinsunod sa pasiya ng kanyang kalooban, o, sa ibang 
salita, siya na nagpapayo o umuupo sa hukumang-luklukan. 
 
D at T 58:21 Walang sinumang tao ang lalabag sa mga batas ng lupain, sapagkat siya na 
sumusunod sa mga batas ng Diyos ay hindi kailangang lumabag sa mga batas ng lupain. 
 
D at T 58:22 Dahil dito, magpasakop sa kapangyarihang umiiral, hanggang sa siya ay maghari na 
siyang may karapatang maghari, at lupigin ang lahat ng kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. 
 



D at T 58:23 Masdan, ang mga batas na inyong tinanggap mula sa aking kamay ay mga batas ng 
simbahan, at sa ganitong pananaw inyo itong panghahawakan. Masdan, narito ang karunungan. 
 
D at T 58:24 At ngayon, gaya ng sinabi ko hinggil sa aking tagapaglingkod na si Edward 
Partridge, ang lupaing ito ang lupain na kanyang tirahan, at ng yaong kanyang itinalaga upang 
kanyang maging mga tagapayo; at gayon din ang lupain na tirahan niya na aking itinalaga upang 
pangalagaan ang aking kamalig; 
 
D at T 58:25 Dahil dito, dalhin nila ang kanilang mga mag-anak sa lupaing ito, habang sila ay 
magsasanggunian sa kanilang sarili at sa akin. 
 
D at T 58:26 Sapagkat masdan, hindi nararapat na ako ay mag-utos sa lahat ng bagay; sapagkat 
siya na pinipilit sa lahat ng bagay, ang katulad niya ay isang tamad at hindi matalinong 
tagapaglingkod; dahil dito siya ay hindi makatatanggap ng gantimpala. 
 
D at T 58:27 Katotohanang sinasabi ko, ang mga tao ay nararapat na maging sabik sa paggawa 
ng mabuting bagay, at gumawa ng maraming bagay sa kanilang sariling kalooban, at 
isakatuparan ang maraming kabutihan; 
 
D at T 58:28 Sapagkat ang kapangyarihan ay nasa kanila, kung saan sila ay kinatawan ng 
kanilang sarili. At yayamang ang tao ay gumagawa nang mabuti hindi mawawala sa kanila ang 
kanilang gantimpala. 
 
D at T 58:29 Subalit siya na hindi gumagawa ng anumang bagay hangga’t hindi siya inuutusan, 
at tumatanggap ng kautusan na may pusong nag-aalinlangan, at tinutupad ito nang may 
katamaran, siya rin ay mapapahamak. 
 
D at T 58:30 Sino ako na lumikha ng tao, wika ng Panginoon, na magpapawalang-sala sa kanya 
na hindi sumusunod sa aking kautusan? 
 
D at T 58:31 Sino ako, wika ng Panginoon, na nangako at hindi tumupad? 
 
D at T 58:32 Ako ay nag-uutos at ang mga tao ay hindi sumusunod; ako ay nagpapawalang-bisa 
at hindi nila natatanggap ang pagpapala. 
 
D at T 58:33 Pagkatapos kanilang sasabihin sa kanilang mga puso: Hindi ito ang gawain ng 
Panginoon, dahil ang kanyang mga pangako ay hindi natupad. Subalit sa aba nila, sapagkat ang 
kanilang gantimpala ay nakatago sa kailaliman, at hindi sa kaitaasan. 
 
D at T 58:34 At ngayon ibibigay ko sa inyo ang mga karagdagang tagubilin hinggil sa lupaing ito. 
 
D at T 58:35 Karunungan sa akin na ang aking tagapaglingkod na si Martin Harris ay nararapat 
na maging isang halimbawa sa simbahan, sa pagbibigay ng kanyang salapi sa harapan ng 
obispo ng simbahan. 
 
D at T 58:36 At gayon din, ito ay batas sa bawat tao na nagtutungo sa lupaing ito upang 
tumanggap ng isang mana; at kanyang gagamitin ang kanyang mga salapi alinsunod sa 
itinatagubilin ng batas. 
 
D at T 58:37 At karunungan din na nararapat na may mabiling mga lupain sa Independence, para 
sa lugar ng kamalig, at gayon din para sa bahay ng palimbagan. 
 
D at T 58:38 At ang ibang mga tagubilin hinggil sa aking tagapaglingkod na si Martin Harris ay 
ipagkakaloob sa kanya ng Espiritu, upang kanyang matanggap ang kanyang mana gaya ng 
inaakala niyang mabuti; 
 



D at T 58:39 At siya ay magsisi ng kanyang mga kasalanan, sapagkat kanyang hinahangad ang 
papuri ng sanlibutan. 
 
D at T 58:40 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si William W. Phelps ay tumayo sa 
katungkulan na aking itinalaga sa kanya, at tumanggap ng kanyang mana sa lupain; 
 
D at T 58:41 At gayon din siya ay nangangailangang magsisi, sapagkat ako, ang Panginoon, ay 
hindi gaanong nasisiyahan sa kanya, sapagkat hinahangad niyang mangibabaw, at siya ay hindi 
lubos na mapagpakumbaba sa harapan ko. 
 
D at T 58:42 Masdan, siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan, ay siya ring patatawarin, at 
ako, ang Panginoon, ay hindi na naaalaala ang mga ito. 
 
D at T 58:43 Sa pamamagitan nito inyong malalaman kung ang isang tao ay nagsisi ng kanyang 
mga kasalanan -- masdan, kanyang aaminin ang mga yaon at tatalikdan ang mga yaon. 
 
D at T 58:44 At ngayon, katotohanan, sinasabi ko hinggil sa mga naiwang elder ng aking 
simbahan, ang panahon ay hindi pa sumasapit, sa maraming taon, upang matanggap nila ang 
kanilang mana sa lupaing ito, maliban kung kanilang nanaisin ang mga ito sa pamamagitan ng 
pananalangin nang may pananampalataya, kung ito ay itatakda lamang sa kanila ng Panginoon. 
 
D at T 58:45 Sapagkat, masdan, kanilang itutulak ang mga tao nang magkakasama mula sa mga 
dulo ng mundo. 
 
D at T 58:46 Dahil dito, sama-sama ninyong tipunin ang inyong sarili; at sila na hindi itinalagang 
manatili sa lupaing ito, kanilang ipangaral ang ebanghelyo sa mga lugar sa palibot; at pagkatapos 
nito sila ay bumalik sa kanilang mga tahanan. 
 
D at T 58:47 Sila ay mangaral sa daan, at magpatotoo sa katotohanan sa lahat ng lugar, at 
manawagan sa mayayaman, sa matataas at sa mabababa, at sa mga maralita na magsisi. 
 
D at T 58:48 At magtayo sila ng mga simbahan, yayamang ang mga naninirahan sa mundo ay 
magsisisi. 
 
D at T 58:49 At magkaroon ng isang kinatawang itinalaga sa pamamagitan ng tinig ng simbahan, 
sa simbahan ng Ohio, upang tumanggap ng mga salapi upang bumili ng mga lupain sa Sion. 
 
D at T 58:50 At aking ibinibigay sa aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon ang isang 
kautusan, na siya ay magsusulat ng isang paglalarawan ng lupain ng Sion, at ng isang pahayag 
ng niloloob ng Diyos, at ito ay ipaaalam sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu; 
 
D at T 58:51 At isang liham at pagpapahatid, ang ihaharap sa buong simbahan upang makatamo 
ng mga salapi, na ibibigay sa mga kamay ng obispo, ng kanyang sarili o ng kinatawan, na 
inaakala niyang makabubuti o ayon sa kanyang pangangasiwa, upang makabili ng mga lupain 
bilang mana para sa mga anak ng Diyos. 
 
D at T 58:52 Sapagkat, masdan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang Panginoon ay nagnanais 
na ang mga disipulo at ang mga anak ng tao ay nararapat na buksan ang kanilang mga puso, 
maging sa pagbili nitong buong lugar ng bayan, sa oras na ipahintulot ng panahon. 
 
D at T 58:53 Masdan, narito ang karunungan. Gawin nila ito at baka hindi sila makatanggap ng 
mana, maliban na ito ay sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. 
 
D at T 58:54 At muli, yayamang may lupaing natamo, magsugo ng lahat ng uri ng manggagawa 
sa lupaing ito, upang gumawa para sa mga banal ng Diyos. 
 



D at T 58:55 Ang lahat ng bagay na ito ay isagawa nang may kaayusan; at ang mga karapatan 
sa mga lupain ay ipaalam sa pana-panahon, sa pamamagitan ng obispo o ng kinatawan ng 
simbahan. 
 
D at T 58:56 At gawin ang gawain ng pagtitipon hindi sa pagmamadali, ni sa pamamagitan ng 
pagtakas; kundi gawin ito gaya ng ipapayo ng mga elder ng simbahan sa mga pagpupulong, 
alinsunod sa kaalaman na kanilang tinatanggap sa pana-panahon. 
 
D at T 58:57 At italaga at ilaan ng aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon ang lupaing ito, at 
ang katatayuan para sa templo, para sa Panginoon. 
 
D at T 58:58 At isang pagpupulong ang tawagin; at pagkatapos ang aking mga tagapaglingkod 
na sina Sidney Rigdon at Joseph Smith, Jun., ay bumalik, at si Oliver Cowdery rin kasama nila, 
upang gawin ang nalalabing gawain na aking itinakda sa kanila sa kanilang sariling lupain, at ang 
labi na pamamahalaan ng mga kapulungan. 
 
D at T 58:59 At walang sinuman ang babalik mula sa lupaing ito maliban na siya ay magpatotoo 
sa daan, ng mga yaong nalalaman niya at tunay niyang pinaniniwalaan. 
 
D at T 58:60 Ang yaong ipinagkaloob kay Ziba Peterson ay kunin sa kanya; at siya ay tumayo 
bilang isang kasapi sa simbahan, at gumawa sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay, 
kasama ang mga kapatid, hanggang sa siya ay sapat nang naparusahan sa lahat ng kanyang 
kasalanan; sapagkat hindi niya ipinagtapat ang mga yaon, at inisip niyang itago ang mga yaon. 
 
D at T 58:61 Ang nalalabing mga elder ng simbahang ito, na darating sa lupaing ito, na ang iba 
sa kanila ay lubos na pinagpala maging higit pa, ay magdaos din ng pagpupulong sa lupaing ito. 
 
D at T 58:62 At ang aking tagapaglingkod na si Edward Partridge ang mamamahala sa 
pagpupulong na idaraos nila. 
 
D at T 58:63 At sila rin ay bumalik, mangaral ng ebanghelyo sa daan, magpatotoo sa mga bagay 
na ipinahayag sa kanila. 
 
D at T 58:64 Sapagkat, katotohanan, ang tunog ay kinakailangang humayo mula sa lugar na ito 
hanggang sa buong daigdig, at hanggang sa kadulu-duluhang bahagi ng mundo -- ang 
ebanghelyo ay dapat na maipangaral sa bawat kinapal, na kasunod ang mga palatandaan sa 
mga yaong maniniwala. 
 
D at T 58:65 At masdan ang Anak ng Tao ay paparito. Amen. 
 

BAHAGI 59 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Sion, Jackson 
County, Missouri, ika-7 ng Agosto 1831 (History of the Church, 1:196-201). Nauna sa kanyang 
talaan ng paghahayag na ito, ang Propeta ay nagsusulat nang naglalarawan ng lupain ng Sion, 
kung saan ang mga tao noon ay nagkatipun-tipon. Ang lupain ay inilaan, tulad ng iniutos ng 
Panginoon, at ang lugar para sa itatayong templo ay inilaan. Ginawa ng Panginoon ang mga 
kautusang ito na sadyang naaangkop sa mga Banal sa Sion. 
 
D at T 59:1 Masdan, pinagpala, wika ng Panginoon, sila na nagtungo sa lupaing ito na ang mata 
ay nakatuon sa aking kaluwalhatian, alinsunod sa aking mga kautusan. 
 
D at T 59:2 Sa mga yaong nabubuhay ay mamanahin ang lupa, at yaong mga namamatay ay 
mamamahinga mula sa lahat ng kanilang gawain, at ang kanilang mga gawa ay susunod sa 
kanila; at sila ay makatatanggap ng putong sa mga mansiyon ng aking Ama, na aking inihanda 
para sa kanila. 



 
D at T 59:3 Oo, pinagpala sila na kung kaninong mga paa ay nakatindig sa lupain ng Sion, na 
sumunod sa aking ebanghelyo; sapagkat kanilang tatanggapin bilang kanilang gantimpala ang 
mabubuting bagay ng lupa, at ito ay magbubunga sa kanyang kasaganahan. 
 
D at T 59:4 At sila rin ay puputungan ng mga pagpapala mula sa itaas, oo, at ng mga kautusang 
hindi kakaunti, at ng mga paghahayag sa kanilang panahon -- sila na matatapat at masisigasig sa 
harapan ko. 
 
D at T 59:5 Dahil dito, binibigyan ko sila ng isang kautusan, nagsasabi nang ganito: Ibigin ninyo 
ang Panginoon ninyong Diyos nang buo ninyong puso, nang buo ninyong kapangyarihan, pag-
iisip, at lakas; at sa pangalan ni Jesucristo paglingkuran ninyo siya. 
 
D at T 59:6 Ibigin ninyo ang inyong kapwa gaya ng sa inyong sarili. Huwag kayong magnakaw; ni 
makiapid, ni pumatay, ni gumawa ng anumang bagay tulad nito. 
 
D at T 59:7 Pasalamatan ninyo ang Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng bagay. 
 
D at T 59:8 Maghandog kayo ng hain sa Panginoon ninyong Diyos sa kabutihan, maging yaong 
may bagbag na puso at nagsisising espiritu. 
 
D at T 59:9 At upang lalo pa ninyong mapag-ingatan ang inyong sariling walang bahid-dungis 
mula sa sanlibutan, kayo ay magtungo sa palanginan at ihandog ang inyong sakramento sa aking 
banal na araw; 
 
D at T 59:10 Sapagkat katotohanang ito ay araw na itinakda sa inyo upang magpahinga mula sa 
inyong mga gawain, at iukol ang inyong mga pananalangin sa Kataas-taasan; 
 
D at T 59:11 Gayunman ang inyong mga panata ay iaalay sa kabutihan sa lahat ng araw at sa 
lahat ng panahon; 
 
D at T 59:12 Subalit tandaan na dito, sa araw ng Panginoon, inyong iaalay ang inyong mga 
handog at ang inyong mga sakramento sa Kataas-taasan, ipinagtatapat ang inyong mga 
kasalanan sa inyong mga kapatid at sa harapan ng Panginoon. 
 
D at T 59:13 At sa araw na ito wala kayong iba pang bagay na gagawin, kundi ihanda ang inyong 
pagkain nang may katapatan ng puso upang ang inyong pag-aayuno ay maging ganap, o, sa 
madaling salita, upang ang inyong kagalakan ay malubos. 
 
D at T 59:14 Katotohanan, ito ay pag-aayuno at pananalangin, o sa madaling salita, kagalakan at 
panalangin. 
 
D at T 59:15 At yayamang ginagawa mo ang mga bagay na ito nang may pasasalamat, nang 
may maligayang mga puso at mukha, hindi nang may labis na tawanan, sapagkat ito ay 
kasalanan, kundi may masayang puso at maligayang mukha -- 
 
D at T 59:16 Katotohanang sinasabi ko, na yayamang ginagawa ninyo ito, ang kabuuan ng 
mundo ay sa inyo, ang mga hayop sa parang at ang mga ibon sa himpapawid, at yaong 
umaakyat sa mga puno at lumalakad sa lupa; 
 
D at T 59:17 Oo, at ang damo, at ang mabubuting bagay na nanggagaling sa lupa, maging para 
sa pagkain o para sa kasuotan, o para sa mga bahay, o para sa mga kamalig, o para sa mga 
taniman, o para sa mga halamanan, o para sa mga ubasan; 
 



D at T 59:18 Oo, lahat ng bagay na nanggagaling sa lupa, sa panahon niyon, ay ginawa para sa 
kapakinabangan at gamit ng tao, kapwa upang makalugod sa mata at upang pasiglahin ang 
puso; 
 
D at T 59:19 Oo, para sa pagkain at para sa kasuotan, para sa panlasa at para sa pang-amoy, 
upang palakasin ang katawan at pasiglahin ang kaluluwa. 
 
D at T 59:20 At ikinalulugod ng Diyos na kanyang ibinigay ang lahat ng bagay na ito sa tao; 
sapagkat sa ganitong hangarin ang mga ito ay ginawa upang gamitin, nang may karunungan, 
hindi sa kalabisan, ni sa pagkuha nang sapilitan. 
 
D at T 59:21 At walang bagay na magagawa ang tao na makasasakit sa Diyos, o wala sa 
kaninuman ang pag-aalab ng kanyang poot, maliban sa yaong mga hindi kumikilala sa kanyang 
ginawa sa lahat ng bagay, at hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan. 
 
D at T 59:22 Masdan, ito ay alinsunod sa batas at mga propeta; kaya, huwag na ninyo akong 
abalahin hinggil sa bagay na ito. 
 
D at T 59:23 Subalit matutuhan na siya na gumagawa ng mga gawa ng kabutihan ay 
makatatanggap ng kanyang gantimpala, maging kapayapaan sa daigdig na ito, at buhay na 
walang hanggan sa daigdig na darating. 
 
D at T 59:24 Ako, ang Panginoon, ang nangusap nito, at ang Espiritu ay nagpapatotoo. Amen. 
 

BAHAGI 60 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Jackson County, 
Missouri, ika-8 ng Agosto 1831 (History of the Church, 1:201-202). Sa pagkakataong ito ang mga 
elder na itinalagang bumalik sa Silangan ay nagnais na malaman kung paano sila 
makapagpapatuloy at sa anong landas at pamamaraan sila maglalakbay. 
 
D at T 60:1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa mga elder ng kanyang simbahan, na 
babalik kaagad sa lupain kung saan sila nanggaling: Masdan, ikinalulugod ko ito, na kayo ay 
pumarito; 
 
D at T 60:2 Subalit sa iba ako ay hindi lubos na nalulugod, sapagkat hindi nila binubuksan ang 
kanilang mga bibig, kundi kanilang itinatago ang talino na aking ibinigay sa kanila, dahil sa takot 
sa tao. Sa aba sa gayon, sapagkat ang aking galit ay nagsisiklab laban sa kanila. 
 
D at T 60:3 At ito ay mangyayari, kung sila ay hindi magiging higit na matapat sa akin, ito ay 
kukunin, maging ang mga nasa kanila na. 
 
D at T 60:4 Sapagkat ako, ang Panginoon, ang naghahari sa itaas ng kalangitan, at sa mga 
hukbo ng lupa; at sa araw na aking gagawin ang aking mga hiyas, malalaman ng lahat ng tao 
kung ano ito na sinasabing kapangyarihan ng Diyos. 
 
D at T 60:5 Subalit, katotohanan, ako'y mangungusap sa inyo hinggil sa inyong paglalakbay sa 
lupain kung saan kayo nanggaling. Gumawa ng sasakyang-dagat, o bumili, kung anuman ang 
inaakala ninyong makabubuti, hindi ito mahalaga sa akin, at kaagad kayong maglakbay sa lugar 
na tinatawag na St. Louis. 
 
D at T 60:6 At mula roon ang aking mga tagapaglingkod, sina Sidney Rigdon, Joseph Smith, 
Jun., at Oliver Cowdery, ay maglakbay sa Cincinnati; 
 
D at T 60:7 At sa lugar na ito kanilang itaas ang kanilang mga tinig at ipahayag ang aking salita 
nang may malalakas na tinig, walang galit o pag-aalinlangan, itinataas ang mga kamay na banal 



sa kanila. Sapagkat magagawa ko kayong banal, at pinatawad sa inyo ang inyong mga 
kasalanan. 
 
D at T 60:8 At ang mga natira ay maglakbay mula sa St. Louis, dala-dalawa, at ipangaral ang 
salita, hindi nagmamadali, sa mga kongregasyon ng masasama, hanggang sa makabalik sila sa 
mga simbahan kung saan sila nanggaling. 
 
D at T 60:9 At ang lahat ng ito ay para sa kabutihan ng mga simbahan; sapagkat sa layuning ito 
ko sila isinugo. 
 
D at T 60:10 At ang aking tagapaglingkod na si Edward Partridge ay magbahagi ng salapi na 
aking ibinigay sa kanya, isang bahagi sa aking mga elder na inutusang bumalik; 
 
D at T 60:11 At siya na may kaya, kanyang ibalik ito sa pamamagitan ng kinatawan; at siya na 
wala, sa kanya ito ay hindi na hihingin. 
 
D at T 60:12 At ngayon nangungusap ako tungkol sa mga natira na tutungo sa lupaing ito. 
 
D at T 60:13 Masdan, sila ay isinugo upang ipangaral ang aking ebanghelyo sa mga 
kongregasyon ng masasama; kaya nga, binibigyan ko sila ng kautusan, na ganito: Huwag 
ninyong sayangin ang inyong panahon, ni huwag ninyong itago ang inyong talino upang ito ay 
hindi malaman. 
 
D at T 60:14 At pagkaraang makatungo kayo sa lupain ng Sion, at naipahayag na ang aking 
salita, kayo ay bumalik kaagad, ipinahahayag ang aking salita sa mga kongregasyon ng 
masasama, hindi nagmamadali, ni pagalit o nakikipagtalo. 
 
D at T 60:15 At ipagpag ang alabok ng inyong mga paa laban sa yaong hindi tumanggap sa inyo, 
hindi sa kanilang harapan, at baka inyo silang pagalitin, kundi nang palihim; at hugasan ang 
inyong mga paa, bilang isang patotoo laban sa kanila sa araw ng paghuhukom. 
 
D at T 60:16 Masdan, ito ay sapat na sa inyo, at ang kalooban niya na nagsugo sa inyo. 
 
D at T 60:17 At sa pamamagitan ng bibig ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., ito 
ay ipaaalam hinggil kina Sidney Rigdon at Oliver Cowdery. Ang iba pa ay pagkaraan nito. Maging 
gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 61 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa pampang ng Ilog ng 
Missouri, McIlwaine's Bend, ika-12 ng Agosto 1831 (History of the Church, 1:202-205). Sa 
kanilang paglalakbay pabalik sa Kirtland, ang Propeta at sampung elder ay naglakbay sa Ilog ng 
Missouri sa pamamagitan ng mga bangka. Sa pangatlong araw ng paglalakbay, maraming 
panganib ang naranasan. Si Elder William W. Phelps, sa isang pangitain na nangyari sa araw, ay 
nakita ang mangwawasak na nakasakay nang may kapangyarihan sa ibabaw ng tubig. 
 
D at T 61:1 Masdan, at pakinggan ang tinig niya na nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan, na 
siyang mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, maging Alpha at Omega, ang 
simula at ang wakas. 
 
D at T 61:2 Masdan, katotohanang sinasabi ng Panginoon sa inyo, O kayong mga elder ng aking 
simbahan, na natitipon sa dakong ito, na kung kaninong mga kasalanan ay pinatawad na kayo 
ngayon, sapagkat ako, ang Panginoon, ay nagpapatawad ng mga kasalanan, at maawain sa 
yaong mga nagtatapat ng kanilang mga kasalanan nang may mga mapagpakumbabang puso; 
 



D at T 61:3 Subalit katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hindi na ito kinakailangan para sa buong 
samahan ng aking mga elder na mabilis na maglakbay sa mga tubig, samantalang ang mga 
naninirahan sa bawat panig ay nasasawi sa kawalan ng paniniwala. 
 
D at T 61:4 Gayunman, pinahintulutan ko ito upang inyong mapatotohanan; masdan, maraming 
panganib sa mga tubig, at marami pa lalung-lalo na pagkatapos nito; 
 
D at T 61:5 Sapagkat ako, ang Panginoon, ay nagpahayag sa aking galit ng maraming 
kapahamakan sa mga tubig; oo, at lalo na sa mga tubig na ito. 
 
D at T 61:6 Gayunman, lahat ng laman ay nasa aking kamay, at siya na matapat sa inyo ay hindi 
masasawi sa pamamagitan ng tubig. 
 
D at T 61:7 Dahil dito, kinakailangan na ang aking tagapaglingkod na si Sidney Gilbert at ang 
aking tagapaglingkod na si William W. Phelps ay magmadali sa kanilang sadya at misyon. 
 
D at T 61:8 Gayunman, hindi ko hahayaan na kayo ay maghiwalay hangga’t hindi kayo 
naparurusahan sa lahat ng inyong kasalanan, upang kayo ay maging isa, upang kayo ay hindi 
masawi sa kasamaan; 
 
D at T 61:9 Subalit ngayon, katotohanang sinasabi ko, marapat sa akin na kayo ay maghiwalay. 
Kaya nga ang aking mga tagapaglingkod na sina Sidney Gilbert at William W. Phelps ay sasama 
sa kanilang mga dating kasamahan, at sila ay magmadali sa kanilang paglalakbay upang 
kanilang magampanan ang kanilang misyon, at sa pamamagitan ng pananampalataya sila ay 
mananaig; 
 
D at T 61:10 At yayamang sila ay matapat sila ay pangangalagaan, at ako, ang Panginoon, ay 
makakasama nila. 
 
D at T 61:11 At ang mga maiiwan ay kukunin yaong kinakailangan para sa pananamit. 
 
D at T 61:12 Dalhin ng aking tagapaglingkod na si Sidney Gilbert yaong hindi niya kinakailangan, 
ayon sa inyong pagkakasunduan. 
 
D at T 61:13 At ngayon, masdan, para sa inyong kabutihan ibinigay ko sa inyo ang isang 
kautusan hinggil sa mga bagay na ito; at ako, ang Panginoon, ay mangangatwiran sa inyo tulad 
ng sa mga tao noong unang panahon. 
 
D at T 61:14 Masdan, ako, ang Panginoon, sa simula ay pinagpala ang mga tubig; subalit sa mga 
huling araw, sa pamamagitan ng bibig ng aking tagapaglingkod na si Juan, isinumpa ko ang mga 
tubig. 
 
D at T 61:15 Kaya nga, darating ang panahon na walang laman na magiging ligtas sa mga tubig. 
 
D at T 61:16 At masasabi sa darating na panahon na walang sinuman ang makatutungo sa 
lupain ng Sion sa pamamagitan ng mga tubig, kundi siya na matwid sa puso. 
 
D at T 61:17 At, samantalang ako, ang Panginoon, ay isinumpa ang lupa sa simula, maging 
gayon pa man sa mga huling araw ay pinagpala ko ito, sa kanyang panahon, upang gamitin ng 
aking mga banal, upang kanilang matamo ang katabaan nito. 
 
D at T 61:18 At ngayon binibigyan ko kayo ng kautusan na kung anuman ang sinabi ko sa isa ay 
sinasabi ko sa lahat, na dapat ninyong balaan ang inyong mga kapatid hinggil sa mga tubig na 
ito, upang hindi sila makapaglakbay sa mga ito, at baka ang kanilang pananampalataya ay 
magkulang at sila ay mahuli sa mga bitag; 
 



D at T 61:19 Ako, ang Panginoon, ay nagpasiya, at ang mangwawasak ay nakasakay sa ibabaw 
nito, at hindi ko binabawi ang aking ipinasiya. 
 
D at T 61:20 Ako, ang Panginoon, ay nagalit sa inyo kahapon, subalit ngayon ang aking galit ay 
napawi na. 
 
D at T 61:21 Kaya nga, yaong aking sinabihan, na dapat silang magmadali sa paglalakbay -- muli 
sinasabi ko sa inyo, sila ay magmadali sa kanilang paglalakbay. 
 
D at T 61:22 At hindi mahalaga sa akin, pagkaraan ng maikling panahon, kung mangyayari na 
nagampanan nila ang kanilang misyon, kahit na naglakbay sila sa pamamagitan ng tubig o sa 
pamamagitan ng lupa; ito ay ipaaalam sa kanila alinsunod sa kanilang pagpapasiya pagkaraan 
nito. 
 
D at T 61:23 At ngayon, hinggil sa aking mga tagapaglingkod, sina Sidney Rigdon, Joseph Smith, 
Jun., at Oliver Cowdery, huwag silang dumaang muli sa pamamagitan ng mga tubig, maliban sa 
ng kanal, habang naglalakbay patungo sa kanilang mga tahanan; o sa madaling salita hindi sila 
dapat dumaan sa tubig sa paglalakbay, maliban sa kanal. 
 
D at T 61:24 Masdan, ako, ang Panginoon, ay nagtakda ng daan para sa paglalakbay ng aking 
mga banal; at masdan, ito ang daan -- na pagkaraan nilang lisanin ang kanal sila ay maglalakbay 
sa lupa, yayamang sila ay inuutusang maglakbay at magtungo sa lupain ng Sion; 
 
D at T 61:25 At gagawin nila ang tulad ng sa mga anak ni Israel, itinatayo ang mga tolda sa 
kanilang dinaraanan. 
 
D at T 61:26 At, masdan, ang kautusang ito ay inyong ibibigay sa lahat ng inyong kapatid. 
 
D at T 61:27 Gayunpaman, sa kanya na binigyan ng kapangyarihang utusan ang mga tubig, sa 
kanya ito ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu upang malaman ang lahat ng kanyang 
pamamaraan; 
 
D at T 61:28 Kaya nga, siya ay gagawa habang ang Espiritu ng buhay na Diyos ay nag-uutos sa 
kanya, maging sa lupa o sa mga tubig, habang ninanais kong ito ay gawin pagkaraan nito. 
 
D at T 61:29 At sa inyo ay ibinigay ang daraanan para sa mga banal, o ang daan para sa mga 
banal sa kampo ng Panginoon, sa paglalakbay. 
 
D at T 61:30 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking mga tagapaglingkod, Sidney 
Rigdon, Joseph Smith, Jun., at Oliver Cowdery, ay hindi magbubukas ng kanilang mga bibig sa 
mga kongregasyon ng masasama hanggang sa sumapit sila sa Cincinnati; 
 
D at T 61:31 At sa lugar na iyon itataas nila ang kanilang mga tinig sa Diyos laban sa mga taong 
yaon, oo, sa kanya na kung kaninong galit ay nagsisiklab laban sa kanilang kasamaan, mga 
taong labis nang hinog para sa pagkalipol. 
 
D at T 61:32 At mula roon sila ay maglalakbay para sa mga kongregasyon ng kanilang mga 
kapatid, sapagkat ang kanilang mga gawain maging ngayon ay higit na kinakailangan nila kaysa 
sa mga kongregasyon ng masasama. 
 
D at T 61:33 At ngayon, hinggil sa mga natitira, sila ay maglalakbay at ipahahayag ang salita sa 
mga kongregasyon ng masasama, yayamang ito ay ibinigay; 
 
D at T 61:34 At yayamang ginagawa nila ito lilinisin nila ang kanilang mga kasuotan, at sila ay 
magiging walang bahid-dungis sa harapan ko. 
 



D at T 61:35 At sila ay maglalakbay na magkakasama, o dala-dalawa, kung inaakala nilang 
mabuti, subalit ang aking tagapaglingkod na si Reynolds Cahoon, at ang aking tagapaglingkod na 
si Samuel H. Smith, na siya kong lubos na kinalulugdan, ay huwag maghihiwalay hanggang sa 
sila ay bumalik sa kanilang mga tahanan, at ito ay dahil sa isang matalinong hangarin sa akin. 
 
D at T 61:36 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, at kung ano ang aking sinabi sa isa 
sinasabi ko sa lahat, magalak, maliliit na bata; sapagkat ako ay nasa inyong gitna, at hindi ko 
kayo pinabayaan; 
 
D at T 61:37 At yayamang kayo ay nagpakumbaba ng inyong sarili sa harapan ko, ang mga 
pagpapala ng kaharian ay sa inyo. 
 
D at T 61:38 Bigkisan ang inyong mga balakang at maging maingat at maging mahinahon, 
magbantay sa pagparito ng Anak ng Tao, sapagkat siya ay paparito sa oras na hindi ninyo 
inaakala. 
 
D at T 61:39 Magsipanalangin tuwina upang hindi kayo magsipasok sa tukso, upang kayo ay 
makapanatili sa araw ng kanyang pagparito, maging sa buhay o sa kamatayan. Maging gayon 
nga. Amen. 
 

BAHAGI 62 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa pampang ng Ilog ng 
Missouri sa Chariton, Missouri, ika-13 ng Agosto 1831 (History of the Church, 1:205-206). Sa 
araw na ito ang Propeta at ang kanyang pangkat, na nasa kanilang paglalakbay mula 
Independence patungong Kirtland, ay nasalubong ang ilang elder na naglalakbay patungo sa 
lupain ng Sion, at, pagkaraan ng masayang pagbabatian, ay tinanggap ang paghahayag na ito. 
 
D at T 62:1 Masdan, at makinig, O kayong mga elder ng aking simbahan, wika ng Panginoon 
ninyong Diyos, maging si Jesucristo, ang inyong tagapamagitan, na nakaaalam ng kahinaan ng 
tao at kung paano masasaklolohan sila na natutukso. 
 
D at T 62:2 At katotohanang ang aking mga mata ay nasa kanila na hindi pa nakatutungo sa 
lupain ng Sion; kaya nga ang inyong misyon ay hindi pa tapos. 
 
D at T 62:3 Gayunman, kayo ay pinagpala, sapagkat ang patotoo na inyong sinabi ay nakatala sa 
langit upang tingnan ng mga anghel; at sila ay nagagalak sa inyo, at pinatawad sa inyo ang 
inyong mga kasalanan. 
 
D at T 62:4 At ngayon ipagpatuloy ang inyong paglalakbay. Tipunin ninyo ang inyong sarili sa 
lupain ng Sion; at magpulong at sama-samang magalak, at mag-alay ng sakramento sa Kataas-
taasan. 
 
D at T 62:5 At pagkatapos ay makababalik na kayo upang magpatotoo, oo, maging 
magkakasama, o dala-dalawa, kung inaakala ninyong mabuti, hindi ito mahalaga sa akin; maging 
matapat lamang, at ipahayag ang mabubuting balita sa mga naninirahan sa lupa, o sa mga 
kongregasyon ng masasama. 
 
D at T 62:6 Masdan, ako, ang Panginoon, ay dinala kayong magkakasama upang ang pangako 
ay matupad, na ang matatapat sa inyo ay mapangalagaan at magalak na magkakasama sa 
lupain ng Missouri. Ako, ang Panginoon, ay nangangako sa matatapat at hindi 
makapagsisinungaling. 
 
D at T 62:7 Ako, ang Panginoon, ay nakahanda, kung sinuman sa inyo ang nagnanais na 
sumakay sa kabayo, o sa mula, o sa karwahe, tatanggapin niya ang pagpapalang ito, kung 
tinanggap niya ito sa kamay ng Panginoon, na may mapagpasalamat na puso sa lahat ng bagay. 



 
D at T 62:8 Ang mga ito ay maiiwan sa inyo upang gawin ang naaayon sa pasiya at sa mga 
paggabay ng Espiritu. 
 
D at T 62:9 Masdan, ang kaharian ay sa inyo. At masdan, at narito; ako ay nasa matatapat 
tuwina. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 63 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 
bandang katapusan ng Agosto 1831 (History of the Church, 1:206-211). Ang Propeta, si Sidney 
Rigdon, at si Oliver Cowdery ay dumating sa Kirtland noong ika-27 ng Agosto mula sa kanilang 
pagdalaw sa Missouri. Bilang pambungad na salita sa kanyang tala ng paghahayag na ito, 
isinulat ng Propeta, "Sa mga araw na ito na ang Simbahan ay nagsisimula pa lamang, may 
malaking pananabik na matanggap ang salita ng Panginoon sa bawat paksa na sa anumang 
pamamaraan ay may kinalaman sa ating kaligtasan; at yayamang ang lupain ng Sion ngayon ang 
pinakamahalagang bagay rito sa lupa na isinasaalang-alang, ako ay nagtanong sa Panginoon 
para sa karagdagang kaalaman sa pagtitipon ng mga Banal, at ang pagbili ng lupain, at iba pang 
mga bagay" (History of the Church, 1:207). 
 
D at T 63:1 Makinig, O kayong mga tao, at buksan ang inyong mga puso at makinig mula sa 
malayo; at makinig, kayo na tumatawag sa inyong sarili na mga tao ng Panginoon, at pakinggan 
ang salita ng Panginoon at ang kanyang kalooban hinggil sa inyo. 
 
D at T 63:2 Oo, katotohanan, sinasabi ko, pakinggan ang salita niya na ang galit ay nagsisiklab 
laban sa masasama at mapanghimagsik; 
 
D at T 63:3 Na siyang nagnanais na kunin maging sila na ninanais niyang makuha, at 
pinangangalagaan ang buhay nila na nais niyang pangalagaan; 
 
D at T 63:4 Na gumagawa sa sarili niyang kalooban at kasiyahan; at nangwawasak kung kailan 
niya ibig, at may kapangyarihang ibulid ang kaluluwa sa impiyerno. 
 
D at T 63:5 Masdan, ako, ang Panginoon, nangungusap sa aking tinig, at ito ay masusunod. 
 
D at T 63:6 Dahil dito, katotohanang sinasabi ko, makinig ang masasama, at ang mga 
mapanghimagsik ay matakot at manginig; at ang mga hindi nananampalataya ay itikom ang 
kanilang mga labi, sapagkat ang araw ng pagkapoot ay sasapit sa kanila na parang isang ipu-ipo, 
at lahat ng laman ay malalaman na ako ang Diyos. 
 
D at T 63:7 At siya na naghahanap ng mga tanda ay makakikita ng mga tanda, subalit hindi tungo 
sa kaligtasan. 
 
D at T 63:8 Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, mayroon sa inyo na naghahanap ng mga tanda, at 
mayroon ngang gayon maging mula sa simula; 
 
D at T 63:9 Subalit, masdan, ang pananampalataya ay hindi dumarating sa pamamagitan ng mga 
tanda, kundi ang mga tanda ay sumusunod sa yaong sumasampalataya. 
 
D at T 63:10 Oo, ang mga tanda ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa 
pamamagitan ng kalooban ng mga tao, ni sa kanilang kagustuhan, kundi sa pamamagitan ng 
kalooban ng Diyos. 
 
D at T 63:11 Oo, ang mga tanda ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya, tungo sa 
mga gawang kagila-gilalas, sapagkat kung walang pananampalataya ay walang taong 
makapagpapalugod sa Diyos; at kung kanino ang Diyos ay nagagalit siya ay hindi lubos na 



nalulugod; kaya nga, sa kanya siya ay hindi nagpapakita ng mga tanda, maliban sa pagkagalit 
tungo sa kanilang kaparusahan. 
 
D at T 63:12 Kaya nga, ako, ang Panginoon, ay hindi nalulugod sa mga yaon na kasama ninyo 
na naghanap ng mga tanda at kababalaghan upang magkaroon ng pananampalataya, at hindi sa 
ikabubuti ng mga tao tungo sa aking kaluwalhatian. 
 
D at T 63:13 Gayunman, nagbigay ako ng mga kautusan, at marami ang tumalikod sa aking mga 
kautusan at hindi sinunod ang mga ito. 
 
D at T 63:14 Mayroon sa inyo na mga nangangalunyang lalaki at babae; ilan sa mga ito ay 
tumalikod sa inyo, at ang iba ay nanatili sa inyo na pagkatapos nito ngayon ay ibubunyag. 
 
D at T 63:15 Ang mga yaon ay mag-ingat at magsisi agad, kung hindi ang paghuhukom ay 
sasapit sa kanila gaya ng isang patibong, at ang kanilang kahangalan ay ipahahayag, at ang 
kanilang mga gawa ay susunod sa kanila sa mata ng mga tao. 
 
D at T 63:16 At katotohanang sinasabi ko sa inyo, gaya ng aking sinabi noon, siya na tumitingin 
sa isang babae upang pagnasaan siya, o kung sinuman ang magkasala ng pakikiapid sa 
kanilang mga puso, hindi mapapasakanila ang Espiritu, kundi itatatwa ang pananampalataya at 
matatakot. 
 
D at T 63:17 Kaya nga, ako, ang Panginoon, ay nagsabi na ang mga duwag, at ang mga hindi 
nananampalataya, at lahat ng sinungaling, at sinuman ang nagmamahal at gumagawa ng 
kasinungalingan, at ang mga patutot, at ang mga manggagaway, ay magkakaroon ng kanilang 
bahagi sa lawang yaon na nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. 
 
D at T 63:18 Katotohanang sinasabi ko, na sila ay hindi magkakaroon ng bahagi sa unang 
pagkabuhay na mag-uli. 
 
D at T 63:19 At ngayon masdan, ako, ang Panginoon, ay nagsasabi sa inyo na kayo ay hindi 
mabibigyang-katwiran, sapagkat ang mga bagay na ito ay nasa gitna ninyo. 
 
D at T 63:20 Gayunman, siya na nagtitiis sa pananampalataya at ginagawa ang aking kalooban, 
ang siya ring mananaig, at makatatanggap ng mana sa mundo kapag ang araw ng 
pagbabagong-anyo ay dumating; 
 
D at T 63:21 Kapag ang mundo ay nagbagong-anyo, maging alinsunod sa huwarang ipinakita sa 
aking mga apostol sa bundok; na kung aling ulat ang kabuuan ay hindi pa ninyo natatanggap. 
 
D at T 63:22 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na gaya ng aking sinabi na aking 
ipaaalam ang aking kalooban sa inyo, masdan aking ipaaalam ito sa inyo, hindi sa kaparaanan 
ng kautusan, sapagkat marami ang hindi sumusunod sa aking mga kautusan. 
 
D at T 63:23 Subalit sa kanya na sumusunod sa aking mga kautusan ay ibibigay ko ang mga 
hiwaga ng aking kaharian, at ang mga ito sa kanya ay magiging isang balon ng tubig na buhay, 
na bumubukal tungo sa buhay na walang hanggan. 
 
D at T 63:24 At ngayon, masdan, ito ang kalooban ng Panginoon ninyong Diyos hinggil sa 
kanyang mga banal, na sila ay sama-samang magtipun-tipon sa lupain ng Sion, hindi 
nagmamadali, at baka magkaroon ng kaguluhan, na magdadala ng salot. 
 
D at T 63:25 Masdan, ang lupain ng Sion -- ako, ang Panginoon, ay hawak ito sa sarili kong 
kamay; 
 



D at T 63:26 Gayunman, ako, ang Panginoon, ay ibinibigay kay Cesar ang mga bagay na kay 
Cesar. 
 
D at T 63:27 Kaya nga, ako, ang Panginoon ay nagnanais na inyong bilhin ang mga lupain, 
upang kayo ay magkaroon ng kalamangan sa sanlibutan, upang magkaroon kayo ng karapatang 
mag-angkin sa sanlibutan upang sila ay hindi mapukaw sa galit. 
 
D at T 63:28 Sapagkat inilalagay ni Satanas sa kanilang puso na magalit sa inyo, at sa 
pagpapadanak ng dugo. 
 
D at T 63:29 Kaya nga, ang lupain ng Sion ay hindi makukuha kundi sa pamamagitan ng pagbili o 
sa pamamagitan ng dugo, kung hindi ay walang mana para sa inyo. 
 
D at T 63:30 At kung sa pamamagitan ng pagbili, masdan kayo ay pinagpala; 
 
D at T 63:31 At kung sa pamamagitan ng dugo, yayamang kayo ay pinagbawalang magdanak ng 
dugo, narito, ang inyong mga kaaway ay sasalakay sa inyo, at kayo ay pahihirapan nang lunsod 
sa lunsod, at nang sinagoga sa sinagoga, at ilan lamang ang makatatagal upang tumanggap ng 
mana. 
 
D at T 63:32 Ako, ang Panginoon, ay galit sa masasama; aking ipinagkakait ang aking Espiritu sa 
mga naninirahan sa mundo. 
 
D at T 63:33 Ako ay nanumpa sa aking poot, at nagpahayag ng mga digmaan sa balat ng lupa, at 
ang masasama ay papatayin ang masasama, at takot ang mananaig sa bawat tao; 
 
D at T 63:34 At ang mga banal din ay bahagyang makatatakas; gayunman, ako, ang Panginoon, 
ay kasama nila, at bababa sa langit mula sa kinaroroonan ng aking Ama at tutupukin ang 
masasama sa apoy na di-maapula. 
 
D at T 63:35 At masdan, hindi pa ito sa ngayon, kundi sa hinaharap. 
 
D at T 63:36 Kaya nga, nakikita na ako, ang Panginoon, ay nagpahayag ng lahat ng bagay na ito 
sa balat ng lupa, niloob ko na ang aking mga banal ay magtipun-tipon sa lupain ng Sion; 
 
D at T 63:37 At na ang bawat tao ay tanganan ang kabutihan sa kanyang mga kamay at 
katapatan sa kanyang mga balakang, at itaas ang tinig ng babala sa mga naninirahan sa mundo; 
at ipahayag maging sa salita at sa pagtakas na ang kapanglawan ay sasapit sa masasama. 
 
D at T 63:38 Kaya nga, ang aking mga disipulo sa Kirtland ay isaayos ang kanilang mga temporal 
na pangangailangan, na naninirahan sa sakahang ito. 
 
D at T 63:39 Ang aking tagapaglingkod na si Titus Billings, na siyang namamahala roon, ay 
ipagbili ang lupain, upang siya ay maging handa sa darating na tagsibol nang siya ay 
makapaglakbay patungo sa lupain ng Sion, kasama nila na naninirahan dito, maliban sa kanila na 
aking ilalaan sa aking sarili, na hindi aalis hanggang sa aking iutos sa kanila. 
 
D at T 63:40 At ang lahat ng salapi na maaaring matira, hindi mahalaga sa akin kung ito man ay 
kakaunti o marami, ay ipadala sa lupain ng Sion, sa kanila na aking itinalagang tumanggap. 
 
D at T 63:41 Masdan, ako, ang Panginoon, ay magbibigay sa aking tagapaglingkod na si Joseph 
Smith, Jun., ng kapangyarihan upang siya ay makakilala sa pamamagitan ng Espiritu yaong mga 
magsisitungo sa lupain ng Sion, at yaong aking mga disipulo na matitira. 
 
D at T 63:42 Ang aking tagapaglingkod na si Newel K. Whitney ay pananatilihin ang kanyang 
tindahan, o sa ibang salita, ang tindahan, ng kaunti pang panahon. 



 
D at T 63:43 Gayunman, siya ay magbabahagi ng lahat ng salapi na maaari niyang ibahagi, 
upang ipadala sa lupain ng Sion. 
 
D at T 63:44 Masdan, ang mga bagay na ito ay nasa sarili niyang mga kamay, siya ay gagawa 
alinsunod sa karunungan. 
 
D at T 63:45 Katotohanang sinasabi ko, siya ay ordenan bilang isang kinatawan sa mga disipulo 
na matitira, at siya ay maoordenan sa kapangyarihang ito; 
 
D at T 63:46 At ngayon dalawin agad ang mga simbahan, ipinaliliwanag ang mga bagay na ito sa 
kanila, kasama ng aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery. Masdan, ito ang aking kalooban, 
magtamo ng mga salapi maging gaya ng aking itinagubilin. 
 
D at T 63:47 Siya na matapat at nagtitiis ay mananaig sa sanlibutan. 
 
D at T 63:48 Siya na nagpapadala ng mga kayamanan sa lupain ng Sion ay makatatanggap ng 
mana sa daigdig na ito, at ang kanyang mga gawa ay susunod sa kanya, at gayon din ang 
gantimpala sa daigdig na darating. 
 
D at T 63:49 Oo, at pinagpala ang mga patay na nangamatay sa Panginoon, mula ngayon, kapag 
ang Panginoon ay pumarito, at ang mga lumang bagay ay nagsilipas na, at lahat ng bagay ay 
naging bago, sila ay babangon mula sa mga patay, at hindi na mamamatay pagkatapos, at 
tatanggap ng mana sa harapan ng Panginoon, sa banal na lunsod. 
 
D at T 63:50 At siya na nabubuhay kapag ang Panginoon ay pumarito, at nanatiling tapat sa 
pananampalataya, pinagpala siya; gayunman, itinakda sa kanya na mamatay sa gulang ng tao. 
 
D at T 63:51 Kaya nga, ang mga bata ay lalaki hanggang sa sila ay tumanda; ang matatandang 
tao ay mamamatay, subalit sila ay hindi matutulog sa alabok, kundi sila ay mababago sa isang 
kisap-mata. 
 
D at T 63:52 Kaya nga, sa kadahilanang ito ipinangaral ng mga apostol sa sanlibutan ang 
pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. 
 
D at T 63:53 Ang mga bagay na ito ang mga bagay na kailangan ninyong hanapin, at, 
nangungusap alinsunod sa paraan ng Panginoon, ang mga ito ngayon ay nalalapit na, at sa 
panahon na darating, maging sa araw ng pagparito ng Anak ng Tao. 
 
D at T 63:54 At hanggang sa oras na yaon ay mayroon pa ring mga hangal na birhen sa gitna ng 
marurunong; at sa oras na yaon darating ang lubusang paghihiwalay ng mabubuti at ng 
masasama; at sa araw na yaon isusugo ko ang aking mga anghel upang bunutin ang masasama 
at itapon sa di-maapulang apoy. 
 
D at T 63:55 At ngayon masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako, ang Panginoon, ay hindi 
nalulugod sa aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon; dinadakila niya ang kanyang sarili sa 
kanyang puso, at hindi tumatanggap ng payo, sa halip ay pinighati ang Espiritu; 
 
D at T 63:56 Kaya nga ang kanyang mga isinulat ay hindi matatanggap ng Panginoon, at siya ay 
gagawa ng iba; at kung hindi ito tatanggapin ng Panginoon, masdan hindi na siya mananatili sa 
katungkulang itinalaga sa kanya. 
 
D at T 63:57 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yaong nagnanais sa kanilang mga puso, 
sa kaamuan, na balaan ang mga makasalanan na magsisi, sila ay maoordenan sa 
kapangyarihang ito. 
 



D at T 63:58 Sapagkat ito ay araw ng babala, at hindi araw ng maraming salita. Sapagkat ako, 
ang Panginoon, ay hindi makukutya sa mga huling araw. 
 
D at T 63:59 Masdan, ako ay mula sa kaitaasan, at ang aking kapangyarihan ay nasa ibaba. Ako 
ay sumasaibabaw sa lahat, at sumasalahat, at nasa lahat, at hinahanap ang lahat ng bagay, at 
darating ang araw na lahat ng bagay ay mapapasailalim ko. 
 
D at T 63:60 Masdan, ako ang Alpha at Omega, maging si Jesucristo. 
 
D at T 63:61 Kaya nga, ang lahat ng tao ay mag-ingat kung paano nila sinasambit ang aking 
pangalan sa kanilang mga labi -- 
 
D at T 63:62 Sapagkat masdan, katotohanang sinasabi ko, na marami sa kanila ang nasa ilalim 
ng sumpang ito, na gumagamit sa pangalan ng Panginoon, at ginagamit ito nang walang 
kabuluhan, na walang karapatan. 
 
D at T 63:63 Kaya nga, ang mga kasapi ng simbahan ay magsisi ng kanilang mga kasalanan, at 
ako, ang Panginoon, ay aariin sila; kung hindi sila ay ihihiwalay. 
 
D at T 63:64 Tandaan na yaong nagmumula sa kaitaasan ay banal, at kailangang sambitin nang 
may pag-iingat, at sa panghihimok ng Espiritu; at dito ay walang sumpa, at matatanggap ninyo 
ang Espiritu sa pamamagitan ng panalangin; kaya nga, kung wala nito ay mananatili ang sumpa. 
 
D at T 63:65 Ang aking mga tagapaglingkod, sina Joseph Smith, Jun., at Sidney Rigdon, ay 
maghanap ng isang tahanan, gaya ng itinuro sa kanila sa pamamagitan ng panalangin ng 
Espiritu. 
 
D at T 63:66 Ang mga bagay na ito ay mananatili upang madaig sa pamamagitan ng pagtitiis, 
nang sa gayon ay makatanggap ng lalong higit pa at walang hanggang timbang ng kaluwalhatian, 
kung hindi, isang mas masidhing sumpa. Amen. 
 

BAHAGI 64 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa mga elder ng 
Simbahan, sa Kirtland, Ohio, ika-11 ng Setyembre 1831 (History of the Church, 1:211-214). Ang 
Propeta ay naghahandang lumipat sa Hiram, Ohio, upang muling gumawa ng pagsasalin ng 
Biblia, na naisantabi samantalang siya ay nasa Missouri. Isang pangkat ng mga kapatid na lalaki 
na inutusang maglakbay sa Sion (Missouri) ay masigasig na naghahanda sa paglisan sa 
Oktubre. Sa abalang panahong ito, ang paghahayag na ito ay natanggap. 
 
D at T 64:1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon ninyong Diyos sa inyo, O kayong mga elder 
ng aking simbahan, makinig kayo at pakinggan, at tanggapin ang aking kalooban hinggil sa inyo. 
 
D at T 64:2 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking kalooban na madaig ninyo ang 
sanlibutan; dahil dito ako ay mahahabag sa inyo. 
 
D at T 64:3 Mayroon sa inyo na nagkasala; subalit katotohanang sinasabi ko, sa isang 
pagkakataong ito, para sa aking sariling kaluwalhatian, at para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, 
aking pinatawad kayo sa inyong mga kasalanan. 
 
D at T 64:4 Ako ay magiging maawain sa inyo, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang kaharian. 
 
D at T 64:5 Ang mga susi ng mga hiwaga ng kaharian ay hindi kukunin mula sa aking 
tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., sa pamamagitan ng mga paraang aking itinakda, 
habang siya ay nabubuhay, yayamang sinusunod niya ang aking mga ordenansa. 
 



D at T 64:6 May mga naghangad ng masama laban sa kanya nang walang kadahilanan; 
 
D at T 64:7 Gayunpaman, siya ay nagkasala; subalit katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako, ang 
Panginoon, ay nagpapatawad ng mga kasalanan sa mga yaong umaamin ng kanilang mga 
kasalanan sa aking harapan at humihingi ng kapatawaran, na hindi nagkasala tungo sa 
kamatayan. 
 
D at T 64:8 Ang aking mga disipulo, noong unang panahon, ay naghangad ng masama laban sa 
isa't isa at hindi nila pinatawad ang isa't isa sa kanilang mga puso; at dahil sa kasamaang ito sila 
ay pinahirapan at labis na pinarusahan. 
 
D at T 64:9 Dahil dito, sinasabi ko sa inyo, na nararapat ninyong patawarin ang isa't isa; sapagkat 
siya na hindi nagpapatawad sa kanyang kapatid ng kanyang mga pagkakasala ay nahatulan na 
sa harapan ng Panginoon; sapagkat mananatili sa kanya ang mas malaking kasalanan. 
 
D at T 64:10 Ako, ang Panginoon, ay magpapatawad sa yaong aking patatawarin, subalit kayo ay 
kinakailangang magpatawad sa lahat ng tao. 
 
D at T 64:11 At nararapat ninyong sabihin sa inyong mga puso -- ang Diyos ang hahatol sa akin 
at sa iyo, at ikaw ay gagantimpalaan alinsunod sa iyong mga gawa. 
 
D at T 64:12 At siya na hindi nagsisisi ng kanyang mga kasalanan, at hindi ipinagtatapat ang mga 
yaon, ay inyong ihaharap sa simbahan, at gawin sa kanya ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 
inyo, sa pamamagitan ng kautusan o sa pamamagitan ng paghahayag. 
 
D at T 64:13 At ito ang inyong gagawin upang ang Diyos ay maluwalhati -- hindi dahil sa hindi 
kayo nagpapatawad, na walang pagkahabag, kundi nang kayo ay mabigyang-katwiran sa mga 
mata ng batas, nang hindi ninyo masaktan siya na inyong tagapagbigay ng batas -- 
 
D at T 64:14 Katotohanang sinasabi ko, sa kadahilanang ito inyong gagawin ang mga bagay na 
ito. 
 
D at T 64:15 Masdan, ako, ang Panginoon, ay nagagalit sa kanya na aking tagapaglingkod na si 
Ezra Booth, gayon din sa aking tagapaglingkod na si Isaac Morley, sapagkat hindi nila sinunod 
ang batas, ni ang kautusan; 
 
D at T 64:16 Sila ay naghangad ng kasamaan sa kanilang puso, at ako, ang Panginoon, ay 
nagkait ng aking Espiritu. Kanilang sinumpang masama ang bagay na hindi masama; 
gayunpaman aking pinatawad ang aking tagapaglingkod na si Isaac Morley. 
 
D at T 64:17 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si Edward Partridge, masdan, siya ay 
nagkasala, at si Satanas ay naghahangad na mawasak ang kanyang kaluluwa, subalit kung ang 
mga bagay na ito ay ipaaalam sa kanila, at sila ay magsisisi sa kasamaan, sila ay patatawarin. 
 
D at T 64:18 At ngayon, katotohanang sinasabi ko na kinakailangan sa akin na ang aking 
tagapaglingkod na si Sidney Gilbert, pagkalipas ng ilang linggo, ay bumalik sa kanyang gawain, 
at sa kanyang tungkulin sa lupain ng Sion; 
 
D at T 64:19 At yaong kanyang nakita at narinig ay maipaaalam sa aking mga disipulo, nang sila 
ay hindi masawi. At sa kadahilanang ito aking sinabi ang mga bagay na ito. 
 
D at T 64:20 At muli, sinasabi ko sa inyo, na ang aking tagapaglingkod na si Isaac Morley ay 
hindi matutukso nang higit pa sa kanyang makakayanan, at magpayo ng mali sa inyong 
ikapapahamak, ako ay nagbigay ng kautusan na ang kanyang sakahan ay nararapat na ipagbili. 
 



D at T 64:21 Hindi ko nais na ang aking tagapaglingkod na si Frederick G. Williams ay ipagbili 
ang kanyang sakahan, sapagkat ako, ang Panginoon, ay niloob na magpapanatili ng matatag na 
muog sa lupain ng Kirtland, sa loob ng limang taon, sa panahong iyon hindi ko lilipulin ang 
masasama, nang sa gayon ako ay makapagligtas ng ilan. 
 
D at T 64:22 At matapos ang araw na yaon, ako, ang Panginoon, ay hindi pananagutin ang 
sinuman na patutungo nang may bukas na puso sa lupain ng Sion; sapagkat ako, ang 
Panginoon, ay hinihingi ang mga puso ng mga anak ng tao. 
 
D at T 64:23 Masdan, ang panahong ito ay tinawag na ngayon hanggang sa pagparito ng Anak 
ng Tao, at katotohanan ito ay araw ng paghahain, at araw ng pagbabayad ng ika-sampung 
bahagi ng aking tao; sapagkat siya na nagbibigay ng ikapu ay hindi masusunog sa kanyang 
pagparito. 
 
D at T 64:24 Sapagkat pagkatapos ng ngayon ay darating ang pagsunog -- ang pangungusap na 
ito ay ayon sa pamamaraan ng Panginoon -- sapagkat katotohanang sinasabi ko, bukas ang 
lahat ng palalo at sila na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami; at akin silang 
susunugin, sapagkat ako ang Panginoon ng mga Hukbo; at hindi ko paliligtasin ang sinumang 
mamamalagi sa Babilonia. 
 
D at T 64:25 Dahil dito, kung naniniwala kayo sa akin, kayo ay gagawa habang ito ay tinatawag 
na ngayon. 
 
D at T 64:26 At hindi nararapat na ang aking mga tagapaglingkod, na sina Newel K. Whitney at 
Sidney Gilbert, ay ipagbili ang kanilang tindahan at ang kanilang mga ari-arian dito; sapagkat 
hindi ito karunungan hanggang ang natitira ng simbahang ito, na nananatili sa lugar na ito, ay 
magsitungo sa lupain ng Sion. 
 
D at T 64:27 Masdan, nasasaad sa aking batas, o ipinagbabawal, na magkaroon ng 
pagkakautang sa inyong mga kaaway; 
 
D at T 64:28 Subalit masdan, hindi nasasaad kailanman na ang Panginoon ay hindi nararapat na 
kumuha ng isang bagay ayon sa kanyang kalooban, at magbayad ayon sa inaakala niyang 
mabuti. 
 
D at T 64:29 Dahil dito, yayamang kayo ay mga kinatawan, kayo ay nasa paglilingkod sa 
Panginoon; at anuman ang inyong gagawin alinsunod sa kalooban ng Panginoon ay gawain ng 
Panginoon. 
 
D at T 64:30 At itinalaga niya kayo upang tustusan ang kanyang mga banal sa mga huling araw 
na ito, upang sila ay makakamit ng mana sa lupain ng Sion. 
 
D at T 64:31 At masdan, ako, ang Panginoon, ay nagpapahayag sa inyo, at ang aking mga salita 
ay tiyak at hindi mabibigo, na kanilang makakamit ito. 
 
D at T 64:32 Gayunman lahat ng bagay ay kinakailangang mangyari sa kanilang panahon. 
 
D at T 64:33 Dahil dito, huwag mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat kayo ay naglalagay ng 
saligan ng isang dakilang gawain. At mula sa maliliit na bagay nagmumula ang yaong dakila. 
 
D at T 64:34 Masdan, hinihingi ng Panginoon ang puso at may pagkukusang isipan; at ang may 
pagkukusa at ang masunurin ay kakainin ang taba ng lupain ng Sion sa mga huling araw na ito. 
 
D at T 64:35 At ang mapaghimagsik ay ihihiwalay sa lupain ng Sion, at itataboy, at hindi 
mamamana ang lupain. 
 



D at T 64:36 Sapagkat, katotohanang sinasabi ko na ang mga mapanghimagsik ay hindi nagmula 
sa dugo ni Ephraim, samakatwid sila ay bubunutin. 
 
D at T 64:37 Masdan, ako, ang Panginoon, ay nagtayo ng aking simbahan sa mga huling araw 
na ito na tulad ng isang hukom na nakaupo sa isang burol, o sa isang mataas na lugar, upang 
maghukom sa mga bansa. 
 
D at T 64:38 Sapagkat ito ay mangyayari na ang mga naninirahan sa Sion ay maghuhukom sa 
lahat ng bagay na nauukol sa Sion. 
 
D at T 64:39 At ang mga sinungaling at mapagkunwari ay susubukin nila, at sila na hindi mga 
apostol at propeta ay ibubunyag. 
 
D at T 64:40 At maging ang obispo, na isang hukom, at ang kanyang mga tagapayo, kung sila ay 
hindi matapat sa kanilang pangangasiwaan ay parurusahan, at magtatalaga ng iba na kapalit 
nila. 
 
D at T 64:41 Sapagkat, masdan, sinasabi ko sa inyo na ang Sion ay mananagana, at ang 
kaluwalhatian ng Panginoon ay mapapasakanya; 
 
D at T 64:42 At siya ang magiging sagisag sa mga tao, at may paroroon sa kanya na buhat sa 
bawat bansa sa silong ng langit. 
 
D at T 64:43 At darating ang araw na ang mga bansa sa mundo ay mayayanig dahil sa kanya, at 
mangatatakot dahil sa kanyang mga bansang kakila-kilabot. Ang Panginoon ang nangusap nito. 
Amen. 
 

BAHAGI 65 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Oktubre 
1831 (History of the Church, 1:218). Tinukoy ng Propeta ang paghahayag na ito bilang isang 
panalangin. 
 
D at T 65:1 Makinig, at narito, ang isang tinig na isinugo rito mula sa kaitaasan, na malakas at 
makapangyarihan, na umaabot hanggang sa mga dulo ng mundo, oo, na ang tinig ay sumasa tao 
-- Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ang kanyang landas. 
 
D at T 65:2 Ang mga susi ng kaharian ng Diyos ay ipinagkatiwala sa tao sa mundo, at mula rito 
ang ebanghelyo ay lalaganap hanggang sa mga dulo ng mundo, gaya ng batong tinibag mula sa 
bundok, hindi ng mga kamay ay lalaganap, hanggang sa mapuno nito ang buong mundo. 
 
D at T 65:3 Oo, isang tinig na sumisigaw -- Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, ihanda ninyo 
ang hapunan ng Kordero, maghanda para sa Lalaking kasintahan. 
 
D at T 65:4 Manalangin sa Panginoon, manawagan sa kanyang banal na pangalan, ipaalam ang 
kanyang mga kamangha-manghang gawa sa mga tao. 
 
D at T 65:5 Manawagan sa Panginoon, upang ang kanyang kaharian ay lumaganap sa mundo, 
upang ang mga naninirahan dito ay matanggap ito, at maging handa para sa mga araw na 
darating, na kung kailan ang Anak ng Tao ay bababa mula sa langit, nadaramitan ng liwanag ng 
kanyang kaluwalhatian, upang salubungin ang kaharian ng Diyos na itinatag sa mundo. 
 
D at T 65:6 Dahil dito, nawa ang kaharian ng Diyos ay lumaganap, upang ang kaharian ng langit 
ay dumating, upang kayo, O Diyos, ay luwalhatiin sa langit gayundin sa lupa, upang ang inyong 
mga kaaway ay malupig; sapagkat sa inyo ang karangalan, kapangyarihan at kaluwalhatian, 
magpakailanman at walang katapusan. Amen. 



 
BAHAGI 66 

 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Orange, Ohio, ika-25 
ng Oktubre 1831 (History of the Church, 1:219-221). Ito ang unang araw ng isang mahalagang 
pagpupulong. Bilang pambungad sa paghahayag na ito, isinulat ng Propeta, "Sa kahilingan ni 
William E. McLellin, ako ay nagtanong sa Panginoon, at natanggap ang mga sumusunod" 
(History of the Church, 1:220). 
 
D at T 66:1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa aking tagapaglingkod na si William E. 
McLellin -- Pinagpala ka, yayamang tinalikuran mo ang iyong mga kasalanan, at tinanggap ang 
aking mga katotohanan, wika ng Panginoon mong Manunubos, ang Tagapagligtas ng sanlibutan, 
maging kasindami ng maniniwala sa aking pangalan. 
 
D at T 66:2 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, pinagpala ka sa pagtanggap mo sa aking walang 
hanggang tipan, maging ang kabuuan ng aking ebanghelyo, na ipinadala sa mga anak ng tao, 
upang sila ay magkaroon ng buhay at gawing kabahagi ng mga kaluwalhatiang ipahahayag sa 
mga huling araw, gaya ng isinulat ng mga propeta at apostol noong unang panahon. 
 
D at T 66:3 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na William, na ikaw ay 
malinis, subalit hindi lahat; magsisi, samakatwid, sa yaong mga bagay na hindi kalugud-lugod sa 
aking paningin, wika ng Panginoon, sapagkat ipakikita ng Panginoon ang mga yaon sa iyo. 
 
D at T 66:4 At ngayon, katotohanan, ako, ang Panginoon, ay ipakikita sa iyo kung ano ang aking 
niloloob hinggil sa iyo, o kung ano ang aking kalooban hinggil sa iyo. 
 
D at T 66:5 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, na ito ang aking kalooban na nararapat 
mong ipahayag ang aking ebanghelyo nang lupain sa lupain, at nang lunsod sa lunsod, oo, sa 
yaong mga dako sa paligid na kung saan ito ay hindi pa naipahahayag. 
 
D at T 66:6 Huwag manatili nang maraming araw sa lugar na ito; huwag munang magtungo sa 
lupain ng Sion; subalit yayamang ikaw ay maaaring magpadala, magpadala; maliban dito, huwag 
isipin ang iyong mga ari-arian. 
 
D at T 66:7 Magtungo sa mga lupain sa silangan, magpatotoo sa bawat lugar, sa bawat tao at sa 
kanilang mga sinagoga, nagpapaliwanag sa mga tao. 
 
D at T 66:8 Ang aking tagapaglingkod na si Samuel H. Smith ay sasama sa iyo, at huwag mo 
siyang iiwan, at ibigay sa kanya ang iyong mga tagubilin; at siya na matapat ay palalakasin sa 
bawat lugar; at ako, ang Panginoon, ay sasama sa inyo. 
 
D at T 66:9 Ipatong ang iyong mga kamay sa mga maysakit, at sila ay gagaling. Huwag babalik, 
hanggang sa ako, ang Panginoon, ay magpabalik sa inyo. Maging matiisin sa pagdurusa. 
Magsihingi, at kayo ay makatatanggap; magsikatok, at kayo ay pagbubuksan. 
 
D at T 66:10 Huwag maghangad na manligalig. Talikdan ang lahat ng kasamaan. Huwag 
makiapid -- isang tukso na kung saan ikaw ay binagabag. 
 
D at T 66:11 Tuparin ang mga kasabihang ito, sapagkat ang mga ito ay tunay at tapat; at 
gampanan mo ang iyong tungkulin, at isulong ang maraming tao sa Sion nang may mga awit 
nang walang hanggang kagalakan sa kanilang mga ulo. 
 
D at T 66:12 Magpatuloy sa mga bagay na ito maging hanggang sa wakas, at ikaw ay 
magkakaroon ng putong ng buhay na walang hanggan sa kanang kamay ng aking Ama, na 
puspos ng biyaya at katotohanan. 
 



D at T 66:13 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon ninyong Diyos, ang inyong Manunubos, 
maging si Jesucristo. Amen. 
 

BAHAGI 67 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, 
Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:224-225). Ang pagkakataon ay ukol sa isang 
natatanging pagpupulong, at ang paglalathala ng mga paghahayag na natanggap na mula sa 
Panginoon sa pamamagitan ng Propeta ay isinaalang-alang (tingnan sa ulo ng bahagi 1). 
Napagpasiyahan na dalhin nina Oliver Cowdery at John Whitmer ang mga manuskrito ng mga 
paghahayag sa Independence, na kung saan si W. W. Phelps ay maglalathala ng mga yaon 
bilang Aklat ng mga Kautusan. Marami sa kalalakihan ang nagbigay ng mataimtim na patotoo na 
ang mga paghahayag na noon ay tinipon para sa paglalathala ay tunay ngang totoo, gaya ng 
pinatotohanan ng Espiritu Santo sa kanila. Itinala ng Propeta na pagkatapos matanggap ang 
paghahayag na nakikilala bilang bahagi 1, nagkaroon ng ilang hindi magandang usap-usapan 
hinggil sa wikang ginamit sa mga paghahayag. Ang paghahayag na ito ang sumunod. 
 
D at T 67:1 Masdan at makinig, O kayong mga elder ng aking simbahan, na magkakasamang 
tinipon ang inyong sarili, na kung kaninong mga panalangin ay aking narinig, at kung kaninong 
mga puso ay aking nakikilala, at kung kaninong mga hangarin ay nakarating sa harapan ko. 
 
D at T 67:2 Masdan at narito, ang aking mga mata ay nasa inyo, at ang kalangitan at ang lupa ay 
nasa aking mga kamay, at ang yaman ng kawalang-hanggan ay akin upang ibigay. 
 
D at T 67:3 Kayo ay nagsumikap na maniwala na matatanggap ninyo ang pagpapala na 
inihandog sa inyo; subalit masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo na may takot sa inyong mga 
puso, at katotohanang ito ang dahilan kung bakit kayo ay hindi nakatanggap. 
 
D at T 67:4 At ngayon ako, ang Panginoon, ay nagbibigay sa inyo ng isang patotoo sa 
katotohanan ng mga kautusang ito na nakalatag sa harapan ninyo. 
 
D at T 67:5 Ang inyong mga mata ay nakatuon sa aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., 
at ang kanyang wika ay inyong nalalaman, at ang kanyang mga pagkakamali ay inyong 
nalalaman; at inyong hinangad sa inyong mga puso ang kaalaman upang makapagpahayag kayo 
nang mas higit kaysa sa kanyang wika; ito ay batid din ninyo. 
 
D at T 67:6 Ngayon, hanapin ninyo mula sa Aklat ng mga Kautusan, maging ang pinakamaliit na 
nasa mga ito, at italaga siya na pinakamarunong sa inyo; 
 
D at T 67:7 O, kung mayroon sa inyo na makagagawa ng isang tulad nito, sa gayon kayo ay may 
katwiran sa pagsasabing hindi ninyo alam na ang mga yaon ay totoo; 
 
D at T 67:8 Subalit kung hindi kayo makagagawa ng isang katulad nito, kayo ay nasa ilalim ng 
sumpa kung hindi kayo magpapatotoo na ang mga ito ay totoo. 
 
D at T 67:9 Sapagkat nalalaman ninyo na walang kasamaan sa mga yaon, at yaong mabuti ay 
nanggagaling sa itaas, mula sa Ama ng mga liwanag. 
 
D at T 67:10 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ito ay inyong pribilehiyo, at isang 
pangako ang aking ibinibigay sa inyo na inorden sa ministeryong ito, na yayamang sinisikap 
ninyong alisan ang inyong sarili ng mga inggit at takot, at nagpapakumbaba ng inyong sarili sa 
harapan ko, sapagkat kayo ay hindi ganap na mapagpakumbaba, ang tabing ay mapupunit at 
inyo akong makikita at makikilala na ako nga -- hindi ng makamundo ni ng likas na pag-iisip, 
kundi ng espirituwal. 
 



D at T 67:11 Sapagkat walang tao, sa laman, ang nakakita sa Diyos kailanman, maliban sa siya 
ay pinasigla ng Espiritu ng Diyos. 
 
D at T 67:12 Ni ang sinumang likas na tao ang makatatagal sa harapan ng Diyos, ni ang 
makamundong pag-iisip. 
 
D at T 67:13 Hindi ninyo matatagalan ang pagharap sa Diyos ngayon, ni ang mga paglilingkod ng 
mga anghel; dahil dito, magpatuloy sa pagtitiyaga hanggang sa kayo ay maging ganap. 
 
D at T 67:14 Huwag ibaling ang inyong isipan; at kapag kayo ay karapat-dapat, sa aking sariling 
takdang panahon, inyong makikita at malalaman ang yaong ipinagkaloob sa inyo sa 
pamamagitan ng mga kamay ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun. Amen. 
 

BAHAGI 68 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, 
Nobyembre 1831, sa pakiusap nina Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson, at William 
E. McLellin (History of the Church, 1:227-229). Kahit na ang paghahayag na ito ay ibinigay bilang 
tugon sa pagsusumamo na ang kaisipan ng Panginoon ay ipaalam hinggil sa mga nabanggit na 
elder, marami sa mga nilalaman ang tumutukoy sa buong Simbahan. 
 
D at T 68:1 Ang aking tagapaglingkod, si Orson Hyde, ay tinawag sa pamamagitan ng kanyang 
ordinasyon na ipahayag ang walang hanggang ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu ng 
buhay na Diyos, nang tao sa tao, at nang lupain sa lupain, sa mga kongregasyon ng masasama, 
sa kanilang mga sinagoga, tinatalakay at ipinaliliwanag ang lahat ng banal na kasulatan sa 
kanila. 
 
D at T 68:2 At, masdan, at narito, ito ay isang halimbawa sa lahat ng yaong naorden sa 
pagkasaserdoteng ito, kung kaninong misyon ay itinakda sa kanila na humayo -- 
 
D at T 68:3 At ito ang halimbawa sa kanila, na sila ay mangungusap habang sila ay pinakikilos ng 
Espiritu Santo. 
 
D at T 68:4 At anuman ang kanilang sasabihin kapag pinakikilos ng Espiritu Santo ay magiging 
mga banal na kasulatan, ang magiging kalooban ng Panginoon, ang magiging kaisipan ng 
Panginoon, ang magiging salita ng Panginoon, ang magiging tinig ng Panginoon, at ang 
kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. 
 
D at T 68:5 Masdan, ito ang pangako ng Panginoon sa inyo, O kayo na aking mga 
tagapaglingkod. 
 
D at T 68:6 Kaya nga, magalak, at huwag matakot, sapagkat ako ang Panginoon ay kasama 
ninyo, at tatayo sa tabi ninyo; at magpapatotoo kayo sa akin, maging si Jesucristo, na ako ang 
Anak ng buhay na Diyos, na ako ang noon, na ako ang ngayon, at na ako ay paparito. 
 
D at T 68:7 Ito ang salita ng Panginoon sa iyo, aking tagapaglingkod na Orson Hyde, at gayon 
din sa aking tagapaglingkod na si Luke Johnson, at sa aking tagapaglingkod na si Lyman 
Johnson, at sa aking tagapaglingkod na si William E. McLellin, at sa lahat ng matapat na elder ng 
aking simbahan -- 
 
D at T 68:8 Humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, 
gumaganap sa karapatan na aking ibinigay sa inyo, nagbibinyag sa pangalan ng Ama, at ng 
Anak, at ng Espiritu Santo. 
 
D at T 68:9 At siya na naniniwala at nabinyagan ay maliligtas, at siya na hindi naniniwala ay 
mapapahamak. 



 
D at T 68:10 At siya na naniniwala ay pagpapalain ng mga kalakip na tanda, maging tulad ng 
nasusulat. 
 
D at T 68:11 At sa inyo ay ipagkakaloob na malaman ang mga tanda ng panahon, at ang mga 
tanda ng pagparito ng Anak ng Tao; 
 
D at T 68:12 At kasindami ng patototohanan ng Ama, sa inyo ay ipagkakaloob ang 
kapangyarihang ibuklod ang mga ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. 
 
D at T 68:13 At ngayon, hinggil sa mga bagay na karagdagan sa mga tipan at kautusan, ito ang 
mga yaon -- 
 
D at T 68:14 May matitira pagkaraan nito, sa takdang panahon ng Panginoon, na ibang mga 
obispo na itatalaga sa simbahan, upang mangasiwa maging alinsunod sa una; 
 
D at T 68:15 Kaya nga sila ay magiging matataas na saserdote na mga karapat-dapat, at sila ay 
itatalaga ng Unang Panguluhan ng Pagkasaserdoteng Melquisedec, maliban sa sila ay mga 
literal na inapo ni Aaron. 
 
D at T 68:16 At kung sila ay mga literal na inapo ni Aaron sila ay may legal na karapatan sa 
obispado, kung sila ay mga panganay sa mga anak na lalaki ni Aaron; 
 
D at T 68:17 Sapagkat ang mga panganay ang may karapatan sa panguluhan ng 
pagkasaserdoteng ito, at ang mga susi o karapatan nito. 
 
D at T 68:18 Walang sinumang tao ang may legal na karapatan sa katungkulang ito, na hawakan 
ang mga susi ng pagkasaserdoteng ito, maliban sa siya ay literal na inapo at ang panganay ni 
Aaron. 
 
D at T 68:19 Subalit, bilang mataas na saserdote ng Pagkasaserdoteng Melquisedec ay may 
kapangyarihang gampanan ang lahat ng nakabababang katungkulan maaari niyang gampanan 
ang katungkulan ng obispo kung walang literal na inapo ni Aaron matatagpuan, kung siya ay 
tinawag at itinalaga at inordenan sa kapangyarihang ito, sa ilalim ng mga kamay ng Unang 
Panguluhan ng Pagkasaserdoteng Melquisedec. 
 
D at T 68:20 At ang literal na inapo ni Aaron, din, ay kailangang tawagin ng Panguluhang ito, at 
natagpuang karapat-dapat, at hinirang, at inordenan sa ilalim ng mga kamay ng Panguluhang ito, 
kung hindi sila ay hindi legal na may karapatan na gumanap sa kanilang pagkasaserdote. 
 
D at T 68:21 Subalit, sa bisa ng batas hinggil sa kanilang karapatan sa pagkasaserdote magmula 
sa ama hanggang sa anak na lalaki, maaari nilang maangkin ang pagkakahirang sa kanila kung 
sa anumang oras ay mapatutunayan nila ang kanilang angkan, o matitiyak ito sa pamamagitan 
ng paghahayag mula sa Panginoon sa ilalim ng mga kamay ng mga nabanggit na Panguluhan. 
 
D at T 68:22 At muli, walang obispo o mataas na saserdote na itatalaga sa ministeryong ito ang 
lilitisin o uusigin sa anumang krimen, maliban sa ito ay sa harapan ng Unang Panguluhan ng 
simbahan; 
 
D at T 68:23 At yayamang siya ay natagpuang may kasalanan sa harapan ng Panguluhang ito, 
sa pamamagitan ng patotoo na hindi mapabubulaanan, siya ay parurusahan; 
 
D at T 68:24 At kung siya ay magsisisi siya ay patatawarin, alinsunod sa mga tipan at kautusan 
ng simbahan. 
 



D at T 68:25 At muli, yayamang ang mga magulang ay may mga anak sa Sion, o sa alinman sa 
kanyang mga istaka na naitatag, na hindi nagtuturo sa kanila na maunawaan ang doktrina ng 
pagsisisi, pananampalataya kay Cristo ang Anak ng buhay na Diyos, at ng pagbibinyag at ang 
kaloob na Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, pagsapit ng walong 
taong gulang, ang kasalanan ay nasa ulo ng mga magulang. 
 
D at T 68:26 Sapagkat ito ay magiging batas sa mga naninirahan sa Sion, o sa alinman sa 
kanyang mga istaka na naitatag. 
 
D at T 68:27 At ang kanilang mga anak ay bibinyagan para sa kapatawaran ng kanilang mga 
kasalanan pagsapit ng walong taong gulang, at tatanggapin ang pagpapatong ng kamay. 
 
D at T 68:28 At tuturuan din nila ang kanilang mga anak na manalangin, at magsilakad nang 
matwid sa harapan ng Panginoon. 
 
D at T 68:29 At ang mga naninirahan sa Sion ay susundin din ang araw ng Sabbath upang 
panatilihin itong banal. 
 
D at T 68:30 At ang mga naninirahan sa Sion ay aalalahanin din ang kanilang mga gawain, 
yayamang sila ay itinalagang gumawa, nang buong katapatan; sapagkat ang mga tamad ay 
naaalaala ng Panginoon. 
 
D at T 68:31 Ngayon, ako, ang Panginoon, ay hindi lubos na nalulugod sa mga naninirahan sa 
Sion, sapagkat may mga tamad sa kanila; at ang kanilang mga anak ay lumalaki rin sa 
kasamaan; hindi rin nila hinahanap nang may pagsusumigasig ang mga yaman ng kawalang-
hanggan, sa halip ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman. 
 
D at T 68:32 Ang mga bagay na ito ay hindi nararapat, at kinakailangang mahinto mula sa kanila; 
kaya nga, ang aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery ay dadalhin ang mga salitang ito sa 
lupain ng Sion. 
 
D at T 68:33 At isang kautusan ang ibinibigay ko sa kanila -- na siya na hindi tumutupad sa 
kanyang mga panalangin sa harapan ng Panginoon sa panahong yaon, siya ay pananatilihin sa 
alaala sa harapan ng hukom ng aking mga tao. 
 
D at T 68:34 Ang mga salitang ito ay tunay at tapat; kaya nga, huwag labagin ang mga ito, ni 
magbawas mula rito. 
 
D at T 68:35 Masdan, ako ang Alpha at Omega, at ako ay madaling paparito. Amen. 
 

BAHAGI 69 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, 
Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:234-235). Ang pagkakatipon ng mga paghahayag na 
hinahangad sa maagang paglalathala ay ipinasa sa natatanging pagpupulong noong ika-1 ng 
Nobyembre. Noong ika-3 ng Nobyembre, ang paghahayag na makikita rito bilang bahagi 133 ay 
idinagdag at tinawag na Apendise. Bilang kapasiyahan sa pagpupulong, si Oliver Cowdery ay 
itinalaga upang dalhin ang manuskrito ng mga tinipong paghahayag at kautusan sa 
Independence, Missouri, para sa paglilimbag. Siya rin ay kailangang magdala ng mga salapi na 
pinag-ambagan para sa pagpapatayo ng Simbahan sa Missouri. Sapagkat ang pagdaraanan ng 
paglalakbay ay maghahatid sa kanya sa isang bayan na may kakaunting naninirahan hanggang 
sa hangganan, isang kasama sa paglalakbay ay kanais-nais. 
 
D at T 69:1 Makinig sa akin, wika ng Panginoon ninyong Diyos, para sa kapakanan ng aking 
tagapaglingkod na si Oliver Cowdery. Hindi karunungan sa akin na siya ay pagkatiwalaan sa mga 



kautusan at mga salapi na kanyang dadalhin sa lupain ng Sion, maliban sa may isa na sasama 
sa kanya na tunay at tapat. 
 
D at T 69:2 Kaya nga, ako, ang Panginoon, ay niloob na ang aking tagapaglingkod, si John 
Whitmer, ay dapat sumama sa aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery; 
 
D at T 69:3 At gayon din na siya ay magpatuloy sa pagsulat at paggawa ng kasaysayan ng lahat 
ng mahalagang bagay na kanyang mapapansin at malalaman hinggil sa aking simbahan; 
 
D at T 69:4 At gayon din na siya ay tatanggap ng payo at tulong mula sa aking tagapaglingkod na 
si Oliver Cowdery at sa iba pa. 
 
D at T 69:5 At gayon din, ang aking mga tagapaglingkod na nasa ibang bansa sa mundo ay 
dapat magpadala ng mga ulat ng kanilang mga pangangasiwa sa lupain ng Sion; 
 
D at T 69:6 Sapagkat ang lupain ng Sion ay magiging isang luklukan at lugar na tanggapan at 
gagawan ng lahat ng bagay na ito. 
 
D at T 69:7 Gayunman, ang aking tagapaglingkod na si John Whitmer ay maglalakbay nang 
maraming ulit sa bawat lugar, at sa bawat simbahan, upang siya ay lalong madaling makatamo 
ng kaalaman -- 
 
D at T 69:8 Nangangaral at nagpapaliwanag, nagsusulat, nagsisipi, pumipili, at kumukuha ng 
lahat ng bagay na para sa ikabubuti ng simbahan, at para sa bumabangong salinlahi sa lupain ng 
Sion, upang ariin ito ng sali't salinlahi, magpakailanman at walang katapusan. Amen. 
 

BAHAGI 70 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-12 
ng Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:235-237). Ang kasaysayang isinulat ng Propeta ay 
nagsasabing apat na natatanging pagpupulong ang ginanap mula ika-1 hanggang ika-12 ng 
Nobyembre, magkakasunod. Sa katapusan ng mga pagtitipong ito, ang malaking kahalagahan ng 
Aklat ng mga Kautusan, sa dakong huli ay tinawag na Doktrina at mga Tipan, ay isinaalang-
alang; at tinukoy ito ng Propeta bilang "ang saligan ng Simbahan sa mga huling araw na ito, at 
isang kapakinabangan sa sanlibutan, ipinakikita na ang mga susi ng mga hiwaga ng kaharian ng 
ating Tagapagligtas ay muling ipinagkatiwala sa tao" (History of the Church, 1:235). 
 
D at T 70:1 Masdan, at makinig, O kayong mga naninirahan sa Sion, at lahat kayong mga tao ng 
aking simbahan na nasa malayo, at pakinggan ang salita ng Panginoon na aking ibinibigay sa 
aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., at gayon din sa aking tagapaglingkod na si Martin 
Harris, at gayon din sa aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery, at gayon din sa aking 
tagapaglingkod na si John Whitmer, at gayon din sa aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon, 
at gayon din sa aking tagapaglingkod na si William W. Phelps, sa pamamaraan ng kautusan sa 
kanila. 
 
D at T 70:2 Sapagkat binibigyan ko sila ng isang kautusan; kaya nga makinig at pakinggan, 
sapagkat ganito ang wika ng Panginoon sa kanila -- 
 
D at T 70:3 Ako, ang Panginoon, ay itinalaga sila, at inordenan sila na maging mga katiwala sa 
mga paghahayag at kautusan, na aking ibinigay sa kanila, at yaong aking ibibigay pa pagkaraan 
nito sa kanila; 
 
D at T 70:4 At ang ulat ng pangangasiwang ito ay aking hihingin sa kanila sa araw ng 
paghuhukom. 
 



D at T 70:5 Kaya nga, nagtalaga ako sa kanila, at ito ang kanilang tungkulin sa simbahan ng 
Diyos, na pamahalaan ang mga ito at ang mga nauukol dito, oo, ang mga kapakinabangan mula 
rito. 
 
D at T 70:6 Kaya nga, isang kautusan ang ibinibigay ko sa kanila, na hindi nila ibibigay ang mga 
bagay na ito sa simbahan, ni sa sanlibutan; 
 
D at T 70:7 Gayunman, yayamang sila ay tumatanggap nang higit sa kinakailangan para sa 
kanilang mga pangangailangan at kanilang mga kakulangan, ito ay ibibigay sa aking kamalig; 
 
D at T 70:8 At ang mga kapakinabangan ay ilalaan sa mga naninirahan sa Sion, at sa kanilang 
mga salinlahi, yayamang sila ay magiging tagapagmana alinsunod sa mga batas ng kaharian. 
 
D at T 70:9 Masdan, ito ang hinihingi ng Panginoon sa lahat ng tao sa kanyang pangangasiwa, 
maging ako, ang Panginoon, ay nagtalaga o magtatalaga pa pagkaraan nito sa sinumang tao. 
 
D at T 70:10 At masdan, wala ni isa ang di-saklaw ng batas na ito na kabilang sa simbahan ng 
buhay na Diyos; 
 
D at T 70:11 Oo, ni ang obispo, ni ang kinatawang nangangalaga sa kamalig ng Panginoon, ni 
siya na itinalaga sa pangangasiwa sa mga bagay na temporal. 
 
D at T 70:12 Siya na itinalagang mamahala sa mga espirituwal na bagay, siya rin ay karapat-
dapat sa kanyang upa, maging yaong mga itinalaga sa pangangasiwa upang mamahala sa mga 
bagay na temporal; 
 
D at T 70:13 Oo, maging higit na masagana, kung aling kasaganahan ay pinarami sa kanila sa 
pamamagitan ng mga pagpapatunay ng Espiritu. 
 
D at T 70:14 Gayunman, sa inyong mga temporal na bagay kayo ay magiging pantay-pantay, at 
ito ay hindi nang laban sa kalooban, kung hindi ang kasaganahan ng mga pagpapatunay ng 
Espiritu ay ipagkakait. 
 
D at T 70:15 Ngayon, ang kautusang ito ay ibinibigay ko sa aking mga tagapaglingkod para sa 
kanilang kapakinabangan samantalang sila ay nananatili, para sa pagpapakita ng aking mga 
pagpapala sa kanilang mga ulo, at bilang gantimpala sa kanilang pagsusumigasig at para sa 
kanilang kaligtasan; 
 
D at T 70:16 Para sa pagkain at para sa pananamit; para sa mana; para sa mga bahay at para sa 
mga lupain, sa anumang kalagayan ako, ang Panginoon, ay ilalagay sila, at saan man ako, ang 
Panginoon, ay isusugo sila. 
 
D at T 70:17 Sapagkat sila ay naging matapat sa maraming bagay, at gumawa ng mabuti 
yayamang sila ay hindi nagkasala. 
 
D at T 70:18 Masdan, ako, ang Panginoon, ay maawain at pagpapalain sila, at sila ay papasok sa 
kagalakan ng mga bagay na ito. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 71 
 
Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, sa Hiram, Ohio, ika-
1 ng Disyembre 1831 (History of the Church, 1:238-239). Ang Propeta ay nagpatuloy na magsalin 
ng Biblia na kasama si Sidney Rigdon bilang kanyang tagasulat hanggang sa ang paghahayag 
na ito ay natanggap, sa panahong ito ay pansamantalang isinaisantabi muna upang matupad nila 
ang tagubilin na ibinigay rito. Ang mga kapatid ay kailangang humayo upang mangaral nang sa 
gayon ay mabawasan ang hindi mabuting damdaming namumuo laban sa Simbahan bunga ng 



paglalathala ng ilang lathalain sa pahayagan ni Ezra Booth, na ganap na tumalikod sa kanyang 
relihiyon. 
 
D at T 71:1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo na aking mga tagapaglingkod na 
Joseph Smith, Jun., at Sidney Rigdon, na ang oras ay katotohanang dumating na, na 
kinakailangan at nararapat sa akin na inyong buksan ang inyong mga bibig sa pagpapahayag ng 
aking ebanghelyo, ang mga bagay tungkol sa kaharian, ipinaliliwanag ang mga hiwaga nito mula 
sa mga banal na kasulatan, alinsunod sa bahaging iyon ng Espiritu at kapangyarihan na ibibigay 
sa inyo, maging tulad ng aking niloloob. 
 
D at T 71:2 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipahayag sa sanlibutan sa mga lugar sa palibot, at 
sa simbahan din, sa loob ng isang panahon, maging hanggang sa ito ay ipaalam sa inyo. 
 
D at T 71:3 Katotohanang ito ay misyon sa isang panahon, na aking ibinigay sa inyo. 
 
D at T 71:4 Kaya nga, gumawa kayo sa aking ubasan. Manawagan sa mga naninirahan sa lupa, 
at magpatotoo, at ihanda ang daan para sa mga kautusan at paghahayag na darating. 
 
D at T 71:5 Ngayon, masdan, ito ang karunungan; ang sinumang babasa, siya ay umunawa at 
tumanggap din; 
 
D at T 71:6 Sapagkat sa kanya na tatanggap nito ay bibigyan ng higit pang kasaganahan, maging 
kapangyarihan. 
 
D at T 71:7 Kaya nga, lituhin ang inyong mga kaaway; tawagin sila upang harapin kayo maging 
sa madla at nang sarilinan; at yayamang kayo ay matapat ang kanilang kahihiyan ay ipakikita. 
 
D at T 71:8 Kaya nga, sila ay magdala ng kanilang matitibay na dahilan laban sa Panginoon. 
 
D at T 71:9 Katotohanan, yaon ang wika ng Panginoon sa inyo -- walang sandata na ginawa 
laban sa inyo ang mananaig; 
 
D at T 71:10 At kung sinumang tao ang magtataas ng kanyang tinig laban sa inyo siya ay lilituhin 
sa aking sariling panahon. 
 
D at T 71:11 Kaya nga, sundin ang aking mga kautusan; ang mga ito ay tunay at tapat. Maging 
gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 72 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-4 
ng Disyembre 1831 (History of the Church, 1:239-241). Ilan sa mga elder at kasapi ang nagtipon 
upang malaman ang kanilang mga tungkulin at lalong maliwanagan sa mga turo ng Simbahan. 
Ang bahaging ito ay pinagsamang dalawang paghahayag na natanggap sa loob ng isang araw. 
Ipinaalam ng talata 1 hanggang 8 ang tungkulin ni Newel K. Whitney bilang isang obispo. Siya ay 
tinawag at inordenan, pagkatapos ang talata 9 hanggang 26 ay tinanggap, nagbibigay ng 
karagdagang kaalaman tungkol sa mga tungkulin ng obispo. 
 
D at T 72:1 Makinig, at dinggin ang tinig ng Panginoon, O kayong magkakasamang nagtipon ng 
inyong sarili, na matataas na saserdote ng aking simbahan, na kung kanino ang kaharian at 
kapangyarihan ay ibinigay. 
 
D at T 72:2 Sapagkat katotohanang ganito ang wika ng Panginoon, kinakailangan sa akin na 
magtalaga ng isang obispo sa inyo, o mula sa inyo, para sa simbahan sa dakong ito ng ubasan 
ng Panginoon. 
 



D at T 72:3 At katotohanang ang bagay na ito ay inyong nagawa nang matalino, sapagkat 
hinihingi ng Panginoon, sa mga kamay ng bawat katiwala, na magbigay-sulit sa kanilang 
pangangasiwa, maging sa panahong ito at sa kawalang-hanggan. 
 
D at T 72:4 Ang siya na matapat at matalino sa panahong ito ay inaaring karapat-dapat na 
magmana ng mga mansiyon na inihanda para sa kanya ng aking Ama. 
 
D at T 72:5 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga elder ng simbahan sa dakong ito ng 
aking ubasan ay magbibigay-sulit ng kanilang pangangasiwa sa obispo, na itatalaga ko sa 
dakong ito ng aking ubasan. 
 
D at T 72:6 Ang mga bagay na ito ay nararapat na nakatala, na ibibigay sa mga obispo ng Sion. 
 
D at T 72:7 At ang tungkulin ng obispo ay ipababatid sa pamamagitan ng mga kautusan na 
ibinigay, at ng tinig ng kapulungan. 
 
D at T 72:8 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking tagapaglingkod na si Newel 
K. Whitney ang siyang tao na itatalaga at oordenan sa kapangyarihang ito. Ito ang kalooban ng 
Panginoon ninyong Diyos, ang inyong Manunubos. Maging gayon nga. Amen. 
 
D at T 72:9 Ang salita ng Panginoon, bilang karagdagan sa batas na ibinigay, ipinababatid ang 
katungkulan ng obispo na siyang inordenan sa simbahan sa dakong ito ng ubasan, na 
katotohanang ito nga -- 
 
D at T 72:10 Upang mag-ingat ng kamalig ng Panginoon; upang tumanggap ng mga laang 
gugugulin ng simbahan sa dakong ito ng ubasan. 
 
D at T 72:11 At upang tanggapin ang ulat ng mga elder gaya ng ipinag-utos noon; at upang 
maglingkod sa kanilang mga pangangailangan; na siyang magbabayad sa yaong kanilang 
matatanggap yayamang sila ay may ibabayad; 
 
D at T 72:12 Nang ito rin ay mailaan para sa ikabubuti ng simbahan, para sa mga maralita at 
nangangailangan. 
 
D at T 72:13 At siya na walang ipambabayad, isang ulat ang kukunin at ibibigay sa obispo ng 
Sion, na siyang magbabayad ng pagkakautang mula sa yaong ilalagay sa kanyang kamay ng 
Panginoon. 
 
D at T 72:14 Ang mga gawa ng matatapat na gumawa sa mga espirituwal na bagay, sa 
pangangasiwa ng ebanghelyo at mga bagay ng kaharian para sa simbahan, at para sa 
sanlibutan, ay tutugon sa pagkakautang sa obispo sa Sion; 
 
D at T 72:15 Sa gayon lalabas ito mula sa simbahan, sapagkat alinsunod sa batas ang lahat ng 
tao na paroroon sa Sion ay kailangang magbigay ng lahat ng bagay sa harapan ng obispo sa 
Sion. 
 
D at T 72:16 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yayamang ang bawat elder sa dakong 
ito ng ubasan ay kailangang magbigay-sulit ng kanyang pangangasiwa sa obispo sa dakong ito 
ng ubasan -- 
 
D at T 72:17 Isang katibayan mula sa hukom o obispo sa dakong ito ng ubasan, at sa obispo ng 
Sion ay patunay sa bawat tao na karapat-dapat at tumutugon sa lahat ng bagay, para sa mana, 
at upang matanggap bilang isang matalinong katiwala at bilang isang matapat na manggagawa; 
 
D at T 72:18 Kung hindi siya ay hindi tatanggapin ng obispo ng Sion. 
 



D at T 72:19 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat elder na magbibigay-sulit 
sa obispo ng simbahan sa dakong ito ng ubasan ay itatagubilin ng simbahan o mga simbahan, 
kung saan siya ay gumagawa, upang maisulit niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga ulat 
na pinagtibay sa lahat ng bagay. 
 
D at T 72:20 At muli, ang aking mga tagapaglingkod na itinalaga bilang mga katiwala sa mga 
bagay na hinggil sa panitikan ng aking simbahan ay may karapatang humingi ng tulong sa obispo 
o mga obispo sa lahat ng bagay -- 
 
D at T 72:21 Upang ang mga paghahayag ay mailathala, at maipadala hanggang sa mga dulo ng 
mundo; upang sila rin ay makakuha ng laang gugugulin na makatutulong sa simbahan sa lahat 
ng bagay; 
 
D at T 72:22 Upang sila rin sa kanilang sarili ay maging karapat-dapat sa lahat ng bagay, at 
ituring na matatalinong katiwala. 
 
D at T 72:23 At ngayon, masdan, ito ay magiging halimbawa para sa lahat ng iba't ibang sangay 
ng aking simbahan, saan mang lupain ito maitatatag. At ngayon ako ay nagtatapos ng aking mga 
pananalita. Amen. 
 
D at T 72:24 Ilang salita bilang karagdagan sa mga batas ng kaharian, tungkol sa mga kasapi ng 
simbahan -- sila na itinalaga sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na magtungo sa Sion, at sila 
na may pagkakataong magtungo sa Sion -- 
 
D at T 72:25 Sila ay magdadala sa obispo ng isang katibayan mula sa tatlong elder ng simbahan, 
o isang katibayan mula sa obispo; 
 
D at T 72:26 Kung hindi siya na magtutungo sa lupain ng Sion ay hindi tatanggapin bilang isang 
matalinong katiwala. Ito ay isa ring halimbawa. Amen. 
 

BAHAGI 73 
 
Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, sa Hiram, Ohio, ika-
10 ng Enero 1832 (History of the Church, 1:241-242). Mula noong unang bahagi ng nakaraang 
buwan ng Disyembre, ang Propeta at si Sidney ay naging abala sa pangangaral, at sa 
pamamagitan nito ay maraming nagawa upang mabawasan ang mga hindi magandang 
damdamin na lumitaw laban sa Simbahan (tingnan sa ulo ng bahagi 71). 
 
D at T 73:1 Sapagkat katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon, kinakailangan sa akin na sila 
ay nararapat magpatuloy sa pangangaral ng ebanghelyo, at sa panghihimok sa mga simbahang 
nasa paligid, hanggang sa sumapit ang pagpupulong; 
 
D at T 73:2 At pagkatapos, masdan, ito ay ipababatid sa kanila, sa pamamagitan ng tinig ng 
kapulungan, ang kanilang iba't ibang misyon. 
 
D at T 73:3 Ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo aking mga tagapaglingkod, Joseph Smith, 
Jun., at Sidney Rigdon, sinabi ng Panginoon, kinakailangan na magsalin muli; 
 
D at T 73:4 At, yayamang magagawa, na mangaral sa mga dako sa paligid hanggang sa 
pagpupulong; at pagkatapos niyon ay kinakailangan na magpatuloy sa pagsasalin hanggang sa 
ito ay matapos. 
 
D at T 73:5 At ito ay magiging huwaran sa mga elder hanggang sa makatanggap ng 
karagdagang kaalaman, maging tulad ng nakasulat dito. 
 



D at T 73:6 Ngayon hindi na ako magbibigay pa sa inyo sa mga oras na ito. Bigkisan ang inyong 
mga balakang at maging mahinahon. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 74 
 
Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Enero 1832 (History of 
the Church, 1:242). Isinulat ng Propeta: "Sa pagtanggap ng nauunang salita ng Panginoon [D at 
T 73], aking muling sinimulan ang pagsasalin ng mga Banal na Kasulatan, at masigasig na 
gumawa hanggang bago dumating ang pagpupulong, na nakatakdang ganapin sa ika-25 ng 
Enero. Sa panahong ito natanggap ko rin ang mga sumusunod, bilang paliwanag ng Unang Sulat 
sa mga Taga-Corinto, ika-7 kabanata, ika-14 na talata" (History of the Church, 1:242). 
 
D at T 74:1 Sapagkat ang hindi sumasampalatayang asawang lalaki ay pinababanal ng asawang 
babae, ang hindi sumasampalatayang asawang babae ay pinababanal ng asawang lalaki; kung 
hindi ang inyong mga anak ay marurumi, subalit ngayon sila ay banal na. 
 
D at T 74:2 Ngayon, sa mga araw ng mga apostol ang batas ng pagtutuli ay ginagawa sa lahat 
ng Judio na hindi naniniwala sa ebanghelyo ni Jesucristo. 
 
D at T 74:3 At ito ay nangyari na, na nagkaroon ng malaking pagtatalo sa mga tao hinggil sa 
batas ng pagtutuli, sapagkat ang hindi sumasampalatayang asawang lalaki ay naghangad na ang 
kanyang mga anak ay nararapat na matuli at mapasailalim sa mga batas ni Moises, na aling 
batas ay natupad na. 
 
D at T 74:4 At ito ay nangyari na ang mga anak, na pinalaki sa ilalim ng mga batas ni Moises, ay 
tumalima sa mga paniniwala ng kanilang mga ama at hindi naniwala sa ebanghelyo ni Cristo, na 
kung saan sila ay hindi naging banal. 
 
D at T 74:5 Dahil dito, sa kadahilanang ito ang apostol ay sumulat sa simbahan, nagbibigay sa 
kanila ng isang kautusan, hindi mula sa Panginoon, kundi mula sa kanya, na ang 
mananampalataya ay hindi nararapat na makiisa sa hindi mananampalataya; maliban na ang 
mga batas ni Moises ay matigil na sa kanila, 
 
D at T 74:6 Nang ang kanilang mga anak ay manatili nang walang pagtutuli; at nang ang 
paniniwala ay matigil na, na nagsasabi na ang maliliit na bata ay hindi banal; sapagkat ito ang 
paniniwala ng mga Judio; 
 
D at T 74:7 Subalit ang maliliit na bata ay banal, pinabanal sa pamamagitan ng pagbabayad-sala 
ni Jesucristo; at ito ang ibig sabihin ng mga banal na kasulatan. 
 

BAHAGI 75 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Amherst, Ohio, ika-
25 ng Enero 1832 (History of the Church, 1:242-245). Ang pangyayari ay sa isang pagpupulong 
na naunang itinakda. Sa pagpupulong na ito si Joseph Smith ay sinang-ayunan at inordenan 
Pangulo ng Mataas na Pagkasaserdote. May ilang elder, na nakaranas ng kahirapan sa 
pagpapaunawa sa mga tao ng kanilang mensahe, ay naghangad na matutuhan nang higit pa ang 
kanilang mga pangunahing tungkulin. Ang paghahayag na ito ang sumunod. 
 
D at T 75:1 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako na nangungusap maging sa 
pamamagitan ng tinig ng aking Espiritu, maging ang Alpha at Omega, ang inyong Panginoon at 
inyong Diyos -- 
 
D at T 75:2 Makinig, O kayong nagbigay ng inyong mga pangalan upang humayo upang 
ipahayag ang aking ebanghelyo, at upang pungusan ang aking ubasan. 
 



D at T 75:3 Masdan, sinasabi ko sa inyo, na ito ang aking kalooban na kayo ay nararapat na 
humayo at huwag magpaiwan, ni maging tamad bagkus gumawa nang inyong buong lakas -- 
 
D at T 75:4 Itinataas ang inyong mga tinig na katulad ng tunog ng isang pakakak, ipinahahayag 
ang katotohanan alinsunod sa mga paghahayag at kautusan na aking ibinigay sa inyo. 
 
D at T 75:5 At sa ganito, kung kayo ay matatapat kayo ay matitigib ng bigkis, at puputungan ng 
karangalan, at kaluwalhatian, at kawalang-kamatayan, at buhay na walang hanggan. 
 
D at T 75:6 Samakatwid, katotohanang sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si William E. 
McLellin, binabawi ko ang pagtatalaga na ibinigay ko sa kanya na magtungo sa mga bansa sa 
silangan; 
 
D at T 75:7 At ako ay nagbibigay sa kanya ng panibagong pagtatalaga at ng bagong kautusan, 
na kung saan ako, ang Panginoon, ay pinagsabihan siya dahil sa mga pagbubulung-bulong ng 
kanyang puso; 
 
D at T 75:8 At siya ay nagkasala; gayunpaman, akin siyang pinatatawad at sinasabi sa kanya 
muli, Humayo ka sa mga bansa sa katimugan. 
 
D at T 75:9 At ang aking tagapaglingkod na si Luke Johnson ay sumama sa kanya, at 
magpahayag ng mga bagay na aking ipinag-uutos sa kanila -- 
 
D at T 75:10 Tinatawag ang pangalan ng Panginoon para sa Mang-aaliw, na magtuturo sa kanila 
ng lahat ng bagay na kinakailangan para sa kanila -- 
 
D at T 75:11 Manalangin tuwina nang sila ay huwag manghina; at yayamang kanilang ginagawa 
ito, ako ay makakasama nila maging hanggang sa katapusan. 
 
D at T 75:12 Masdan, ito ang kalooban ng Panginoon ninyong Diyos hinggil sa inyo. Maging 
gayon nga. Amen. 
 
D at T 75:13 At muli, katotohanang ganito ang wika ng Panginoon, ang aking tagapaglingkod na 
si Orson Hyde at ang aking tagapaglingkod na si Samuel H. Smith ay maglakbay sa mga bansa 
sa gawing silangan, at magpahayag ng mga bagay na aking ipinag-utos sa kanila; at yayamang 
sila ay matatapat, masdan, ako ay makakasama nila maging hanggang sa katapusan. 
 
D at T 75:14 At muli, katotohanang sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si Lyman Johnson, at 
sa aking tagapaglingkod na si Orson Pratt, sila ay maglakbay rin sa mga bansa sa gawing 
silangan; at masdan, at narito, ako ay makakasama rin nila, maging hanggang sa katapusan. 
 
D at T 75:15 At muli, sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si Asa Dodds, at sa aking 
tagapaglingkod na si Calves Wilson, na sila ay maglakbay rin sa mga bansa sa gawing kanluran, 
at ipangaral ang aking ebanghelyo, maging gaya ng ipinag-utos ko sa kanila. 
 
D at T 75:16 At siya na matapat ay pagtatagumpayan ang lahat ng bagay, at dadakilain sa huling 
araw. 
 
D at T 75:17 At muli, sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si Major N. Ashley, at sa aking 
tagapaglingkod na si Burr Riggs, sila ay maglakbay rin sa mga bansa sa gawing timog. 
 
D at T 75:18 Oo, lahat ng yaon ay maglakbay, gaya ng aking ipinag-utos sa kanila, magtutungo 
sa bawat bahay, at sa bawat baryo, at sa bawat lunsod. 
 
D at T 75:19 At kung saan mang bahay kayo papasok, at kanila kayong tinatanggap iwan ang 
inyong pagbabasbas sa bahay na yaon. 



 
D at T 75:20 At kung saan mang bahay kayo papasok, at hindi nila kayo tinatanggap, kayo ay 
lilisan kaagad mula sa bahay na yaon, at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang isang 
patotoo laban sa kanila. 
 
D at T 75:21 At kayo ay mapupuspos ng kagalakan at kaligayahan; at alamin ito, na sa araw ng 
paghuhukom kayo ang magiging mga hukom ng bahay na yaon, at hahatulan sila; 
 
D at T 75:22 At higit na mabuti pa para sa mga pagano sa araw ng paghuhukom, kaysa sa bahay 
na yaon; samakatwid, bigkisan ang inyong mga balakang at maging matapat, at inyong 
mapagtatagumpayan ang lahat ng bagay, at dadakilain sa huling araw. Maging gayon nga. 
Amen. 
 
D at T 75:23 At muli, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo, O kayong mga elder ng aking 
simbahan, na nagbigay ng inyong pangalan upang inyong malaman ang kanyang kalooban 
hinggil sa inyo -- 
 
D at T 75:24 Masdan, sinasabi ko sa inyo, na tungkulin ng simbahan na tumulong sa 
pagtataguyod sa mga mag-anak ng mga yaon, at gayon din ay itaguyod ang mga mag-anak ng 
mga yaong tinawag at talagang kinakailangang isugo sa sanlibutan upang ipangaral ang 
ebanghelyo sa sanlibutan. 
 
D at T 75:25 Dahil dito, ako, ang Panginoon, ay nagbibigay sa inyo ng kautusang ito, na kayo ay 
humanap ng mga lugar para sa inyong mag-anak, yayamang ang inyong mga kapatid ay 
nakahandang buksan ang kanilang mga puso. 
 
D at T 75:26 At lahat na makahahanap ng mga lugar para sa kanilang mag-anak, at makatatamo 
ng pagtataguyod ng simbahan para sa kanila, na huwag hindi magtungo sa sanlibutan maging sa 
silangan o sa kanluran, o sa hilaga, o sa timog. 
 
D at T 75:27 Sila ay humingi at sila ay makatatanggap, kumatok at sila ay pagbubuksan, at 
ipaaalam mula sa kaitaasan, maging sa pamamagitan ng Mang-aaliw, kahit saan sila tutungo. 
 
D at T 75:28 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na bawat lalaki na may tungkulin na 
maglaan para sa kanyang sariling mag-anak, siya ay maglaan, at hindi mawawala sa kanya ang 
kanyang putong; at gumawa siya sa simbahan. 
 
D at T 75:29 Maging masigasig ang bawat tao sa lahat ng bagay. At ang tamad ay hindi 
magkakaroon ng lugar sa simbahan, maliban na siya ay magsisi at iwasto ang kanyang mga 
gawi. 
 
D at T 75:30 Dahil dito, ang aking tagapaglingkod na si Simeon Carter at ang aking 
tagapaglingkod na si Emer Harris ay magsama sa ministeryo; 
 
D at T 75:31 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si Ezra Thayre at ang aking 
tagapaglingkod na si Thomas B. Marsh; 
 
D at T 75:32 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si Hyrum Smith at ang aking 
tagapaglingkod na si Reynolds Cahoon; 
 
D at T 75:33 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si Daniel Stanton at ang aking 
tagapaglingkod na si Seymour Brunson; 
 
D at T 75:34 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si Sylvester Smith at ang aking 
tagapaglingkod na si Gideon Carter; 
 



D at T 75:35 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si Ruggles Eames at ang aking 
tagapaglingkod na si Stephen Burnett; 
 
D at T 75:36 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si Micah B. Welton at gayon din ang 
aking tagapaglingkod na si Eden Smith. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 76 
 
Isang pangitain na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, sa Hiram, Ohio, 
ika-16 ng Pebrero 1832 (History of the Church, 1:245-252). Sa pagsisimula sa kanyang tala ng 
pangitaing ito, ang Propeta ay sumulat: "Sa aking pagbalik mula sa pagpupulong sa Amherst, 
ipinagpatuloy ko ang pagsasalin ng Banal na Kasulatan. Mula sa iba't ibang paghahayag na 
natanggap, kitang-kita na maraming mahalagang paksa hinggil sa kaligtasan ng tao, ang inalis 
mula sa Biblia, o nawala bago ito inipon. Kitang-kita mula sa mga naiwang katotohanan, na kung 
ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa lahat alinsunod sa gawaing ginawa habang 
nabubuhay, ang katagang 'Langit', na hangad para sa walang hanggang tahanan ng mga Banal, 
ay kinakailangang sumaklaw sa marami pang kaharian maliban sa isa. Alinsunod dito, ... habang 
isinasalin ang Ebanghelyo ni San Juan, ako at si Elder Rigdon ay nakita ang sumusunod na 
pangitain" (History of the Church, 1:245). Ito ay matapos isalin ng Propeta ang Juan 5:29 nang 
ang pangitaing ito ay ipinagkaloob. 
 
D at T 76:1 Pakinggan, O kayong mga kalangitan, at makinig, O lupa, at magalak kayong mga 
naninirahan dito, sapagkat ang Panginoon ay Diyos, at maliban sa kanya ay wala nang 
Tagapagligtas. 
 
D at T 76:2 Dakila ang kanyang karunungan, kagila-gilalas ang kanyang mga pamamaraan, at 
ang lawak ng kanyang mga gawain ay walang makatutuklas. 
 
D at T 76:3 Ang kanyang mga layunin ay hindi nabibigo, ni walang sinuman ang makapipigil sa 
kanyang kamay. 
 
D at T 76:4 Mula sa kawalang-hanggan hanggang sa kawalang-hanggan siya ay gayon din, at 
ang kanyang mga taon ay hindi natatapos. 
 
D at T 76:5 Sapagkat ganito ang wika ng Panginoon -- Ako, ang Panginoon, ay maawain at 
mapagmahal sa mga yaong may takot sa akin, at nagagalak na parangalan yaong mga 
naglilingkod sa akin sa kabutihan at sa katotohanan hanggang sa katapusan. 
 
D at T 76:6 Dakila ang kanilang gantimpala at walang hanggan ang kanilang kaluwalhatian. 
 
D at T 76:7 At sa kanila aking ipahahayag ang lahat ng hiwaga, oo, lahat ng nakakubling hiwaga 
ng aking kaharian mula noong una, at hanggang sa mga panahong darating, aking ipaaalam sa 
kanila ang mabuting kagustuhan ng aking kalooban hinggil sa lahat ng bagay na nauukol sa 
aking kaharian. 
 
D at T 76:8 Oo, maging ang mga kamangha-mangha ng kawalang-hanggan ay kanilang 
malalaman, at ang mga bagay na darating ay aking ipakikita sa kanila, maging ang mga bagay-
bagay ng maraming salinlahi. 
 
D at T 76:9 At ang kanilang karunungan ay lalawak, at ang kanilang pang-unawa ay aabot 
hanggang sa langit; at sa harapan nila ang karunungan ng mga pantas ay mapapawi, at ang 
pang-unawa ng matatalino ay mawawalang-saysay. 
 
D at T 76:10 Sapagkat sa pamamagitan ng aking Espiritu ay aking bibigyang-liwanag sila, at sa 
pamamagitan ng aking kapangyarihan aking ipaaalam sa kanila ang mga lihim ng aking kalooban 



-- oo, maging yaong mga bagay na hindi nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, ni hindi pa 
pumapasok sa puso ng tao. 
 
D at T 76:11 Kami, sina Joseph Smith, Jun., at Sidney Rigdon, habang nasa Espiritu noong 
ikalabing-anim ng Pebrero, sa taon ng ating Panginoon isanlibo walong daan at tatlumpu at 
dalawa -- 
 
D at T 76:12 Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ang aming mga mata ay nabuksan 
at ang aming mga pang-unawa ay naliwanagan, upang aming makita at maunawaan ang mga 
bagay-bagay ng Diyos -- 
 
D at T 76:13 Maging yaong mga bagay na mula sa simula bago pa magkaroon ng daigdig, na 
inordenan ng Ama, sa pamamagitan ng kanyang Bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng 
Ama, maging mula sa simula; 
 
D at T 76:14 Na siya naming pinatototohanan; at ang patotoo na aming sinabi ay kabuuan ng 
ebanghelyo ni Jesucristo, na siyang Anak, na siyang aming nakita at siyang aming nakausap sa 
isang makalangit na pangitain. 
 
D at T 76:15 Sapagkat habang aming ginagawa ang gawain ng pagsasalin, na itinakda ng 
Panginoon sa amin, kami ay humantong sa ikadalawampu at siyam na talata ng ikalimang 
kabanata ni Juan, na ibinigay sa amin tulad ng sumusunod -- 
 
D at T 76:16 Nangungusap tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, hinggil sa mga 
yaong makaririnig ng tinig ng Anak ng Tao: 
 
D at T 76:17 At babangon; sila na gumawa ng mabuti, sa pagkabuhay na mag-uli ng mabubuti; at 
sila na gumawa ng masama, sa pagkabuhay na mag-uli ng masasama. 
 
D at T 76:18 Ngayon ito ay nagdulot sa amin ng pagkamangha, sapagkat ito ay ibinigay sa amin 
ng Espiritu. 
 
D at T 76:19 At habang kami ay nagbubulay-bulay sa mga bagay na ito, hinipo ng Panginoon ang 
mga mata ng aming mga pang-unawa at ang mga ito ay nabuksan, at ang kaluwalhatian ng 
Panginoon ay nagliwanag sa paligid. 
 
D at T 76:20 At aming namasdan ang kaluwalhatian ng Anak, sa kanang kamay ng Ama, at 
natanggap ang kanyang kaganapan; 
 
D at T 76:21 At nakita ang mga banal na anghel, at sila na mga pinabanal sa harapan ng 
kanyang luklukan, sinasamba ang Diyos, at ang Kordero, na siyang sumasamba sa kanya 
magpakailanman at walang katapusan. 
 
D at T 76:22 At ngayon, matapos ang maraming patotoo na ibinigay hinggil sa kanya, ito ang 
patotoo, na pinakahuli sa lahat, na aming ibibigay tungkol sa kanya: Na siya ay buhay! 
 
D at T 76:23 Sapagkat siya ay aming nakita, maging sa kanang kamay ng Diyos; at aming narinig 
ang tinig na nagpapatotoo na siya ang Bugtong na Anak ng Ama -- 
 
D at T 76:24 Na sa kanya, at sa pamamagitan niya, at mula sa kanya, ang mga daigdig ay 
nililikha at nalikha, at ang mga naninirahan dito ay mga isinilang na anak na lalaki at babae ng 
Diyos. 
 
D at T 76:25 At amin ding nakita, at pinatototohanan, na ang anghel ng Diyos na may 
kapangyarihan sa harapan ng Diyos, na naghimagsik laban sa Bugtong na Anak na siyang 



minahal ng Ama at siyang nasa sinapupunan ng Ama, ay iwinaksi sa harapan ng Diyos at ng 
Anak, 
 
D at T 76:26 At tinawag na Kapahamakan, sapagkat ang kalangitan ay tumangis sa kanya -- siya 
si Lucifer, ang anak ng umaga. 
 
D at T 76:27 At aming namasdan, at narito, siya ay bumagsak! bumagsak, maging ang anak ng 
umaga! 
 
D at T 76:28 At habang kami ay nasa Espiritu pa, inutusan kami ng Panginoon na dapat naming 
isulat ang pangitain; sapagkat aming namalas si Satanas, ang matandang ahas, maging ang 
diyablo, na naghimagsik laban sa Diyos, at naghangad na kunin ang kaharian ng aming Diyos at 
ng kanyang Cristo -- 
 
D at T 76:29 Dahil dito, siya ay nakidigma sa mga banal ng Diyos, at pinaligiran sila. 
 
D at T 76:30 At aming nakita ang isang pangitain ng mga pagdurusa ng mga yaong kanyang 
dinigma at nilupig, sapagkat ganito dumating ang tinig ng Panginoon sa amin: 
 
D at T 76:31 At ganito ang wika ng Panginoon hinggil sa lahat ng yaong nakaaalam ng aking 
kapangyarihan, at ginawang kabahagi nito, at hinayaan ang kanilang sarili sa kapangyarihan ng 
diyablo upang madaig, at upang itatwa ang katotohanan at lumaban sa aking kapangyarihan -- 
 
D at T 76:32 Sila ang mga yaong anak na lalaki ng kapahamakan, na siyang aking sinabi na mas 
mabuti pa para sa kanila na hindi na sila ipinanganak; 
 
D at T 76:33 Sapagkat sila ay mga sisidlan ng poot, hinatulan na pagdusahan ang poot ng Diyos, 
kasama ng diyablo at ng kanyang mga anghel sa kawalang-hanggan; 
 
D at T 76:34 Hinggil sa mga yaong aking sinabi na walang kapatawaran sa daigdig na ito ni sa 
daigdig na darating -- 
 
D at T 76:35 Itinakwil ang Banal na Espiritu matapos matanggap ito, at itinakwil ang Bugtong na 
Anak ng Ama, matapos nilang ipako siya sa krus sa kanilang sarili at ilagay siya sa hayag na 
kahihiyan. 
 
D at T 76:36 Sila ang mga yaong tutungo sa lawa ng apoy at asupre, kasama ng diyablo at ng 
kanyang mga anghel -- 
 
D at T 76:37 At sa kanila lamang may kapangyarihan ang pangalawang kamatayan; 
 
D at T 76:38 Oo, katotohanan, sila lamang ang hindi matutubos sa takdang panahon ng 
Panginoon, pagkatapos ng mga pagdurusa ng kanyang poot. 
 
D at T 76:39 Sapagkat ang lahat ng iba pa ay babangon sa pagkabuhay na mag-uli ng mga 
patay, sa pamamagitan ng pagwawagi at kaluwalhatian ng Kordero, na pinatay, na nasa 
sinapupunan ng Ama bago pa nilikha ang mga daigdig; 
 
D at T 76:40 At ito ang ebanghelyo, ang mabubuting balita, na siyang pinatototohanan ng tinig 
mula sa langit sa amin -- 
 
D at T 76:41 Na siya ay pumarito sa daigdig, maging si Jesus, upang ipako sa krus dahil sa 
sanlibutan, upang dalhin ang mga kasalanan ng sanlibutan, at upang pabanalin ang sanlibutan at 
linisin ito mula sa lahat ng kasamaan; 
 



D at T 76:42 Na sa pamamagitan niya ang lahat ay maliligtas na siyang inilagay ng Ama sa 
kanyang kapangyarihan at nilalang sa pamamagitan niya; 
 
D at T 76:43 Na siyang lumuluwalhati sa Ama, at inililigtas ang lahat ng gawa ng kanyang mga 
kamay, maliban ang mga yaong anak na lalaki ng kapahamakan na itinakwil ang Anak matapos 
siyang ipahayag ng Ama. 
 
D at T 76:44 Dahil dito, inililigtas niya ang lahat maliban sa kanila -- sila ay patutungo sa walang 
katapusang kaparusahan, na siyang walang hanggang kaparusahan, na siyang walang 
katapusang kaparusahan, upang maghari kasama ng diyablo at ng kanyang mga anghel sa 
kawalang-hanggan, kung saan ang kanilang uod ay hindi mamamatay, at ang apoy ay hindi 
maaapula, na siya nilang kaparusahan -- 
 
D at T 76:45 At ang wakas nito, ni ang lugar nito, ni ang kanilang kaparusahan, walang taong 
nakaaalam; 
 
D at T 76:46 Ni hindi ito ipinahayag, ni ipinahahayag, ni ipahahayag sa tao, maliban sa kanila na 
tatanggap nito; 
 
D at T 76:47 Gayunpaman, ako, ang Panginoon, ay ipinakita ito sa pamamagitan ng pangitain sa 
marami, subalit agad itong itinagong muli. 
 
D at T 76:48 Dahil dito, ang katapusan, ang lapad, ang taas, ang lalim, at ang pagdurusa rito, 
hindi nila mauunawaan, ni ninuman maliban sa yaong inorden sa kaparusahang ito. 
 
D at T 76:49 At aming narinig ang tinig na nagsasabing: Isulat ang pangitain, sapagkat narito, ito 
ang katapusan ng pangitain ng mga pagdurusa ng hindi maka-diyos. 
 
D at T 76:50 At muli kami ay nagpapatotoo -- sapagkat aming nakita at narinig, at ito ang patotoo 
ng ebanghelyo ni Cristo hinggil sa kanila na babangon sa pagkabuhay na mag-uli ng mga matwid 
-- 
 
D at T 76:51 Sila ang mga yaong tumanggap ng patotoo ni Jesus, at naniwala sa kanyang 
pangalan at nabinyagan sa paraan ng kanyang pagkakalibing, na nalibing sa tubig sa kanyang 
pangalan, at ito ay alinsunod sa kautusan na kanyang ibinigay -- 
 
D at T 76:52 Na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sila ay maaaring mahugasan at 
malinis mula sa lahat ng kanilang kasalanan, at tumanggap ng Banal na Espiritu sa pamamagitan 
ng pagpapatong ng kamay niya na inordenan at binuklod sa kapangyarihang ito; 
 
D at T 76:53 At siyang pinangibabawan ng pananampalataya, at ibinuklod sa pamamagitan ng 
Banal na Espiritu ng pangako, na siyang ibinubuhos ng Ama sa lahat ng yaong matwid at totoo. 
 
D at T 76:54 Sila ang mga yaong simbahan ng Panganay. 
 
D at T 76:55 Sila ang mga yaong kung kaninong kamay ibinigay ng Ama ang lahat ng bagay -- 
 
D at T 76:56 Sila ang mga yaong saserdote at hari, na nakatanggap ng kanyang kaganapan, at 
ng kanyang kaluwalhatian; 
 
D at T 76:57 At mga saserdote ng Pinakamataas, alinsunod sa orden ni Melquisedec, na 
alinsunod sa orden ni Enoc, na alinsunod sa orden ng Bugtong na Anak. 
 
D at T 76:58 Dahil dito, ayon sa nakasulat, sila ay mga diyos, maging ang mga anak na lalaki ng 
Diyos -- 
 



D at T 76:59 Dahil dito, lahat ng bagay ay kanila, kahit ang buhay o kamatayan, o mga bagay na 
kasalukuyan, o ang mga bagay na darating, lahat ay kanila at sila ay kay Cristo, at si Cristo ay sa 
Diyos. 
 
D at T 76:60 At kanilang madadaig ang lahat ng bagay. 
 
D at T 76:61 Dahil dito, walang sinumang magmamapuri sa tao, bagkus magmapuri siya sa 
Diyos, na siyang lulupig sa lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. 
 
D at T 76:62 Ang mga ito ay mananahan sa kinaroroonan ng Diyos at ng kanyang Cristo 
magpakailanman at walang katapusan. 
 
D at T 76:63 Sila ang mga yaong dadalhing kasama niya, kapag siya ay pumarito na sumasa 
mga alapaap ng langit upang maghari sa lupa sa kanyang mga tao. 
 
D at T 76:64 Sila ang mga yaong magkakaroon ng bahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli. 
 
D at T 76:65 Sila ang mga yaong babangon sa pagkabuhay na mag-uli ng mga matwid. 
 
D at T 76:66 Sila ang mga yaong tutungo sa Bundok ng Sion, at sa bayan ng buhay na Diyos, 
ang makalangit na lugar, ang pinakabanal sa lahat. 
 
D at T 76:67 Sila ang mga yaong darating sa di mabilang na mga hukbo ng mga anghel, sa 
pangkalahatang pagtitipon ng simbahan ni Enoc, at ng Panganay. 
 
D at T 76:68 Sila ang mga yaon na ang mga pangalan ay nakasulat sa langit, kung saan ang 
Diyos at si Cristo ang hukom ng lahat. 
 
D at T 76:69 Sila ang mga yaong matwid na tao na ginawang ganap sa pamamagitan ni Jesus, 
ang tagapamagitan ng bagong tipan, na nagsakatuparan ng ganap na pagbabayad-salang ito sa 
pamamagitan ng pagbubuhos ng kanyang sariling dugo. 
 
D at T 76:70 Sila ang mga yaong ang katawan ay selestiyal, na ang kaluwalhatian ay gaya ng sa 
araw, maging ang kaluwalhatian ng Diyos, ang pinakamataas sa lahat, na ang kaluwalhatian, ang 
araw sa kalangitan ay nasusulat bilang isang sagisag. 
 
D at T 76:71 At muli, aming nakita ang terestriyal na daigdig, at masdan at narito, sila ang mga 
yaong panterestriyal, na yaong kaluwalhatian ay naiiba mula sa simbahan ng Panganay na 
nakatanggap ng kaganapan ng Ama, maging gaya ng pagkakaiba ng buwan mula sa araw sa 
kalangitan. 
 
D at T 76:72 Masdan, sila ang mga yaong namatay nang walang batas; 
 
D at T 76:73 At sila rin ang mga yaong espiritu ng tao na nakabilanggo, na dinalaw ng Anak, at 
nangaral ng ebanghelyo sa kanila, upang sila ay mahatulan alinsunod sa mga tao sa laman; 
 
D at T 76:74 Na hindi tumanggap ng patotoo ni Jesus sa laman, subalit pagkaraan ay tinanggap 
ito. 
 
D at T 76:75 Sila ang mga yaong mararangal na tao sa lupa, na nabulag ng panlilinlang ng mga 
tao. 
 
D at T 76:76 Sila ang mga yaong tumanggap ng kanyang kaluwalhatian, subalit hindi ng kanyang 
kaganapan. 
 
D at T 76:77 Sila ang mga yaong tumanggap sa Anak, subalit hindi ng kaganapan ng Ama. 



 
D at T 76:78 Dahil dito, sila ang mga katawang terestriyal, at hindi katawang selestiyal, at naiiba 
sa kaluwalhatian gaya ng pagkakaiba ng buwan sa araw. 
 
D at T 76:79 Sila ang mga yaong hindi matatatag sa pagpapatotoo kay Jesus, dahil dito, hindi 
nila natamo ang putong ng kaharian ng ating Diyos. 
 
D at T 76:80 At ngayon ito ang katapusan ng pangitain na aming nakita sa terestriyal, na iniutos 
sa aming isulat ng Panginoon habang kami ay napasa Espiritu pa. 
 
D at T 76:81 At muli, aming nakita ang kaluwalhatian ng telestiyal, na ang kaluwalhatian ay mas 
mababa, maging gaya ng kaluwalhatian ng mga bituin ay naiiba sa kaluwalhatian ng buwan sa 
kalangitan. 
 
D at T 76:82 Sila ang mga yaong hindi tumanggap ng ebanghelyo ni Cristo, ni ng patotoo ni 
Jesus. 
 
D at T 76:83 Sila ang mga yaong hindi nagtakwil ng Banal na Espiritu. 
 
D at T 76:84 Sila ang mga yaong ihuhulog sa impiyerno. 
 
D at T 76:85 Sila ang mga yaong hindi matutubos mula sa diyablo hanggang sa huling 
pagkabuhay na mag-uli, hanggang ang Panginoon, maging si Cristo ang Kordero, ay matapos sa 
kanyang gawain. 
 
D at T 76:86 Sila ang mga yaong hindi tumanggap ng kanyang kaganapan sa walang hanggang 
daigdig, subalit ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng paglilingkod ng terestriyal; 
 
D at T 76:87 At ang terestriyal sa pamamagitan ng paglilingkod ng selestiyal. 
 
D at T 76:88 At gayon din ang telestiyal ay matatanggap ito sa pamamagitan ng paglilingkod ng 
mga anghel na itinalagang maglingkod para sa kanila, o na siyang itinalaga na maging mga 
espiritung naglilingkod para sa kanila; sapagkat sila ay magiging tagapagmana ng kaligtasan. 
 
D at T 76:89 At sa ganito aming nakita, sa makalangit na pangitain, ang kaluwalhatian ng 
telestiyal, na walang maaaring makaunawa. 
 
D at T 76:90 At walang sinuman ang makauunawa nito maliban sa kanya kung kanino ito 
ipinahayag ng Diyos. 
 
D at T 76:91 At sa ganito nakita namin ang kaluwalhatian ng terestriyal na nakahihigit sa lahat ng 
bagay sa kaluwalhatian ng telestiyal, maging sa kaluwalhatian, at sa kapangyarihan, at sa lakas, 
at sa nasasakupan. 
 
D at T 76:92 At sa ganito nakita namin ang kaluwalhatian ng selestiyal, na nakahihigit sa lahat ng 
bagay -- kung saan ang Diyos, maging ang Ama, ay naghahari sa kanyang luklukan 
magpakailanman at walang katapusan; 
 
D at T 76:93 Sa harapan ng kanyang luklukan lahat ng bagay ay yumuyukod sa 
mapagpakumbabang pagpipitagan, at nagbibigay sa kanya ng kaluwalhatian magpakailanman at 
walang katapusan. 
 
D at T 76:94 Sila na nananahanan sa kanyang kinaroroonan ay simbahan ng Panganay; at 
kanilang nakikita ang gaya ng pagkakakita sa kanila, at nakaaalam gaya ng pagkakaalam sa 
kanila, makaraang matanggap ang kanyang kaganapan at ang kanyang biyaya; 
 



D at T 76:95 At kanya silang ginawang pantay-pantay sa kapangyarihan, at sa lakas, at 
nasasakupan. 
 
D at T 76:96 At iba ang kaluwalhatian ng selestiyal, maging gaya ng kaluwalhatian ng araw ay 
iba. 
 
D at T 76:97 At ang kaluwalhatian ng terestriyal ay iba, maging gaya ng kaluwalhatian ng buwan 
ay iba. 
 
D at T 76:98 At ang kaluwalhatian ng telestiyal ay iba, maging gaya ng kaluwalhatian ng mga 
bituin ay iba; sapagkat gaya ng pagkakaiba ng isang bituin mula sa isa pang bituin sa 
kaluwalhatian, gayon din ang pagkakaiba ng isa sa isa pa sa kaluwalhatian sa telestiyal na 
daigdig; 
 
D at T 76:99 Sapagkat sila ang mga yaong kay Pablo, at kay Apollos, at kay Cephas. 
 
D at T 76:100 Sila ang mga yaong nagsasabi na sila ay sa isa at ang iba ay sa isa pa -- ang iba 
kay Cristo at ang iba kay Juan at ang iba kay Moises, at ang iba kay Elias, at ang iba kay Esaias, 
at ang iba kay Isaias, at ang iba kay Enoc; 
 
D at T 76:101 Subalit hindi tinanggap ang ebanghelyo, ni ang patotoo ni Jesus, ni ang mga 
propeta, ni ang walang hanggang tipan. 
 
D at T 76:102 Ang pinakahuli sa lahat, silang lahat ang yaong hindi titipunin kasama ng mga 
banal, na isasama sa simbahan ng Panganay, at tatanggapin sa alapaap. 
 
D at T 76:103 Sila ang mga yaong sinungaling, at mga manggagaway, at mga nakikiapid, at mga 
patutot, at sinumang nagmamahal at gumagawa ng kasinungalingan. 
 
D at T 76:104 Sila ang mga yaong magdaranas ng poot ng Diyos sa mundo. 
 
D at T 76:105 Sila ang mga yaong magdaranas ng paghihiganti ng apoy na walang hanggan. 
 
D at T 76:106 Sila ang mga yaong ihuhulog sa impiyerno at magdaranas ng poot ng 
Pinakamakapangyarihang Diyos, hanggang sa kaganapan ng panahon, kapag nadaig nang lahat 
ni Cristo ang lahat ng kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa, at nagawang ganap ang kanyang 
gawain; 
 
D at T 76:107 Kapag kanyang naipagkaloob ang kaharian, at naipakita ito sa Ama, walang bahid-
dungis, sinasabing: Aking nadaig at tinapakang mag-isa ang pisaan ng ubas, maging ang pisaan 
ng ubas ng kabangisan ng poot ng Diyos na Pinakamakapangyarihan. 
 
D at T 76:108 Pagkatapos siya ay puputungan ng kanyang kaluwalhatian, upang umupo sa 
luklukan ng kanyang kapangyarihan upang maghari magpakailanman at walang katapusan. 
 
D at T 76:109 Subalit masdan, at narito, aming nakita ang kaluwalhatian at ang mga naninirahan 
sa telestiyal na daigdig, na sila ay hindi mabilang gaya ng mga bituin sa kalawakan ng langit, o 
gaya ng buhangin sa dalampasigan; 
 
D at T 76:110 At narinig ang tinig ng Panginoon sinasabing: Ang lahat ng ito ay luluhod, at ang 
bawat dila ay magtatapat sa kanya na nakaupo sa luklukan magpakailanman at walang 
katapusan; 
 
D at T 76:111 Sapagkat sila ay hahatulan alinsunod sa kanilang mga gawa, at ang bawat tao ay 
makatatanggap alinsunod sa kanyang mga sariling gawa, sa kanyang sariling nasasakupan, sa 
mga mansiyong inihanda; 



 
D at T 76:112 At sila ang mga magiging tagapaglingkod ng Kataas-taasan; subalit kung saan ang 
Diyos at si Cristo ay nananahanan hindi sila makaparoroon, mga daigdig na walang katapusan. 
 
D at T 76:113 Ito ang katapusan ng pangitain na aming nakita, na inutusan kaming isulat habang 
kami ay napasa Espiritu pa. 
 
D at T 76:114 Subalit dakila at kagila-gilalas ang mga gawain ng Panginoon, at ang mga hiwaga 
ng kanyang kaharian na ipinakita niya sa amin, na humihigit sa lahat ng pang-unawa sa 
kaluwalhatian, at sa lakas at sa pamamahala; 
 
D at T 76:115 Na kanyang ipinag-utos sa amin na hindi namin nararapat isulat habang kami ay 
napasa Espiritu pa, at hindi nararapat sabihin ng tao; 
 
D at T 76:116 Ni ang tao ay may kakayahang ipahayag ang mga ito, sapagkat ang mga ito ay 
maaari lamang makita at maunawaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na 
ipinagkaloob ng Diyos sa mga yaong nagmamahal sa kanya, at nilinis ang kanilang sarili sa 
harapan niya; 
 
D at T 76:117 Na kung kanino ipinagkaloob niya ang karapatang ito na makakita at makaalam 
para sa kanilang sarili; 
 
D at T 76:118 Na sa pamamagitan ng kapangyarihan at pagpapahayag ng Espiritu habang nasa 
laman, sila ay maaaring makatagal sa kanyang harapan sa daigdig ng kaluwalhatian. 
 
D at T 76:119 At sa Diyos at sa Kordero ay kaluwalhatian, at karangalan at pamamahala 
magpakailanman at walang katapusan. Amen. 
 

BAHAGI 77 
 
Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of 
the Church, 1:253-255). Isinulat ng Propeta, "Kaugnay sa pagsasalin ng mga Banal na 
Kasulatan, tinanggap ko ang mga sumusunod na paliwanag sa Apocalipsis ni San Juan" (History 
of the Church, 1:253). 
 
D at T 77:1 Tanong -- Ano ang dagat na salamin na binanggit ni Juan, sa ika-4 na kabanata, at 
ika-6 na talata ng Apocalipsis? 
 
Sagot -- Ito ang mundo, sa kanyang banal, walang kamatayan, at walang hanggang kalagayan. 
 
D at T 77:2 Tanong -- Anu-ano ang ating dapat maunawaan ukol sa apat na hayop, na binanggit 
sa talata ring ito? 
 
Sagot -- Ang mga yaon ay mga matalinghagang pagpapahayag na ginamit ng Tagapaghayag, na 
si Juan, sa paglalarawan ng langit, ng paraiso ng Diyos, ng kaligayahan ng tao, at ng mga hayop, 
at ng mga gumagapang na hayop; at ng mga ibon ng himpapawid; na siyang espirituwal sa anyo 
ng yaong temporal; at yaong temporal sa anyo ng yaong espirituwal; ang espiritu ng tao sa anyo 
ng kanyang katauhan, at gayun din ang espiritu ng hayop, at ng lahat ng iba pang kinapal na 
nilalang ng Diyos. 
 
D at T 77:3 Tanong -- Ang apat na hayop ba ay nauukol lamang sa isa-isang uri ng hayop o sila 
ba ay kumakatawan sa mga uri o angkan? 
 
Sagot -- Sila ay nauukol lamang sa apat na uri ng hayop, na ipinakita kay Juan, upang 
kumatawan sa kaluwalhatian ng mga uri ng kinapal sa kanilang kinabibilangang angkan o 
kalagayan ng paglikha, sa pagtatamasa ng kanilang walang hanggang kaligayahan. 



 
D at T 77:4 Tanong -- Ano ang ating dapat maunawaan sa mga mata at pakpak, na mayroon ang 
mga hayop? 
 
Sagot -- Ang kanilang mga mata ay kumakatawan sa ilaw at kaalaman, o kaya nga, sila ay puno 
ng kaalaman; at ang kanilang mga pakpak ay kumakatawan sa kapangyarihan, na gumalaw, 
kumilos, atbp. 
 
D at T 77:5 Tanong -- Ano ang ating dapat maunawaan sa apat at dalawampung elder, na 
binanggit ni Juan? 
 
Sagot -- Ating dapat maunawaan na ang mga elder na ito na nakita ni Juan, ay mga elder na 
naging matatapat sa gawain ng ministeryo at mga patay na; na nabibilang sa pitong simbahan, at 
nasa paraiso na ng Diyos. 
 
D at T 77:6 Tanong -- Ano ang ating dapat maunawaan sa aklat na nakita ni Juan, na tinatakan 
sa likod ng pitong tatak? 
 
Sagot -- Ating dapat na maunawaan na naglalaman ito ng mga ipinahayag na kalooban, hiwaga, 
at gawain ng Diyos; ang mga natatagong bagay ng kanyang pamamahala na nauukol sa 
mundong ito sa loob ng pitong libong taon ng pagpapatuloy nito, o ang panandaliang pananatili 
nito. 
 
D at T 77:7 Tanong -- Ano ang ating dapat maunawaan sa pitong tatak na siyang itinatak dito? 
 
Sagot -- Ating dapat maunawaan na ang unang tatak ay naglalaman ng mga bagay ng unang 
isanlibong taon, at ang pangalawa rin ng ikalawang isanlibong taon, at hanggang sa ikapito. 
 
D at T 77:8 Tanong -- Ano ang ating dapat maunawaan sa apat na anghel, na binanggit sa ika-7 
kabanata at unang talata ng Apocalipsis? 
 
Sagot -- Ating dapat na maunawaan na sila ay apat na anghel na isinugo mula sa Diyos, kung 
kanino ibinigay ang kapangyarihan sa apat na bahagi ng mundo, upang magligtas ng buhay at 
magwasak; sila ang mga yaon na may walang hanggang ebanghelyo upang ipagkatiwala sa 
bawat bansa, lahi, wika, at tao, na may kapangyarihan na ipinid ang kalangitan, upang 
pagbuklurin sa buhay, o ibulid sa mga pook ng kadiliman. 
 
D at T 77:9 Tanong -- Ano ang ating dapat maunawaan sa anghel na umaakyat sa silangan, 
Apocalipsis ika-7 kabanata at ika-2 talata? 
 
Sagot -- Ating dapat maunawaan na ang anghel na umaakyat sa silangan ang siyang 
pinagkalooban ng tatak ng buhay na Diyos sa labindalawang lipi ni Israel; dahil dito, siya ay 
sumisigaw sa apat na anghel na nagtataglay ng walang hanggang ebanghelyo, sinasabing: 
Huwag ninyong ipahamak ang lupa, ni ang dagat, kahit ang mga punungkahoy, hanggang sa 
ating matatakan ang mga tagapaglingkod ng Diyos sa kanilang mga noo. At, kung ito ay iyong 
tatanggapin, ito ay si Elias na siyang darating upang magkakasamang tipunin ang mga lipi ni 
Israel at mapanumbalik ang lahat ng bagay. 
 
D at T 77:10 Tanong -- Anong panahon maisasakatuparan ang mga bagay na binanggit sa 
kabanatang ito? 
 
Sagot -- Ang mga ito ay maisasakatuparan sa ikaanim na libong taon, o sa pagbubukas ng 
ikaanim na tatak. 
 
D at T 77:11 Tanong -- Ano ang ating dapat maunawaan sa pagtatatak sa isandaan at apatnapu't 
apat na libo, mula sa lahat ng lipi ni Israel -- labindalawang libo mula sa bawat lipi? 



 
Sagot -- Ating dapat maunawaan na yaong mga natatakan ay matataas na saserdote, inordenan 
sa banal na orden ng Diyos, upang pamahalaan ang walang hanggang ebanghelyo; dahil sa sila 
ang yaong mga inordenan mula sa bawat bansa, lahi, wika, at tao, sa pamamagitan ng mga 
anghel na siyang pinagkalooban ng kapangyarihan sa mga bansa sa lupa, upang makapagdala 
ng mga nagnanais na magtungo sa simbahan ng Panganay. 
 
D at T 77:12 Tanong -- Ano ang dapat nating maunawaan sa pagtunog ng pakakak, na binanggit 
sa ika-8 kabanata ng Apocalipsis? 
 
Sagot -- Ating dapat maunawaan na yayamang ginawa ng Diyos ang daigdig sa loob ng anim na 
araw, at sa ikapitong araw kanyang tinapos ang kanyang gawain, at pinabanal ito, at nilalang din 
ang tao mula sa alabok ng lupa, gaya ng, sa pasimula ng ikapitong libong taon pababanalin ng 
Panginoong Diyos ang lupa, at lulubusin ang kaligtasan ng tao, at hahatulan ang lahat ng bagay, 
at tutubusin ang lahat ng bagay, maliban sa mga yaong kanyang hindi inilagay sa ilalim ng 
kanyang kapangyarihan, kapag kanyang natatakan ang lahat ng bagay, hanggang sa katapusan 
ng lahat ng bagay; at ang pagtunog ng mga pakakak ng pitong anghel ay paghahanda at 
pagtatapos ng kanyang gawain, sa pasimula ng ikapitong libong taon -- ang paghahanda ng daan 
bago ang oras ng kanyang pagparito. 
 
D at T 77:13 Tanong -- Kailan maisasakatuparan ang mga bagay, na nasusulat sa ika-9 na 
kabanata ng Apocalipsis? 
 
Sagot -- Ang mga yaon ay maisasakatuparan pagkatapos ng pagbubukas ng ikapitong tatak, 
bago ang pagparito ni Cristo. 
 
D at T 77:14 Tanong -- Ano ang dapat nating maunawaan sa maliit na aklat na kinain ni Juan, na 
binanggit sa ika-10 kabanata ng Apocalipsis? 
 
Sagot -- Ating dapat na maunawaan na ito ay misyon, at ordenansa, para sa kanya upang tipunin 
ang mga lipi ni Israel; masdan, ito ay si Elias, na, siyang gaya ng nasusulat, ay kailangang 
dumating at panumbalikin ang lahat ng bagay. 
 
D at T 77:15 Tanong -- Ano ang dapat nating maunawaan sa dalawang saksi, sa ikalabing-isang 
kabanata ng Apocalipsis? 
 
Sagot -- Sila ang dalawang propeta na babangon sa bansa ng Judio sa mga huling araw, sa 
panahon ng pagpapanumbalik, at magpopropesiya sa mga Judio matapos silang matipon at 
naitayo ang bayan ng Jerusalem sa lupain ng kanilang mga ama. 
 

BAHAGI 78 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 
1832 (History of the Church, 1:255-257). Ang utos na ibinigay ng Panginoon kay Joseph Smith 
para sa layuning maipatayo ang isang kamalig para sa mga maralita. Hindi tuwinang kasiya-siya 
na ang pagkakakilanlan ng bawat isa na tinutukoy ng Panginoon sa mga paghahayag ay dapat 
malaman ng sanlibutan; dahil dito, sa paglalathala nito at ng ilan pang kasunod na mga 
paghahayag ang mga lalaking kasapi ay tinukoy sa hindi nila sariling mga pangalan. Nang ang 
pag-iingat sa mga tunay na pangalan ng mga taong ito ay hindi na kinakailangan, ang kanilang 
mga tunay na pangalan ay ibinigay mula noon sa panaklong. Yayamang walang umiiral na 
napakahalagang pangangailangan ngayon upang ipagpatuloy ang pag-iiba ng mga pangalan, 
ang mga tunay na pangalan lamang ang ginagamit ngayon dito tulad ng ibinigay sa orihinal na 
manuskrito. 
 



D at T 78:1 Ang Panginoon ay nangusap kay Joseph Smith, Jun., sinasabing: Makinig sa akin, 
wika ng Panginoon ninyong Diyos, sa mga yaong inordenan sa mataas na pagkasaserdote ng 
aking simbahan, na tinipon nang sama-sama; 
 
D at T 78:2 At makinig sa payo niya na nag-orden sa inyo mula sa kaitaasan, na mangungusap 
sa inyong mga tainga ng mga salita ng karunungan, nang ang kaligtasan ay mapasainyo tungkol 
sa bagay na inyong iniharap sa akin, wika ng Panginoong Diyos. 
 
D at T 78:3 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang panahon ay dumating na, at ngayon 
ay nalalapit na; at masdan, at narito, talagang kinakailangan na magkaroon ng samahan ng aking 
mga tao, para sa pagsasaayos at pagtatatag ng mga bagay-bagay ng kamalig para sa mga 
maralita ng aking mga tao, kapwa sa lugar na ito at sa lupain ng Sion -- 
 
D at T 78:4 Para sa isang palagian at walang hanggang pagkakatatag at kaayusan sa aking 
simbahan, upang isulong ang adhikain, na inyong niyakap, para sa kaligtasan ng tao, at sa 
kaluwalhatian ng inyong Ama na nasa langit; 
 
D at T 78:5 Upang kayo ay maging pantay sa mga bigkis ng mga bagay na makalangit, oo, at 
mga bagay rin sa lupa, para sa pagkakamit ng mga bagay na makalangit. 
 
D at T 78:6 Sapagkat kung kayo ay hindi pantay sa mga bagay sa lupa hindi kayo magiging 
pantay sa pagkamit ng mga bagay na makalangit; 
 
D at T 78:7 Sapagkat kung inyong nanaisin na bigyan ko kayo ng isang lugar sa selestiyal na 
daigdig, kailangan ninyong ihanda ang inyong sarili sa paggawa ng mga bagay na aking iniuutos 
sa inyo at hinihingi sa inyo. 
 
D at T 78:8 At ngayon, katotohanang ganito ang wika ng Panginoon, kinakailangan na ang lahat 
ng bagay ay maisagawa para sa aking kaluwalhatian, sa pamamagitan ninyo na nakiisa sa 
ordeng ito; 
 
D at T 78:9 O, sa madaling salita, ang aking tagapaglingkod na si Newel K. Whitney at ang aking 
tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., at ang aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon ay 
umupo sa kapulungan ng mga banal na nasa Sion; 
 
D at T 78:10 Kung hindi ay hahangarin ni Satanas na ilayo ang kanilang mga puso mula sa 
katotohanan, upang sila ay maging bulag at hindi nakauunawa sa mga bagay na inihanda para 
sa kanila. 
 
D at T 78:11 Dahil dito, isang kautusan ang ibinibigay ko sa inyo, upang ihanda at isaayos ang 
inyong sarili sa pamamagitan ng isang bigkis o walang hanggang tipan na hindi masisira. 
 
D at T 78:12 At siya na sisira nito ay maaalis sa kanyang katungkulan at katayuan sa simbahan, 
at ibibigay sa mga pananakit ni Satanas hanggang sa araw ng pagtubos. 
 
D at T 78:13 Masdan, ito ang paghahanda kung saan ko kayo inihanda, at ang saligan, at ang 
halimbawa na aking ibinigay sa inyo, upang inyong matupad ang mga kautusang ibinigay sa inyo; 
 
D at T 78:14 Na sa pamamagitan ng aking kalinga, sa kabila ng maraming kahirapan na 
pasasainyo, na ang simbahan ay makatayong malaya sa ibabaw ng lahat ng iba pang mga 
nilalang sa ilalim ng selestiyal na daigdig; 
 
D at T 78:15 Upang kayo ay maging karapat-dapat sa putong inihanda para sa inyo, at gawing 
mga tagapamahala ng maraming kaharian, wika ng Panginoong Diyos, Ang Banal ng Sion, na 
nagtatag ng mga saligan ng Adan-ondi-Ahman; 
 



D at T 78:16 Na nagtalaga kay Miguel na inyong prinsipe, at itinatag ang kanyang mga paa, at 
inilagay siya sa kaitaasan, at ibinigay sa kanya ang mga susi ng kaligtasan sa ilalim ng payo at 
tagubilin ng Ang Banal, na walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. 
 
D at T 78:17 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kayo ay maliliit na bata, at hindi pa 
ninyo nauunawaan kung gaano kadakila ang mga pagpapala na mayroon ang Ama sa kanyang 
sariling mga kamay at inihanda para sa inyo; 
 
D at T 78:18 At hindi ninyo mababata ang lahat ng bagay ngayon; gayunpaman, magalak, 
sapagkat akin kayong aakayin. Ang kaharian ay sa inyo at ang mga pagpapala nito ay sa inyo, at 
ang mga kayamanan ng kawalang-hanggan ay sa inyo. 
 
D at T 78:19 At siya na tumatanggap ng lahat ng bagay nang may pasasalamat ay gagawing 
maluwalhati; at ang mga bagay sa mundong ito ay idaragdag sa kanya, maging isandaang ulit, 
oo, higit pa. 
 
D at T 78:20 Dahil dito, gawin ang mga bagay na aking iniutos sa inyo, wika ng inyong 
Manunubos, maging ang Anak na si Ahman, na inihanda ang lahat ng bagay bago niya kayo 
dinala; 
 
D at T 78:21 Sapagkat kayo ang simbahan ng Panganay, at kayo ay dadalhin niya pataas sa 
alapaap, at itatakda sa bawat tao ang kanyang bahagi. 
 
D at T 78:22 At siya na matapat at matalinong katiwala ay magmamana ng lahat ng bagay. 
Amen. 
 

BAHAGI 79 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 
1832 (History of the Church, 1:257). 
 
D at T 79:1 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na ito ang aking kalooban na ang aking 
tagapaglingkod na si Jared Carter ay dapat muling magtungo sa mga bansa sa silangan, sa 
bawat lugar, at sa bawat lunsod, sa kapangyarihan ng pag-oorden kung saan siya ay inordenan, 
nagpapahayag ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, maging ang walang hanggang 
ebanghelyo. 
 
D at T 79:2 At aking ipadadala sa kanya ang Mang-aaliw, na magtuturo sa kanya ng katotohanan 
at ng daan saan man siya magtutungo; 
 
D at T 79:3 At habang siya ay matapat, siya ay aking muling puputungan ng mga bigkis. 
 
D at T 79:4 Kaya nga, magalak ang iyong puso, aking tagapaglingkod na Jared Carter, at huwag 
matakot, wika ng iyong Panginoon, maging si Jesucristo. Amen. 
 

BAHAGI 80 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 
1832 (History of the Church, 1:257). 
 
D at T 80:1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa iyo na aking tagapaglingkod na si 
Stephen Burnett: Humayo ka, Humayo ka sa sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat 
nilalang na lumalapit sa ilalim ng tunog ng iyong tinig. 
 
D at T 80:2 At yayamang ninanais mo ng isang kasama, ibibigay ko sa iyo ang aking 
tagapaglingkod na si Eden Smith. 



 
D at T 80:3 Dahil dito, magsihayo kayo at ipangaral ang aking ebanghelyo, maging sa hilaga o sa 
timog, sa silangan o sa kanluran, hindi ito mahalaga, sapagkat kayo ay hindi maaaring malihis. 
 
D at T 80:4 Kaya nga, ipahayag ang mga bagay na inyong narinig, at tunay na pinaniwalaan, at 
alam na totoo. 
 
D at T 80:5 Masdan, ito ang kalooban niya na tumawag sa inyo, ang inyong Manunubos, maging 
si Jesucristo. Amen. 
 

BAHAGI 81 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 
1832 (History of the Church, 1:257-258). Si Frederick G. Williams ay tinawag na maging isang 
mataas na saserdote at tagapayo sa Panguluhan ng Mataas na Pagkasaserdote. Ang mga 
makasaysayang talaan ay nagpapakita na nang matanggap ang paghahayag na ito noong Marso 
1832, tinawag si Jesse Gause sa katungkulan na tagapayo kay Joseph Smith sa Panguluhan. 
Gayunpaman, nang siya ay nagpabayang magpatuloy sa paraang naaayon sa pagkakatalagang 
ito, ang tawag ay nalipat kay Frederick G. Williams sa dakong huli. Ang paghahayag (petsang 
Marso 1832) ay dapat na ituring na hakbang tungo sa pormal na pagtatatag ng Unang 
Panguluhan, tiyakang pagtawag para sa katungkulan ng tagapayo sa pangkat na iyon at 
ipinaliliwanag ang kahalagahan ng pagkakahirang. Si Kapatid na Gause ay pansamantalang 
naglingkod subalit itiniwalag sa Simbahan noong Disyembre 1832. Si Kapatid na Williams ay 
inordenan sa binanggit na katungkulan noong ika-18 ng Marso 1833. 
 
D at T 81:1 Katotohanan, Katotohanan, sinasabi ko sa iyo aking tagapaglingkod na Frederick G. 
Williams: Makinig sa tinig niya na nangungusap, sa salita ng Panginoon mong Diyos, at 
pakinggan ang tawag kung saan ikaw ay tinawag, maging isang mataas na saserdote man sa 
aking simbahan, at tagapayo sa aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun.; 
 
D at T 81:2 Kung kanino ko ibinigay ang mga susi ng kaharian, na tuwinang nasa sa Panguluhan 
ng Mataas na Pagkasaserdote: 
 
D at T 81:3 Samakatwid, Katotohanang kinikilala ko siya at pagpapalain siya, at gayon din ikaw, 
yayamang ikaw ay matapat sa payo, sa katungkulang aking itinakda sa iyo, manalangin tuwina, 
isinasatinig at sa iyong puso, sa madla at sa pansarili, gayon din sa iyong ministeryo sa 
pagpapahayag ng ebanghelyo sa lupain ng mga buhay, at sa iyong mga kapatid. 
 
D at T 81:4 At sa paggawa ng mga bagay na ito ginagawa mo ang higit na mabuti sa iyong 
kapwa tao, at itinataguyod ang kaluwalhatian niya na iyong Panginoon. 
 
D at T 81:5 Dahil dito, maging matapat; tumayo sa katungkulang aking itinalaga sa iyo; tulungan 
ang mahihina, itaas ang mga kamay na nakababa, at palakasin ang tuhod na mahihina. 
 
D at T 81:6 At kung ikaw ay matapat hanggang sa huli ikaw ay magkakaroon ng putong ng 
kawalang-kamatayan, at buhay na walang hanggan sa mga mansiyong aking inihanda sa bahay 
ng aking Ama. 
 
D at T 81:7 Masdan, at narito, ito ang mga salita ng Alpha at Omega, maging si Jesucristo. 
Amen. 
 

BAHAGI 82 
 
Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Jackson County, Missouri, ika-26 ng 
Abril 1832 (History of the Church, 1:267-269). Ang pangyayari ay isang pangkalahatang 
pagpupulong ng Simbahan kung saan si Joseph Smith, ang Propeta, ay itinaguyod bilang 



Pangulo ng Mataas na Pagkasaserdote, na kung saang katungkulan siya ay dating inordenan sa 
isang kapulungan ng matataas na saserdote, elder, at kasapi, sa Amherst, Ohio, ika-25 ng Enero 
1832 (tingnan sa ulo ng bahagi 75). Dati-rati hindi mga pangkaraniwang pangalan ang ginamit sa 
paglalathala ng paghahayag na ito upang maitago ang pagkakakilanlan ng mga taong binanggit 
(tingnan sa ulo ng bahagi 78). 
 
D at T 82:1 Katotohanan, Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, aking mga tagapaglingkod, na 
yayamang pinatatawad ninyo ang isa't isa sa inyong mga kasalanan, maging ako, ang 
Panginoon, ay pinatatawad kayo. 
 
D at T 82:2 Gayunman, mayroon sa inyo na labis na nagkasala; oo, maging lahat kayo ay 
nagkasala; subalit Katotohanang sinasabi ko sa inyo, mag-ingat magmula ngayon, at tumigil sa 
paggawa ng kasalanan, kung hindi, mga matinding paghatol ang babagsak sa inyong ulo. 
 
D at T 82:3 Sapagkat sa kanya na siyang binigyan ng marami ay marami ang hihingin; at siya na 
nagkasala laban sa mas dakilang liwanag ay tatanggap ng mas malaking kaparusahan. 
 
D at T 82:4 Tinawag ninyo ang aking pangalan para sa mga paghahayag, at ibinigay ko ang mga 
ito sa inyo; at yayamang hindi ninyo sinunod ang aking mga sinabi, na aking ibinigay sa inyo, 
kayo ay naging mga manlalabag; at katarungan at kahatulan ang mga kaparusahan na nakakapit 
sa aking batas. 
 
D at T 82:5 Samakatwid, anuman ang aking sabihin sa isa sinasabi ko sa lahat: Magbantay, 
sapagkat pinalalaganap ng kaaway ang kanyang nasasakupan, at ang kadiliman ay naghahari; 
 
D at T 82:6 At ang galit ng Diyos ay nagsiklab laban sa mga naninirahan sa mundo; at walang 
gumagawa ng mabuti, sapagkat ang lahat ay nalihis ng landas. 
 
D at T 82:7 At ngayon, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako, ang Panginoon, ay hindi 
maglalagay ng anumang kasalanan sa inyong pananagutan; humayo kayo sa inyong mga lakad 
at huwag magkasala pa; subalit sa yaong tao na nagkasala ay mababalik ang dating kasalanan, 
wika ng Panginoon ninyong Diyos. 
 
D at T 82:8 At muli, sinasabi ko sa inyo, ibinibigay ko sa inyo ang isang bagong kautusan, upang 
inyong maunawaan ang aking kalooban hinggil sa inyo; 
 
D at T 82:9 O, sa madaling salita, ibinibigay ko sa inyo ang mga tagubilin kung paano kayo kikilos 
sa harapan ko, upang ito ay bumalik para sa inyong kaligtasan. 
 
D at T 82:10 Ako, ang Panginoon, ay nakatali kapag ginawa ninyo ang aking sinabi; subalit kapag 
hindi ninyo ginawa ang aking sinabi, kayo ay walang pangako. 
 
D at T 82:11 Kaya nga, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kinakailangan para sa aking mga 
tagapaglingkod na sina Edward Partridge at Newel K. Whitney, A. Sidney Gilbert at Sidney 
Rigdon, at ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, at John Whitmer at Oliver Cowdery, at 
W. W. Phelps at Martin Harris na mataling magkakasama ng isang bigkis at tipan na hindi 
malalagot ng kasalanan, maliban sa ang paghuhukom ay kaagad na susunod, sa inyong ilang 
pinangangasiwaan -- 
 
D at T 82:12 Na pamahalaan ang mga bagay-bagay ng mga maralita, at lahat ng bagay na 
nauukol sa obispado kapwa sa lupain ng Sion at sa lupain ng Kirtland; 
 
D at T 82:13 Sapagkat aking inilaan ang lupain ng Kirtland sa aking sariling takdang panahon 
para sa kapakinabangan ng mga banal ng Kataas-taasan, at para sa isang istaka sa Sion. 
 



D at T 82:14 Sapagkat ang Sion ay kinakailangang maragdagan sa kagandahan, at sa 
kabanalan; ang kanyang mga hangganan ay kinakailangang mapalawak; ang kanyang mga 
istaka ay kinakailangang mapalakas; oo, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang Sion ay 
kinakailangang bumangon at magsuot ng kanyang magagarang damit. 
 
D at T 82:15 Samakatwid, ibinibigay ko sa inyo ang kautusang ito, na inyong itali ang inyong sarili 
ng tipang ito, at ito ay mangyayari alinsunod sa mga batas ng Panginoon. 
 
D at T 82:16 Masdan, naririto rin ang karunungan sa akin para sa inyong ikabubuti. 
 
D at T 82:17 At kayo ay kailangang maging pantay, o sa madaling salita, kayo ay kailangang 
magkaroon ng mga pantay-pantay na karapatan sa mga ari-arian, para sa kapakinabangan ng 
pamamahala ng mga pananagutan sa inyong mga pinangangasiwaan, bawat tao alinsunod sa 
kanyang mga kakulangan at kanyang mga pangangailangan, yayamang ang kanyang mga 
kakulangan ay makatwiran -- 
 
D at T 82:18 At lahat ng ito ay para sa kapakinabangan ng simbahan ng buhay na Diyos, upang 
ang bawat tao ay mapabuti sa kanyang talento, upang ang bawat tao ay magtamo ng iba pang 
mga talento, oo, maging sandaang ulit, para mailagay sa kamalig ng Panginoon, upang maging 
pag-aari ng buong simbahan -- 
 
D at T 82:19 Bawat taong hinahangad ang kapakanan ng kanyang kapwa, at ginagawa ang lahat 
ng bagay na ang mata ay nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos. 
 
D at T 82:20 Ang utos na ito ay aking itinakda upang maging isang walang hanggang utos sa 
inyo, at sa inyong mga kahalili, yayamang kayo ay hindi nagkasala. 
 
D at T 82:21 At ang tao na nagkakasala laban sa tipang ito, at pinatitigas ang kanyang puso 
laban dito, ay pakikitunguhan alinsunod sa mga batas ng aking simbahan, at dadalhin sa mga 
pananakit ni Satanas hanggang sa araw ng pagtubos. 
 
D at T 82:22 At ngayon, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, at ito ay karunungan, gawin ang 
inyong sarili na mga kaibigan ng mamon ng kasamaan, at hindi nila kayo wawasakin. 
 
D at T 82:23 Iwanan ang paghahatol sa akin, sapagkat ito ay akin at ako ang gaganti. 
Kapayapaan ang mapasainyo; ang aking mga pagpapala ay magpapatuloy sa inyo. 
 
D at T 82:24 Sapagkat gayon pa man ang kaharian ay sa inyo, at magiging gayon 
magpakailanman, kung kayo ay hindi babagsak sa inyong pagiging matatag. Maging gayon nga. 
Amen. 
 

BAHAGI 83 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Independence, 
Missouri, ika-30 ng Abril 1832 (History of the Church, 1:269-270). Ang paghahayag na ito ay 
natanggap habang ang Propeta ay nakaupo sa pakikipagsanggunian sa kanyang mga kapatid. 
 
D at T 83:1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon, bilang karagdagan sa mga batas ng 
simbahan hinggil sa mga babae at anak, yaong mga nabibilang sa simbahan, na nawalan ng 
mga asawa o ama: 
 
D at T 83:2 Ang mga babae ay may karapatan sa kanilang mga asawa para sa kanilang 
ikabubuhay, hanggang sa ang kanilang mga asawa ay kunin; at kung sila ay hindi matagpuang 
naglabag sila ay magkakaroon ng pakikipagkapatiran sa simbahan. 
 



D at T 83:3 At kung sila ay hindi matatapat sila ay hindi makatatanggap ng pakikipagkapatiran sa 
simbahan; gayunpaman mananatili sa kanila ang mga mana alinsunod sa mga batas ng lupain. 
 
D at T 83:4 Lahat ng anak ay may karapatan sa kanilang mga magulang para sa kanilang 
ikabubuhay hanggang sa sila ay sumapit sa hustong gulang. 
 
D at T 83:5 At pagkaraan niyon, sila ay may karapatan sa simbahan, o sa madaling salita sa 
kamalig ng Panginoon, kung ang kanilang mga magulang ay walang mapagkukunan upang 
bigyan sila ng mga mana. 
 
D at T 83:6 At ang kamalig ay pananatilihin sa pamamagitan ng mga paglalaan ng simbahan; at 
ang mga balo at ulila ay paglalaanan, gayon din ang mga maralita. Amen. 
 

BAHAGI 84 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-22 
at 23 ng Setyembre 1832 (History of the Church, 1:286-295). Noong buwan ng Setyembre, ang 
mga elder ay nagsimulang bumalik mula sa kanilang mga misyon sa mga estado sa silangan at 
magbigay-ulat ng kanilang mga ginawa. Ito ay nang sila ay magkakasama sa panahon ng 
kagalakan na ang mga sumusunod na pakikipagtalastasan ay natanggap. Tinukoy ito ng Propeta 
bilang paghahayag sa pagkasaserdote. 
 
D at T 84:1 Isang paghahayag ni Jesucristo sa kanyang tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., 
at sa anim na elder, habang kanilang pinag-isa ang kanilang mga puso at itinaas ang kanilang 
mga tinig sa kaitaasan. 
 
D at T 84:2 Oo, ang salita ng Panginoon hinggil sa kanyang simbahan, itinatag sa mga huling 
araw para sa pagpapanumbalik ng kanyang mga tao, gaya ng kanyang sinabi sa pamamagitan 
ng bibig ng kanyang mga propeta, at para sa pagtitipon ng kanyang mga banal upang tumayo sa 
Bundok ng Sion, na siyang magiging lunsod ng Bagong Jerusalem. 
 
D at T 84:3 Kung aling lunsod ay itatayo, simula sa lote ng templo, na itinakda ng daliri ng 
Panginoon, sa mga hangganan sa kanluran ng Estado ng Missouri, at inialay sa pamamagitan ng 
kamay ni Joseph Smith, Jun., at ng iba pa na siyang lubos na kinalulugdan ng Panginoon. 
 
D at T 84:4 Katotohanang ito ang salita ng Panginoon, na ang lunsod ng Bagong Jerusalem ay 
itatayo sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga banal, simula sa lugar na ito, maging ang lugar ng 
templo, kung aling templo ay itatayo sa salinlahing ito. 
 
D at T 84:5 Sapagkat Katotohanang ang salinlahing ito ay hindi papanaw hangga't ang isang 
bahay ay maitayo para sa Panginoon, at ang ulap ay mananahan dito, na kung aling ulap ay 
magiging gaya ng kaluwalhatian ng Panginoon, na siyang pupuno sa bahay. 
 
D at T 84:6 At ang mga anak na lalaki ni Moises, alinsunod sa Banal na Pagkasaserdote na 
kanyang tinanggap sa ilalim ng kamay ng kanyang biyanang-lalaki, si Jethro; 
 
D at T 84:7 At tinanggap ito ni Jethro sa ilalim ng kamay ni Caleb; 
 
D at T 84:8 At tinanggap ito ni Caleb sa ilalim ng kamay ni Eliu; 
 
D at T 84:9 At ni Eliu sa ilalim ng kamay ni Jeremias; 
 
D at T 84:10 At ni Jeremias sa ilalim ng kamay ni Gad; 
 
D at T 84:11 At ni Gad sa ilalim ng kamay ni Esaias; 
 



D at T 84:12 At tinanggap ito ni Esaias sa ilalim ng kamay ng Diyos. 
 
D at T 84:13 Nabuhay rin si Esaias noong panahon ni Abraham, at pinagpala niya -- 
 
D at T 84:14 Na tinanggap ni Abraham ang pagkasaserdote mula kay Melquisedec, na tinanggap 
ito sa pamamagitan ng angkan ng kanyang mga ama, maging hanggang kay Noe; 
 
D at T 84:15 At mula kay Noe hanggang kay Enoc, sa pamamagitan ng angkan ng kanilang mga 
ama; 
 
D at T 84:16 At mula kay Enoc hanggang kay Abel, na pinaslang ng pakikipagsabwatan ng 
kanyang kapatid, na tumanggap ng pagkasaserdote sa pamamagitan ng mga kautusan ng Diyos, 
sa kamay ng kanyang amang si Adan, na siyang unang tao -- 
 
D at T 84:17 Kung aling pagkasaserdote ay nagpapatuloy sa simbahan ng Diyos sa lahat ng 
salinlahi, at walang simula ng mga araw o katapusan ng mga taon. 
 
D at T 84:18 At pinagtibay rin ng Panginoon ang pagkasaserdote kay Aaron at sa kanyang binhi, 
hanggang sa lahat ng kanilang salinlahi, kung aling pagkasaserdote rin ay magpapatuloy at 
mananatili magpakailanman kasama ng pagkasaserdote na alinsunod sa pinakabanal na orden 
ng Diyos. 
 
D at T 84:19 At ang nakatataas na pagkasaserdoteng ito ang nangangasiwa ng ebanghelyo at 
humahawak ng susi ng mga hiwaga ng kaharian, maging ang susi ng kaalaman tungkol sa Diyos. 
 
D at T 84:20 Samakatwid, sa mga ordenansa nito, ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita. 
 
D at T 84:21 At kung wala ang mga ordenansa nito, at ang kapangyarihan ng pagkasaserdote, 
ang kapangyarihan ng kabanalan ay hindi makikita ng mga tao sa laman; 
 
D at T 84:22 Sapagkat kung wala nito walang tao ang makakikita sa mukha ng Diyos, maging ng 
Ama, at mabubuhay. 
 
D at T 84:23 Ngayon ito ay maliwanag na itinuro ni Moises sa mga anak ni Israel sa ilang, at 
matiyagang naghangad na pabanalin ang kanyang mga tao upang kanilang mamasdan ang 
mukha ng Diyos; 
 
D at T 84:24 Subalit kanilang pinatigas ang kanilang mga puso at hindi nakatagal sa kanyang 
harapan; kaya nga, ang Panginoon sa kanyang poot, sapagkat ang kanyang galit ay nagsiklab 
laban sa kanila, ay sumumpa na hindi sila makapapasok sa kanyang kapahingahan habang nasa 
ilang, kung aling kapahingahan ay kaganapan ng kanyang kaluwalhatian. 
 
D at T 84:25 Kaya nga, kinuha niya si Moises mula sa kanila, at ang Banal na Pagkasaserdote 
rin; 
 
D at T 84:26 At ang nakabababang pagkasaserdote ay nagpatuloy, kung aling pagkasaserdote 
ay humahawak ng susi ng paglilingkod ng mga anghel at ang panimulang ebanghelyo; 
 
D at T 84:27 Kung aling ebanghelyo ay ebanghelyo ng pagsisisi at ng pagbibinyag, at ang 
kapatawaran ng mga kasalanan, at ang batas ng makalupang mga kautusan, kung alin ang 
Panginoon sa kanyang poot ay nagawang ipagpatuloy sa sambahayan ni Aaron sa mga anak ni 
Israel hanggang kay Juan, na siyang ibinangon ng Diyos, na puspos ng Espiritu Santo mula sa 
sinapupunan ng kanyang ina. 
 
D at T 84:28 Sapagkat siya ay bininyagan habang siya ay nasa kanyang pagkabata, at inordenan 
sa pamamagitan ng anghel ng Diyos sa panahong siya ay nasa gulang na walong araw sa 



kanyang kapangyarihan, upang ibagsak ang kaharian ng mga Judio, at upang gawing tuwid ang 
daan ng Panginoon sa harapan ng kanyang mga tao, upang ihanda sila sa pagparito ng 
Panginoon, na kung kaninong kamay ay ibinigay ang lahat ng kapangyarihan. 
 
D at T 84:29 At muli, ang mga katungkulan ng elder at obispo ay mga kinakailangang 
karagdagan na nabibilang sa mataas na pagkasaserdote. 
 
D at T 84:30 At muli, ang mga katungkulan ng mga guro at diyakono ay mga kinakailangang 
karagdagan na nabibilang sa nakabababang pagkasaserdote, kung aling pagkasaserdote ay 
iginawad kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. 
 
D at T 84:31 Samakatwid, gaya ng aking sinabi hinggil sa mga anak na lalaki ni Moises -- 
sapagkat ang mga anak na lalaki ni Moises at gayon din ang mga anak na lalaki ni Aaron ay 
mag-aalay ng isang karapat-dapat na handog at hain sa bahay ng Panginoon, kung aling bahay 
ay itatayo para sa Panginoon sa salinlahing ito, sa inilaang lugar gaya ng aking itinakda -- 
 
D at T 84:32 At ang mga anak na lalaki ni Moises at ni Aaron ay mapupuspos ng kaluwalhatian 
ng Panginoon, sa Bundok ng Sion sa bahay ng Panginoon, kung sinong mga anak ay kayo; at 
gayon din ang marami na aking tinawag at isinugo upang itayo ang aking simbahan. 
 
D at T 84:33 Sapagkat kung sinuman ang matapat sa pagtatamo ng dalawang pagkasaserdoteng 
ito na aking sinabi, at ang pagtupad sa kanilang mga tungkulin, ay pababanalin sa pamamagitan 
ng Espiritu para sa pagpapanibago ng kanilang mga katawan. 
 
D at T 84:34 Sila ay magiging mga anak na lalaki ni Moises at ni Aaron at binhi ni Abraham, at ng 
simbahan at kaharian, at ang hinirang ng Diyos. 
 
D at T 84:35 At gayon din lahat sila na tumanggap ng pagkasaserdoteng ito ay tinanggap ako, 
wika ng Panginoon; 
 
D at T 84:36 Sapagkat siya na tumatanggap sa aking mga tagapaglingkod ay tinatanggap ako; 
 
D at T 84:37 At siya na tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang aking Ama; 
 
D at T 84:38 At siya na tumatanggap sa aking Ama ay tinatanggap ang kaharian ng aking Ama; 
kaya nga lahat ng mayroon ang aking Ama ay ibibigay sa kanya. 
 
D at T 84:39 At ito ay alinsunod sa sumpa at tipan na napapaloob sa pagkasaserdote. 
 
D at T 84:40 Kaya nga, lahat yaong tumanggap ng pagkasaserdote, ay tumanggap ng sumpa at 
tipang ito ng aking Ama, na hindi niya masisira, ni matitinag. 
 
D at T 84:41 Subalit kung sinuman ang sisira sa tipang ito matapos niya itong matanggap, at sa 
kabuuan ay tumalikod dito, ay hindi magkakaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan sa daigdig 
na ito ni sa daigdig na darating. 
 
D at T 84:42 At sa aba sa lahat ng yaong hindi sumapit sa pagkasaserdoteng ito na inyong 
tinanggap, na akin ngayong pinagtitibay sa inyo na naririto sa araw na ito, sa pamamagitan ng 
sarili kong tinig mula sa kalangitan; at maging ako ay nagbigay sa mga hukbo ng langit at ang 
aking mga anghel ng utos hinggil sa inyo. 
 
D at T 84:43 At binibigyan ko kayo ngayon ng isang kautusan na mag-ingat hinggil sa inyong 
sarili, na makinig na mabuti sa mga salita ng buhay na walang hanggan. 
 
D at T 84:44 Sapagkat kayo ay mabubuhay sa bawat salita na magmumula sa bibig ng Diyos. 
 



D at T 84:45 Sapagkat ang salita ng Panginoon ay Katotohanan, at anumang Katotohanan ay 
liwanag, at anumang liwanag ay Espiritu, maging ang Espiritu ni Jesucristo. 
 
D at T 84:46 At ang Espiritu ay nagbibigay ng liwanag sa bawat tao na dumarating sa daigdig; at 
ang Espiritu ay nagbibigay-liwanag sa bawat tao sa pamamagitan ng daigdig, na nakikinig sa 
tinig ng Espiritu. 
 
D at T 84:47 At ang bawat isa na nakikinig sa tinig ng Espiritu ay lumalapit sa Diyos, maging ang 
Ama. 
 
D at T 84:48 At ang Ama ay tinuturuan siya ng tipan na kanyang pinabago at pinagtibay sa inyo, 
na pinagtibay sa inyo para sa inyong kapakanan, at hindi lamang para sa inyong kapakanan, 
kundi para sa kapakanan ng buong sanlibutan. 
 
D at T 84:49 At ang buong sanlibutan ay nalalagay sa kasalanan, at dumadaing sa ilalim ng 
kadiliman at sa pagkaalipin ng kasalanan. 
 
D at T 84:50 At sa pamamagitan nito ay inyong malalaman na sila ay nasa pagkaalipin ng 
kasalanan, sapagkat sila ay hindi lumalapit sa akin. 
 
D at T 84:51 Sapagkat sinuman ang hindi lumalapit sa akin ay nasa ilalim ng pagkaalipin ng 
kasalanan. 
 
D at T 84:52 At sinuman ang hindi tumatanggap ng aking tinig ay hindi nakakikilala ng aking tinig, 
at hindi sa akin. 
 
D at T 84:53 At sa pamamagitan nito ay inyong malalaman ang mabubuti sa masasama, at ang 
buong sanlibutan ay dumadaing sa ilalim ng kasalanan at kadiliman maging sa ngayon. 
 
D at T 84:54 At ang inyong mga isipan sa mga nakaraang panahon ay naging madilim dahil sa 
kawalan ng paniniwala, at sapagkat inyong pinawalang-kabuluhan ang mga bagay na inyong 
tinanggap -- 
 
D at T 84:55 Kung aling kawalang-kabuluhan at kawalan ng paniniwala ay nagdala sa buong 
simbahan sa ilalim ng kaparusahan. 
 
D at T 84:56 At ang kaparusahan na ito ay nasa sa mga anak ng Sion, maging sa lahat. 
 
D at T 84:57 At sila ay mananatili sa ilalim ng kaparusahang ito hanggang sa sila ay magsisi at 
kanilang alalahanin ang bagong tipan, maging ang Aklat ni Mormon at ang dating mga kautusan 
na aking ibinigay sa kanila, hindi lamang upang sabihin, kundi upang gawin alinsunod sa yaong 
aking isinulat -- 
 
D at T 84:58 Upang sila ay makapagdala ng bunga na nararapat para sa kaharian ng kanilang 
Ama; kung hindi ay mananatili sa kanila ang kaparusahan at paghuhukom na ibubuhos sa mga 
anak ng Sion. 
 
D at T 84:59 Sapagkat maaari bang dumihan ng mga anak ng kaharian ang aking banal na 
lupain? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, Hindi. 
 
D at T 84:60 Katotohanan, Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na nakaririnig ngayon ng aking mga 
salita, na aking tinig, pinagpala kayo yayamang inyong tinanggap ang mga bagay na ito; 
 
D at T 84:61 Sapagkat akin kayong patatawarin sa inyong mga kasalanan sa kautusang ito -- na 
kayo ay manatiling matatag sa inyong mga isipan sa kataimtiman at sa diwa ng pananalangin, sa 
pagpapatotoo sa buong sanlibutan ng mga bagay na yaon na aking sinabi sa inyo. 



 
D at T 84:62 Kaya nga, humayo kayo sa buong sanlibutan; at saan mang lugar hindi kayo 
makatutungo ay magsusugo kayo, upang ang patotoo ay tumungo mula sa inyo patungo sa 
buong sanlibutan sa bawat kinapal. 
 
D at T 84:63 At gaya ng aking sinabi sa aking mga apostol, gayon din ay aking sinasabi sa inyo, 
sapagkat kayo ay aking mga apostol, maging matataas na saserdote ng Diyos; kayo yaong 
ibinigay sa akin ng aking Ama; kayo ay aking mga kaibigan; 
 
D at T 84:64 Kaya nga, tulad ng aking sinabi sa aking mga apostol sinasabi kong muli sa inyo, na 
ang bawat kaluluwa na naniniwala sa inyong mga salita, at nabinyagan sa pamamagitan ng tubig 
para sa kapatawaran ng mga kasalanan, ay tatanggap ng Espiritu Santo. 
 
D at T 84:65 At ang mga tanda na ito ay susunod sa kanila na naniniwala -- 
 
D at T 84:66 Sa aking pangalan sila ay gagawa ng mga kahanga-hangang gawain; 
 
D at T 84:67 Sa aking pangalan sila ay magtataboy ng mga diyablo; 
 
D at T 84:68 Sa aking pangalan sila ay magpapagaling ng maysakit; 
 
D at T 84:69 Sa aking pangalan ay bubuksan nila ang mga mata ng bulag, at aalisan ng takip ang 
mga tainga ng mga bingi; 
 
D at T 84:70 At ang dila ng pipi ay magsasalita; 
 
D at T 84:71 At kung sinuman ang maglalapat ng lason sa kanila ito ay hindi makasasakit sa 
kanila; 
 
D at T 84:72 At ang lason ng ahas ay mawawalan ng kapangyarihan na saktan sila. 
 
D at T 84:73 Subalit isang kautusan ang ibinibigay ko sa kanila, na sila ay hindi ipagyabang ang 
kanilang sarili dahil sa mga bagay na ito, ni pag-uusapan ang mga ito sa harapan ng sanlibutan; 
sapagkat ang mga bagay na ito ay ibinigay para sa inyong kapakinabangan at para sa kaligtasan. 
 
D at T 84:74 Katotohanan, Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, sila na hindi naniniwala sa inyong 
mga salita, at hindi nabinyagan sa tubig sa aking pangalan, para sa kapatawaran ng kanilang 
mga kasalanan, upang kanilang matanggap ang Espiritu Santo, ay mapapahamak, at hindi 
makatutungo sa kaharian ng aking Ama kung saan ang aking Ama at ako ay naroroon. 
 
D at T 84:75 At ang paghahayag na ito sa inyo, at kautusan, ay may bisa mula sa oras na ito sa 
buong sanlibutan, at ang ebanghelyo ay para sa lahat na hindi pa nakatatanggap nito. 
 
D at T 84:76 Subalit, Katotohanang sinasabi ko sa lahat kung kanino ang kaharian ay ibinigay -- 
mula sa inyo ito ay kinakailangang ipangaral sa kanila, upang sila ay makapagsisi ng kanilang 
dating masasamang gawain; sapagkat sila ay sisisihin dahil sa kanilang pusong masasama na 
walang paniniwala, at ang inyong mga kapatid sa Sion dahil sa kanilang paghihimagsik laban sa 
inyo noong panahong isinugo ko kayo. 
 
D at T 84:77 At muli sinasabi ko sa inyo, aking mga kaibigan, sapagkat magmula ngayon 
tatawagin ko kayong mga kaibigan, kinakailangan na ibigay ko sa inyo ang kautusang ito, upang 
kayo ay maging aking mga kaibigan sa mga araw kung kailan ako ay kasama nila, naglalakbay 
upang ipangaral ang ebanghelyo sa aking kapangyarihan; 
 
78 Sapagkat akin silang hinayaang walang supot ng salapi o supot ng pagkain, ni dalawang 
tunika. 



 
D at T 84:79 Masdan, isinugo ko kayo upang subukin ang sanlibutan, at ang manggagawa ay 
marapat sa kanyang upa. 
 
D at T 84:80 At sinuman ang hahayo at mangangaral ng ebanghelyong ito ng kaharian, at 
magpapatuloy na maging matapat sa lahat ng bagay, ay hindi mapapagod sa isipan, ni 
madidiliman, ni sa katawan, sa bisig, ni sa kasu-kasuan; at hindi malalaglag sa lupa nang hindi 
namamalayan ang kahit isang buhok sa kanyang ulo. At sila ay hindi magugutom, ni mauuhaw. 
 
D at T 84:81 Kaya nga, huwag kayong mababalisa sa araw ng bukas, kung ano ang inyong 
kakainin, o ano ang inyong iinumin, o saan manggagaling ang inyong idaramit. 
 
D at T 84:82 Sapagkat, wariin ninyo ang mga lirio sa parang, kung paano nagsisilaki, hindi 
nangagpapagal, ni nangagsusulid; at ang mga kaharian ng sanlibutan, sa kabuuan ng kanilang 
kaluwalhatian, ay hindi nakaayos tulad ng isa sa mga ito. 
 
D at T 84:83 Sapagkat ang inyong Ama, na nasa langit, ay nakababatid na kailangan ninyo ang 
lahat ng bagay na ito. 
 
D at T 84:84 Kaya nga, hayaan ang araw ng bukas ay mabalisa sa kanyang sarili. 
 
D at T 84:85 Ni huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong sasabihin; kundi papagyamanin sa 
inyong mga isipan tuwina ang mga salita ng buhay, at ibibigay ito sa inyo sa oras na iyon yaong 
bahagi na nararapat ipagkaloob sa bawat tao. 
 
D at T 84:86 Kaya nga, huwag hayaan ang sinuman sa inyo, sapagkat ang kautusang ito ay para 
sa lahat ng matatapat na tinawag ng Diyos sa simbahan sa ministeryo, mula sa oras na ito na 
kumuha ng supot ng salapi o supot ng pagkain, na hahayo upang ipahayag ang ebanghelyong ito 
ng kaharian. 
 
D at T 84:87 Masdan, isinugo ko kayo upang pagsabihan ang sanlibutan ng lahat ng kanilang 
hindi mabubuting gawa, at upang turuan sila ng isang paghuhukom na darating. 
 
D at T 84:88 At sinuman ang tatanggap sa inyo, naroroon din ako, sapagkat ako ay magpapauna 
sa inyong harapan. Ako ay papasainyong kanang kamay at sa inyong kaliwa, at ang aking 
Espiritu ay papasainyong mga puso, at ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo, upang 
dalhin kayo. 
 
D at T 84:89 Ang sinumang tatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin; at siya ring magpapakain 
sa inyo, at magdaramit sa inyo, at magbibigay sa inyo ng salapi. 
 
D at T 84:90 At siya na magpapakain sa inyo, o magdaramit sa inyo, o magbibigay sa inyo ng 
salapi, ay hindi mawawalan ng kanyang gantimpala. 
 
D at T 84:91 At siya na hindi gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi ko disipulo; sa 
pamamagitan nito ay makikilala ninyo ang aking mga disipulo. 
 
D at T 84:92 Siya na hindi tumatanggap sa inyo, lumayo kayong mag-isa mula sa kanya, at linisin 
ang inyong mga paa maging ng tubig, malinis na tubig, maging sa mainit o malamig, at 
magpatotoo nito sa inyong Ama na nasa langit, at huwag nang bumalik muli sa taong yaon. 
 
D at T 84:93 At saan mang nayon o lunsod kayo papasok, gawin ang gayon din. 
 
D at T 84:94 Gayunman, masigasig na maghanap at huwag magtira; at sa aba sa yaong 
sambahayan, o yaong nayon o lunsod na tumanggi sa inyo, o sa inyong mga salita, o sa inyong 
patotoo hinggil sa akin. 



 
D at T 84:95 Sa aba, sinasabi kong muli, sa sambahayang yaon, o sa nayon o lunsod na yaon na 
tumanggi sa inyo, o sa inyong mga salita, o sa inyong mga patotoo tungkol sa akin; 
 
D at T 84:96 Sapagkat ako, ang Pinakamakapangyarihan, ay nagpatong ng aking mga kamay sa 
mga bansa, upang parusahan sila dahil sa kanilang mga kasamaan. 
 
D at T 84:97 At ang mga salot ay darating, at hindi aalisin ang mga ito sa lupa hanggang sa 
matapos ko ang aking gawain, na paiigsiin sa kabutihan -- 
 
D at T 84:98 Hanggang sa makilala ako ng lahat, na nanatili, maging mula sa pinakamaliit 
hanggang sa pinakamalaki, at mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, at makikita nang mata sa 
mata, at itataas ang kanilang mga tinig, at sa mga tinig na magkakasabay ay aawit ng bagong 
awiting ito, sinasabing: 
 
D at T 84:99 Dinala muli ng Panginoon ang Sion; 
Tinubos ng Panginoon ang kanyang mga tao, ang Israel, 
Alinsunod sa paghirang ng biyaya, 
Na napangyari sa pamamagitan ng pananampalataya 
At tipan ng kanilang mga ama. 
 
D at T 84:100 Tinubos ng Panginoon ang kanyang mga tao; 
At si Satanas ay nakagapos at ang panahon ay hindi na magtatagal. 
Tinipon ng Panginoon ang lahat ng bagay sa isa. 
Ibinaba ng Panginoon ang Sion mula sa itaas. 
Itinaas ng Panginoon ang Sion mula sa ilalim. 
 
D at T 84:101 Ang mundo ay nagdusa at inilabas ang kanyang lakas; 
At ang Katotohanan ay itinatag sa kanyang sisidlan; 
At ang kalangitan ay ngumiti sa kanya; 
At siya ay nadaramitan ng kaluwalhatian ng kanyang Diyos; 
Sapagkat siya ay nakatayo sa gitna ng kanyang mga tao. 
 
D at T 84:102 Kaluwalhatian, at karangalan, at kapangyarihan, at lakas, 
Ang maiukol sa ating Diyos; sapagkat siya ay puspos ng awa, 
Katarungan, biyaya at Katotohanan, at kapayapaan, 
Magpakailanman at walang katapusan, Amen. 
 
D at T 84:103 At muli, Katotohanan, Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kinakailangan na ang 
bawat tao na humahayo upang ipahayag ang aking walang hanggang ebanghelyo, na yayamang 
sila ay may mag-anak, at tumatanggap ng salapi sa pamamagitan ng handog, na ipadala nila ang 
mga ito sa kanila o gamitin ito para sa kanilang kapakinabangan, gaya ng itatagubilin ng 
Panginoon sa kanila, sapagkat nakikita kong ito ay makabubuti. 
 
D at T 84:104 At lahat sila na walang mag-anak, na tumatanggap ng salapi, ipadala ito sa obispo 
sa Sion, o sa obispo sa Ohio, upang ito ay mailaan para sa paglabas ng mga paghahayag at sa 
paglilimbag nito, at para sa pagtatatag ng Sion. 
 
D at T 84:105 At kung sinuman ang magbibigay sa sinuman sa inyo ng tunika, o terno, kunin ang 
luma at ibigay ito sa mga maralita at humayo kayong nagagalak. 
 
D at T 84:106 At kung sinuman sa inyo ang malakas sa Espiritu, isama niya siya na mahina, 
upang siya ay maliwanagan sa buong kaamuan, upang siya ay maging malakas din. 
 



D at T 84:107 Kaya nga, isama ninyo yaong inordenan sa nakabababang pagkasaserdote, at 
isugo sila sa harapan ninyo upang gumawa ng mga tipanan at upang ihanda ang daan, at upang 
gampanan ang mga tipanan, na hindi ninyo kayang gampanan. 
 
D at T 84:108 Masdan, ito ang pamamaraan kung paano ang aking mga apostol, noong unang 
panahon, ay itinayo ang aking simbahan para sa akin. 
 
D at T 84:109 Samakatwid, ang bawat tao ay tumayo sa kanyang sariling katungkulan, at 
gumawa sa kanyang sariling tungkulin; at huwag sabihin ng ulo sa mga paa na hindi nito 
kailangan ang mga paa; sapagkat kung wala ang mga paa ay paano makatatayo ang katawan? 
 
D at T 84:110 Gayon din ang katawan ay kailangan ang bawat bahagi, upang ang lahat ay 
mapabanal na magkakasama, upang ang katawan ay mapanatiling ganap. 
 
D at T 84:111 At masdan, ang matataas na saserdote ay nararapat maglakbay, at gayon din ang 
mga elder, at gayon din ang mga nakabababang saserdote; subalit ang mga diyakono at guro ay 
dapat na italaga na pangangalagaan ang simbahan, na maging mga tumatayong mangangaral sa 
simbahan. 
 
D at T 84:112 At ang obispo, si Newel K. Whitney, ay dapat ding maglakbay sa palibot at sa ng 
buong simbahan, hinahanap ang mga maralita upang paglingkuran sa kanilang mga 
pangangailangan sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ng mayayaman at mga palalo. 
 
D at T 84:113 Dapat din siyang umupa ng isang kinatawan upang mamahala at gawin ang 
kanyang hanapbuhay na walang kaugnayan sa relihiyon gaya ng kanyang itatagubilin. 
 
D at T 84:114 Gayunman, magtungo ang obispo sa lunsod ng New York, gayon din sa lunsod ng 
Albany, at gayon din sa lunsod ng Boston, at balaan ang mga tao ng yaong mga lunsod na may 
tunog ng ebanghelyo, nang may malakas na tinig, sa kapanglawan at ganap na pagkalipol na 
naghihintay sa kanila kung kanilang tatanggihan ang mga bagay na ito. 
 
D at T 84:115 Sapagkat kung kanilang tatanggihan ang mga bagay na ito ang oras ng kanilang 
kahatulan ay nalalapit na, at ang kanilang bahay ay maiiwan sa kanilang mapanglaw. 
 
D at T 84:116 Magtiwala siya sa akin at hindi siya lilituhin; at ni isang buhok sa kanyang ulo ay 
hindi malalaglag sa lupa nang hindi namamalayan. 
 
D at T 84:117 At Katotohanang sinasabi ko sa inyo, mga nalabi sa aking mga tagapaglingkod, 
humayo kayo habang ang pagkakataon ninyo ay nagtutulot, sa inyong maraming tungkulin, sa 
malalaki at tanyag na mga lunsod at nayon, pinagsasabihan ang sanlibutan sa kabutihan tungkol 
sa lahat ng kanilang hindi mabuti at makasalanang gawa, ipinaaalam nang malinaw at 
nauunawaan ang kapanglawan ng karumal-dumal na gawain sa mga huling araw. 
 
D at T 84:118 Sapagkat, sa inyo ang wika ng Panginoong Pinakamakapangyarihan, aking 
liligaligin ang kanilang mga kaharian; hindi ko lamang yayanigin ang lupa, gayun din ang 
mabituing kalangitan ay manginginig. 
 
D at T 84:119 Sapagkat ako, ang Panginoon, ay inilagay ang aking kamay upang gamitin ang 
mga kapangyarihan ng langit; hindi pa ninyo ito makikita ngayon, subalit sa ilang sandali pa at 
makikita ninyo ito, at malalaman na ako nga, at ako ay paparito at maghahari sa aking mga tao. 
 
D at T 84:120 Ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Amen. 
 

BAHAGI 85 
 



Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-27 
ng Nobyembre 1832 (History of the Church, 1:298-299). Ang bahaging ito ay hango sa liham ng 
Propeta kay W. W. Phelps, na naninirahan sa Independence, Missouri. Ito ay ibinigay upang 
sagutin ang mga katanungan tungkol sa yaong mga Banal na lumipat sa Sion subalit hindi pa 
nakatatanggap ng kanilang mga mana alinsunod sa itinatag na pamamaraan sa Simbahan. 
 
D at T 85:1 Tungkulin ng klerk ng Panginoon, na kanyang itinalaga, na mag-ingat ng kasaysayan, 
at isang pangkalahatang talaan ng simbahan ng lahat ng bagay na nagaganap sa Sion, at ng 
lahat ng yaong naglalaan ng mga ari-arian, at tumatanggap ng mga karampatang mana mula sa 
obispo; 
 
D at T 85:2 At gayon din ang kanilang pamamaraan ng pamumuhay, ang kanilang 
pananampalataya, at mga gawain; at gayon din ng mga tao na ganap na tumalikod sa simbahan 
pagkaraang matanggap ang kanilang mga mana. 
 
D at T 85:3 Salungat sa kalooban at kautusan ng Diyos na yaong hindi nakatatanggap ng 
kanilang mana sa pamamagitan ng paglalaan, sang-ayon sa kanyang batas, na kanyang ibinigay, 
upang kanyang mapagbayad ang kanyang mga tao ng ikapu, upang maihanda sila laban sa araw 
ng paghihiganti at pagsusunog, ay nararapat na matala ang kanilang mga pangalan kasama ng 
mga tao ng Diyos. 
 
D at T 85:4 Ni ang kanilang talaangkanan ay ingatan, o panatilihin saan man ito maaaring 
matagpuan sa alinman sa mga talaan o kasaysayan ng simbahan. 
 
D at T 85:5 Ang kanilang mga pangalan ay hindi matatagpuan, ni ang mga pangalan ng mga 
ama, ni ang mga pangalan ng mga anak ay isulat sa aklat ng batas ng Diyos, wika ng Panginoon 
ng mga Hukbo. 
 
D at T 85:6 Oo, gayon ang wika ng marahan at banayad na tinig, na bumubulong at tumatagos 
sa lahat ng bagay, at kadalasan ay pinanginginig ang aking mga buto habang ito ay 
nagpapahayag, sinasabing: 
 
D at T 85:7 At ito ay mangyayari na ako, ang Panginoong Diyos, ay magpapadala ng isang 
makapangyarihan at malakas, hinahawakan ang setro ng kapangyarihan sa kanyang kamay, 
nadaramitan ng liwanag bilang panakip, kung kaninong bibig ay mangungusap ng mga salita, 
walang hanggang mga salita; samantalang ang kanyang mga sisidlan ay magiging bukal ng 
Katotohanan, upang isaayos ang bahay ng Diyos, at upang ayusin sa pamamagitan ng bunutan 
ang mga mana ng mga banal na kung kaninong mga pangalan ay natagpuan, at ang mga 
pangalan ng kanilang mga ama, at ng kanilang mga anak, na nakatala sa aklat ng batas ng 
Diyos; 
 
D at T 85:8 Samantalang ang taong yaon, na tinawag ng Diyos at itinalaga, na nag-unat ng 
kanyang kamay upang patatagin ang arka ng Diyos, ay babagsak sa palaso ng kamatayan, tulad 
ng isang puno na tinamaan ng matatalim na palaso ng kidlat. 
 
D at T 85:9 At lahat sila na hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng alaala ay hindi 
makasusumpong ng mana sa araw na yaon, kundi sila ay paghihiwalayin, at ang kanilang bahagi 
ay itatakda sa kanila sa mga taong di naniniwala, kung saan may pananaghoy at pagngangalit ng 
ngipin. 
 
D at T 85:10 Ang mga bagay na ito ay hindi ko sinasabi sa aking sarili; kaya nga, yamang ang 
Panginoon ay nangungusap, tutuparin din niya. 
 
D at T 85:11 At sila na nasa Mataas na Pagkasaserdote, na ang mga pangalan ay hindi 
natagpuang nakasulat sa aklat ng batas, o na natagpuang tumalikod, o iwinaksi mula sa 



simbahan, gayon din ang nakabababang pagkasaserdote, o ang mga kasapi, sa araw na iyon ay 
hindi makasusumpong ng mana kasama ng mga banal ng Kataas-taasan; 
 
D at T 85:12 Kaya nga, ito ay mangyayari sa kanila gaya sa mga anak ng saserdote, gaya ng 
matatagpuang nakatala sa ikalawang kabanata at animnapu‘t isa at dalawang talata ng Ezra. 
 

BAHAGI 86 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-6 
ng Disyembre 1832 (History of the Church, 1:300). Ang paghahayag na ito ay natanggap habang 
ang Propeta ay nagbabalik-aral at nagsasaayos ng manuskrito ng pagsasalin ng Biblia. 
 
D at T 86:1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo na aking mga tagapaglingkod, 
hinggil sa talinghaga ng trigo at ng mga agingay: 
 
D at T 86:2 Masdan, Katotohanang sinasabi ko, ang bukid ang sanlibutan, at ang mga apostol 
ang mga tagapunla ng binhi; 
 
D at T 86:3 At matapos silang makatulog ang matinding taga-usig ng simbahan, ang tao na 
ganap na tumalikod, ang patutot, maging ang Babilonia, na nagpainom sa lahat ng bansa sa 
kanyang saro, sa kung kaninong mga puso ang kaaway, maging si Satanas, ay umuupo upang 
maghari -- masdan pinupunla niya ang mga agingay; dahil dito, sinasakal ng mga agingay ang 
trigo at tinatangay ang simbahan sa ilang. 
 
D at T 86:4 Subalit masdan, sa mga huling araw, maging ngayon habang ang Panginoon ay 
nagsisimulang ipalaganap ang salita, at ang dahon ay sumisibol at mura pa -- 
 
D at T 86:5 Masdan, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga anghel ay nagsusumamo sa 
Panginoon araw at gabi, na mga handa na at naghihintay na isugo upang gapasin ang mga 
bukid; 
 
D at T 86:6 Subalit sinabi ng Panginoon sa kanila, huwag bunutin ang mga agingay habang ang 
dahon ay mura pa (sapagkat Katotohanang ang inyong pananampalataya ay mahina), at baka 
mawasak din ninyo ang trigo. 
 
D at T 86:7 Samakatwid, palakihing magkakasama ang trigo at ang mga agingay hanggang sa 
panahon ng anihan ay ganap na mahinog; pagkatapos ay tipunin ninyo muna ang trigo mula sa 
mga agingay, at pagkatapos ng pagtitipon ng trigo, masdan at narito, ang mga agingay ay 
nakabungkos, at ang bukid ay maiiwan upang sunugin. 
 
D at T 86:8 Kaya nga, gayon ang sinabi ng Panginoon sa inyo, kung kanino ang pagkasaserdote 
ay nagpatuloy sa angkan ng inyong mga ama -- 
 
D at T 86:9 Sapagkat kayo ay mga karapat-dapat na tagapagmana, ayon sa laman, at naitago 
mula sa daigdig kasama ni Cristo sa Diyos -- 
 
D at T 86:10 Kaya nga ang inyong buhay at ang pagkasaserdote ay nanatili, at talagang 
kinakailangang manatili sa pamamagitan ninyo at ng inyong angkan hanggang sa 
pagpapanumbalik ng lahat ng bagay na sinabi sa pamamagitan ng mga bibig ng lahat ng banal 
na propeta sa simula pa ng daigdig. 
 
D at T 86:11 Samakatwid, pinagpala kayo kung kayo ay mananatili sa aking kabutihan, isang ilaw 
sa mga Gentil, at sa pamamagitan ng pagkasaserdoteng ito, tagapagligtas sa aking mga taong 
Israel. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Amen. 
 

BAHAGI 87 



 
Paghahayag at propesiya tungkol sa digmaan, ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang 
Propeta, ika-25 ng Disyembre 1832 (History of the Church, 1:301-302). Ang bahaging ito ay 
natanggap sa panahong ang mga kapatid ay nagmumuni-muni at nagpapaliwanagan tungkol sa 
pagkaalipin ng mga Aprikano sa lupalop ng Amerika at ang pagkaalipin ng mga anak ng tao sa 
buong daigdig. 
 
D at T 87:1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon hinggil sa mga digmaan na di 
magtatagal ay darating na, simula sa paghihimagsik ng Timog Carolina, na sa wakas ay 
matatapos sa kamatayan at paghihirap ng maraming kaluluwa; 
 
D at T 87:2 At darating ang panahon na ang digmaan ay ibubuhos sa lahat ng bansa, simula sa 
lugar na ito. 
 
D at T 87:3 Sapagkat masdan, ang Timog Estado ay mahahati laban sa Hilagang Estado, at ang 
Hilagang Estado ay tatawag sa iba pang mga bansa, maging ang bansa ng Great Britain, gaya 
ng tawag dito, at sila rin ay tatawag sa iba pang mga bansa, upang ipagtanggol ang kanilang 
sarili laban sa ibang mga bansa; at pagkatapos ang digmaan ay bubuhos sa lahat ng bansa. 
 
D at T 87:4 At ito ay mangyayari, pagkaraan ng maraming araw, ang mga alipin ay 
maghihimagsik laban sa kanilang mga panginoon, na isasaayos at didisiplinahin para sa 
digmaan. 
 
D at T 87:5 At ito ay mangyayari rin na ang mga natira na naiwan sa lupain ay isasaayos ang 
kanilang sarili, at magiging labis ang galit, at gagambalain ang mga Gentil ng isang matinding 
paggambala. 
 
D at T 87:6 At sa gayon, sa pamamagitan ng espada at ng pagdanak ng dugo ang mga 
naninirahan sa mundo ay magdadalamhati; at sa pamamagitan ng taggutom, at salot, at lindol, at 
kulog sa langit, at matalim at matingkad na kidlat din, ay madarama ng mga naninirahan sa 
mundo ang poot, at pagngingitngit, at nagpaparusang kamay ng isang Pinakamakapangyarihang 
Diyos, hanggang sa ang pagkaubos na ipinasiya ay magkaroon ng ganap na katapusan ng lahat 
ng bansa; 
 
D at T 87:7 Nang ang tangisan ng mga banal, at ng dugo ng mga banal, ay hihinto ng 
pagpaparating sa mga tainga ng Panginoon ng Sabaoth, mula sa lupa, upang ipaghiganti sa 
kanilang mga kaaway. 
 
D at T 87:8 Dahil dito, tumayo kayo sa mga banal na lugar, at huwag matinag, hanggang sa ang 
araw ng Panginoon ay dumating; sapagkat masdan, ito ay dagling darating, wika ng Panginoon. 
Amen. 
 

BAHAGI 88 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-27 
ng Disyembre 1832 (History of the Church, 1:302-312). Ito ay tinawag ng Propeta bilang "`dahon 
ng olibo'...pinitas mula sa Puno ng Paraiso, ang mensahe ng Panginoon tungkol sa kapayapaan 
sa atin" (History of the Church, 1:316). Makikita mula sa mga talaan ng kasaysayan na ang ilang 
bahagi ng paghahayag na ito ay natanggap noong ika-27 at 28 ng Disyembre 1832 at ika-3 ng 
Enero 1833. 
 
D at T 88:1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo na sama-samang nagtipon ng 
inyong sarili upang tanggapin ang kanyang kalooban hinggil sa inyo: 
 



D at T 88:2 Masdan, ito ay nakalulugod sa inyong Panginoon, at ang mga anghel ay nagsasaya 
sa inyo; ang mga limos ng inyong mga panalangin ay nakarating sa mga tainga ng Panginoon ng 
Sabaoth, at natatala sa aklat ng mga pangalan ng pinabanal, maging sila sa selestiyal na daigdig. 
 
D at T 88:3 Dahil dito, ako ay nagpapadala ngayon sa inyo ng isa pang Mang-aaliw, maging sa 
inyo na aking mga kaibigan, upang ito ay mamalagi sa inyong mga puso, maging ang Banal na 
Espiritu ng pangako; kung aling iba pang Mang-aaliw ay siya ring aking ipinangako sa aking mga 
disipulo, gaya ng natatala sa patotoo ni Juan. 
 
D at T 88:4 Ang Mang-aaliw ito ang pangakong aking ibinigay sa inyo na buhay na walang 
hanggan, maging ang kaluwalhatian ng kahariang selestiyal; 
 
D at T 88:5 Kung aling kaluwalhatian ay yaong sa simbahan ng Panganay, maging ng Diyos, ang 
pinakabanal sa lahat, sa pamamagitan ni Jesucristo na kanyang Anak -- 
 
D at T 88:6 Siya na umakyat sa itaas, na siya ring nagpakababa-baba sa lahat ng bagay, sa 
gayon kanyang nauunawaan ang lahat ng bagay, upang siya ay mapasalahat at sumasalahat ng 
bagay, ang liwanag ng Katotohanan; 
 
D at T 88:7 Kung aling Katotohanan ay nagniningning. Ito ang liwanag ni Cristo. Gayon din siya 
ay nasa araw, at ang liwanag ng araw, at ang kapangyarihan niyaon na sa pamamagitan nito ito 
ay nagawa. 
 
D at T 88:8 Gayon din siya ay nasa buwan, at siya ang liwanag ng buwan, at ang kapangyarihan 
niyaon na sa pamamagitan nito ito ay nagawa; 
 
D at T 88:9 Gayon din ang liwanag ng mga bituin, at ang kapangyarihan niyaon na sa 
pamamagitan nito ang mga ito ay nagawa; 
 
D at T 88:10 At ang mundo rin, at ang kapangyarihan niyaon, maging ang mundo kung saan kayo 
nakatayo. 
 
D at T 88:11 At ang liwanag na nagniningning, na nagbibigay sa inyo ng liwanag, ay sa 
pamamagitan niya na nagbibigay-liwanag sa inyong mga mata, na siya ring liwanag na 
nagpapabilis ng inyong mga pang-unawa; 
 
D at T 88:12 Kung aling liwanag ay nanggagaling mula sa kinaroroonan ng Diyos upang punuin 
ang kalakhan ng kalawakan -- 
 
D at T 88:13 Ang liwanag na nasa lahat ng bagay, na nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay, na 
siyang batas kung saan ang lahat ng bagay ay pinamamahalaan, maging ang kapangyarihan ng 
Diyos na nakaupo sa kanyang luklukan, na nasa sinapupunan ng kawalang-hanggan, na nasa 
gitna ng lahat ng bagay. 
 
D at T 88:14 Ngayon, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa pamamagitan ng pagtubos na 
ginawa para sa inyo ay isinakatuparan ang pagkabuhay na mag-uli mula sa mga patay. 
 
D at T 88:15 At ang espiritu at ang katawan ang kaluluwa ng tao. 
 
D at T 88:16 At ang pagkabuhay na mag-uli mula sa mga patay ang pagkakatubos ng kaluluwa. 
 
D at T 88:17 At ang pagkakatubos ng kaluluwa ay sa pamamagitan niya na nagbibigay-buhay sa 
lahat ng bagay, kung kaninong sinapupunan ay ipinasiya na ang mga maralita at ang maaamo ng 
mundo ay magmamana nito. 
 



D at T 88:18 Samakatwid, talagang kinakailangang pabanalin mula sa lahat ng kasamaan, upang 
ito ay maihanda para sa selestiyal na kaluwalhatian; 
 
D at T 88:19 Sapagkat pagkaraan na ganap na magampanan ang layunin ng paglikha nito, ito ay 
puputungan ng kaluwalhatian, maging ng pagdalo ng Diyos Ama; 
 
D at T 88:20 Yaong mga katawan na nauukol sa kahariang selestiyal ay ariin ito magpakailanman 
at walang katapusan; sapagkat, sa layuning ito kaya ito ginawa at nilikha, at sa layuning ito sila 
pinabanal. 
 
D at T 88:21 At sila na hindi pinabanal sa pamamagitan ng batas na aking ibinigay sa inyo, 
maging ang batas ni Cristo, ay kailangang magmana ng ibang kaharian, maging yaong kahariang 
terestriyal, o yaong kahariang telestiyal. 
 
D at T 88:22 Sapagkat siya na hindi makasusunod sa batas ng isang kahariang selestiyal ay 
hindi makatitigil sa isang kaluwalhatiang selestiyal. 
 
D at T 88:23 At siya na hindi makasusunod sa batas ng kahariang terestriyal ay hindi makatitigil 
sa isang kaluwalhatiang terestriyal. 
 
D at T 88:24 At siya na hindi makasusunod sa batas ng kahariang telestiyal ay hindi makatitigil sa 
isang kaluwalhatiang telestiyal; kaya nga siya ay hindi nararapat para sa isang kaharian ng 
kaluwalhatian. Kaya nga siya ay kailangang mamalagi sa isang kaharian na hindi isang kaharian 
ng kaluwalhatian. 
 
D at T 88:25 At muli, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mundo ay sumusunod sa batas ng 
isang kahariang selestiyal, sapagkat ginagampanan nito ang hangganan ng paglikha nito, at hindi 
nilalabag ang batas -- 
 
D at T 88:26 Dahil dito, ito ay pababanalin; oo, sa kabila ng ito ay mamamatay, ito ay bubuhaying 
muli, at matatagalan ang kapangyarihang siyang bumuhay rito, at ang mabubuti ay magmamana 
nito. 
 
D at T 88:27 Sapagkat sa kabila ng sila ay mamamatay, sila rin ay magbabangong muli, isang 
espirituwal na katawan. 
 
D at T 88:28 Sila na may selestiyal na espiritu ay tatanggap ng yaon ding katawan na isang likas 
na katawan; maging inyong matatanggap ang inyong mga katawan, at ang inyong kaluwalhatian 
ay yaong kaluwalhatian kung saan ang inyong mga katawan ay bubuhayin. 
 
D at T 88:29 Kayo na binubuhay ng ilang bahagi ng kaluwalhatiang selestiyal ay makatatanggap 
pagkatapos ng gayon din, maging isang kaganapan. 
 
D at T 88:30 At sila na binubuhay ng ilang bahagi ng kaluwalhatiang terestriyal ay 
makatatanggap pagkatapos ng gayon din, maging isang kaganapan. 
 
D at T 88:31 At gayon din sila na binubuhay ng ilang bahagi ng kaluwalhatiang telestiyal ay 
makatatanggap pagkatapos ng gayon din, maging isang kaganapan. 
 
D at T 88:32 At sila na maiiwan ay bubuhayin rin; gayunman, sila ay magbabalik muli sa kanilang 
sariling lugar, upang tamasahin yaong kanilang handang tanggapin, dahil hindi sila handang 
tamasahin yaong kanila sanang tatanggapin. 
 
D at T 88:33 Sapagkat ano ang kapakinabangan ng tao kung ang isang handog ay ipinagkaloob 
sa kanya, at hindi niya tinanggap ang handog? Masdan, hindi siya nagsasaya sa yaong ibinigay 
sa kanya, ni nasisiyahan sa kanya ang siyang nagkaloob ng handog. 



 
D at T 88:34 At muli, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yaong pinamamahalaan ng batas ay 
pinangangalagaan din ng batas at ginagawang ganap at pinababanal ng gayon din. 
 
D at T 88:35 Yaong lumalabag sa batas, at hindi sumusunod sa batas, sa halip ay naghahangad 
na maging isang batas sa sarili nito, at nakahandang manatili sa kasalanan, at sa kalahatan ay 
nananatili sa kasalanan, ay hindi mapababanal ng batas, ni ng awa, katarungan, o paghuhukom. 
Kaya nga, sila ay kailangang manatiling marumi pa rin. 
 
D at T 88:36 Lahat ng kaharian ay may batas na ibinigay; 
 
D at T 88:37 At may maraming kaharian; sapagkat walang lugar na walang naroroong kaharian; 
at walang kaharian na walang naroroong lugar, maging isang malaki o maliit na kaharian. 
 
D at T 88:38 At ang bawat kaharian ay binigyan ng batas; at sa bawat batas ay may mga 
hangganan din at mga batayan. 
 
D at T 88:39 Lahat ng tao na hindi nakapananatili sa mga batayang iyon ay hindi mabibigyang-
katwiran. 
 
D at T 88:40 Sapagkat ang katalinuhan ay kumukunyapit sa katalinuhan; karunungan ay 
tumatanggap ng karunungan; Katotohanan ay yumayakap sa Katotohanan; karangalan ay 
nagmamahal sa karangalan; liwanag ay kumukunyapit sa liwanag; awa ay may habag sa awa at 
inaangkin ang kanya; katarungan ay nagpapatuloy sa kanyang ginagalawan at inaangkin ang 
kanya; paghuhukom ay magpapauna sa harapan ng kanyang mukha na kung sino na nakaupo 
sa luklukan at namamahala at nagsasagawa ng lahat ng bagay. 
 
D at T 88:41 Nauunawaan niya ang lahat ng bagay, at lahat ng bagay ay nasa harapan niya, at 
lahat ng bagay ay nasa paligid niya; at siya ay nasa itaas ng lahat ng bagay, at napapasalahat ng 
bagay, at sumasa lahat ng bagay, at nasa paligid ng lahat ng bagay; at lahat ng bagay ay ginawa 
niya, at mula sa kanya, maging ang Diyos, magpakailanman at walang katapusan. 
 
D at T 88:42 At muli, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, siya ay nagbigay ng batas sa lahat ng 
bagay, kung paano sila kumikilos sa kanilang mga sandali at kanilang mga panahon; 
 
D at T 88:43 At ang kanilang mga ginagalawan ay hindi mababago, maging ang mga 
ginagalawan ng langit at ng lupa, na nakauunawa sa lupa at sa lahat ng planeta. 
 
D at T 88:44 At sila ay nagbibigay ng liwanag sa bawat isa sa kanilang mga sandali at sa 
kanilang mga panahon, sa kanilang mga minuto, sa kanilang mga oras, sa kanilang mga araw, sa 
kanilang mga linggo, sa kanilang mga buwan, sa kanilang mga taon -- lahat ito ay isang taon sa 
Diyos, subalit hindi sa tao. 
 
D at T 88:45 Ang mundo ay umiinog sa kanyang mga pakpak, at ang araw ay nagbibigay ng 
kanyang liwanag sa umaga, at ang buwan ay nagbibigay ng kanyang liwanag sa gabi, at ang 
mga bituin din ay nagbibigay ng kanilang liwanag, habang sila ay umiinog sa kanilang mga 
pakpak sa kanilang kaluwalhatian, sa gitna ng kapangyarihan ng Diyos. 
 
D at T 88:46 Sa ano ko ihahalintulad ang mga kahariang ito, upang kayo ay makaunawa? 
 
D at T 88:47 Masdan, lahat ng ito ay mga kaharian, at sinumang tao ang makakita ng anuman o 
ng pinakamaliit nito ay nakikita ang Diyos na gumagalaw sa kanyang kamahalan at 
kapangyarihan. 
 
D at T 88:48 Sinasabi ko sa inyo, kanyang nakikita siya; gayunman, siya na naparoon sa sariling 
kanya ay hindi naunawaan. 



 
D at T 88:49 Ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman, at ang kadiliman ay hindi ito nauunawaan; 
gayunman, darating ang araw na inyong mauunawaan maging ang Diyos, sapagkat binuhay sa 
kanya at sa pamamagitan niya. 
 
D at T 88:50 Pagkatapos ay malalaman ninyo na inyong nakita ako, na ako nga, at na ako ang 
tunay na liwanag na nasa inyo, at kayo ay nasa akin; kung hindi kayo ay hindi mananagana. 
 
D at T 88:51 Masdan, aking ihahalintulad ang mga kahariang ito sa isang tao na may isang bukid, 
at kanyang isinugo ang kanyang mga utusan sa bukid upang magbungkal sa bukid. 
 
D at T 88:52 At kanyang sinabi sa una: Magtungo ka at gumawa sa bukid, at sa unang oras ako 
ay patutungo sa iyo, at iyong mamamalas ang kagalakan sa aking mukha. 
 
D at T 88:53 At kanyang sinabi sa pangalawa: Magtungo ka rin sa bukid, at sa pangalawang oras 
ikaw ay aking dadalawing may kagalakan sa aking mukha. 
 
D at T 88:54 At gayon din sa pangatlo, sinasabing: Ikaw ay aking dadalawin; 
 
D at T 88:55 At sa pang-apat, at sa iba pa hanggang sa panlabindalawa. 
 
D at T 88:56 At ang panginoon ng bukid ay nagtungo sa una sa unang oras, at nanatili sa kanya 
sa buong oras na yaon, at siya ay nagawang magalak sa liwanag ng mukha ng kanyang 
panginoon. 
 
D at T 88:57 At pagkatapos siya ay lumisan mula sa una upang siya ay makadalaw rin sa 
pangalawa, at sa pangatlo, at sa pang-apat, at sa iba pa hanggang sa panlabindalawa. 
 
D at T 88:58 At sa gayon natanggap nilang lahat ang liwanag ng mukha ng kanilang panginoon, 
bawat tao sa kanyang oras, at sa kanyang sandali, at sa kanyang panahon -- 
 
D at T 88:59 Simula sa una, at nagpatuloy hanggang sa huli, at mula sa huli hanggang sa una, at 
magmula sa una hanggang sa huli; 
 
D at T 88:60 Bawat tao sa kanyang sariling pagkakasunud-sunod, hanggang sa ang kanyang 
oras ay matapos, maging alinsunod sa ipinag-utos ng kanyang panginoon sa kanya, upang ang 
kanyang panginoon ay maluwalhati sa kanya, at siya sa kanyang panginoon, upang silang lahat 
ay maluwalhati. 
 
D at T 88:61 Kaya nga, sa talinghagang ito ko ihahalintulad ang lahat ng kahariang ito, at ang 
mga naninirahan dito -- bawat kaharian sa oras nito, at sa sandali nito, at sa panahon nito, 
maging alinsunod sa utos na ginawa ng Diyos. 
 
D at T 88:62 At muli, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking mga kaibigan, iniiwan ko ang mga 
pananalitang ito sa inyo upang bulay-bulayin sa inyong mga puso, lakip ang kautusang ito na 
aking ibinibigay sa inyo, na kayo ay mananawagan sa akin habang ako ay malapit -- 
 
D at T 88:63 Magsilapit sa akin at ako ay lalapit sa inyo; masigasig akong hanapin at inyo akong 
matatagpuan; humingi, at kayo ay makatatanggap; kumatok, at kayo ay pagbubuksan. 
 
D at T 88:64 Anuman ang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ito ay ibibigay sa inyo, na 
kapaki-pakinabang sa inyo; 
 
D at T 88:65 At kung kayo ay hihingi ng anumang bagay na hindi kapaki-pakinabang sa inyo, ito 
ay mauuwi sa inyong kaparusahan. 
 



D at T 88:66 Masdan, yaong inyong naririnig ay gaya ng tinig ng isang nangangaral sa ilang -- sa 
ilang, dahil hindi ninyo siya nakikita -- ang aking tinig, sapagkat ang aking tinig ay Espiritu; ang 
aking Espiritu ay Katotohanan; ang Katotohanan ay magpapatuloy at walang katapusan; at kung 
ito ay nasa inyo ito ay mananagana. 
 
D at T 88:67 At kung ang inyong mata ay nakatuon sa aking kaluwalhatian, ang inyong buong 
katawan ay mapupuno ng liwanag, at walang magiging kadiliman sa inyo; at yaong katawan na 
puno ng liwanag ay nakauunawa sa lahat ng bagay. 
 
D at T 88:68 Samakatwid, pabanalin ang inyong sarili upang ang inyong mga isipan ay matuon 
sa Diyos, at darating ang mga araw na inyo siyang makikita; sapagkat kanyang aalisin ang tabing 
ng kanyang mukha sa inyo, at iyon ay sa kanyang sariling panahon, at sa kanyang sariling 
pamamaraan, at alinsunod sa kanyang sariling kalooban. 
 
D at T 88:69 Tandaan ang dakila at huling pangako na aking ginawa sa inyo; itakwil ang inyong 
mga walang kabuluhang iniisip at ang inyong labis na pagtawa mula sa inyo. 
 
D at T 88:70 Manatili kayo, manatili kayo sa lugar na ito, at tumawag ng isang kapita-pitagang 
kapulungan, maging ng mga yaong unang manggagawa sa huling kahariang ito. 
 
D at T 88:71 At manawagan sa Panginoon yaong kanilang binigyan ng babala sa kanilang 
paglalakbay, at pagbulay-bulayin ang babala sa kanilang mga puso na kanilang natanggap, sa 
maikling panahon. 
 
D at T 88:72 Masdan, at narito, aking aalagaan ang inyong mga kawan, at magbabangon ng mga 
elder at magsusugo sa kanila. 
 
D at T 88:73 Masdan, aking mamadaliin ang aking gawain sa panahon nito. 
 
D at T 88:74 At aking ibinibigay sa inyo, na mga unang manggagawa sa huling kahariang ito, ang 
isang kautusan na sama-samang tipunin ninyo ang inyong sarili, at ayusin ang inyong sarili, at 
ihanda ang inyong sarili, at pabanalin ang inyong sarili; oo, dalisayin ang inyong mga puso, at 
linisin ang inyong mga kamay at inyong mga paa sa harapan ko, upang akin kayong gawing 
malinis; 
 
D at T 88:75 Upang ako ay makapagpatotoo sa inyong Ama, at inyong Diyos, at aking Diyos, na 
kayo ay malinis mula sa dugo ng masamang salinlahing ito; upang aking matupad ang 
pangakong ito, ang dakila at huling pangakong ito, na aking ginawa sa inyo, kung kailan nanaisin 
ko. 
 
D at T 88:76 Gayon din, binibigyan ko kayo ng isang kautusan na kayo ay magpatuloy sa 
panalangin at pag-aayuno mula sa panahong ito. 
 
D at T 88:77 At binibigyan ko kayo ng kautusan na turuan ninyo ang isa't isa ng doktrina ng 
kaharian. 
 
D at T 88:78 Masigasig kayong magturo at ang aking biyaya ay dadalo sa inyo, upang kayo ay 
lalong ganap na matagubilinan sa teoriya, sa alituntunin, sa doktrina, sa batas ng ebanghelyo, sa 
lahat ng bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos, na kapaki-pakinabang ninyong maunawaan; 
 
D at T 88:79 Ng mga bagay maging sa langit at sa lupa, at sa ilalim ng lupa; mga bagay na 
nangyari na, mga bagay na nangyayari, mga bagay na malapit nang mangyari; mga bagay na 
nasa tahanan, mga bagay na nasa ibang bansa; ang mga digmaan at ang mga bumabagabag sa 
mga bansa, at ang mga kahatulan na nasa lupa; at kaalaman din tungkol sa mga bansa at sa 
mga kaharian -- 
 



D at T 88:80 Upang kayo ay maging handa sa lahat ng bagay kapag kayo ay muli kong isusugo 
upang gawin ang tungkulin kung saan ko kayo tinawag, at ang misyon na aking iniatas sa inyo. 
 
D at T 88:81 Masdan, isinugo ko kayo upang magpatotoo at balaan ang mga tao, at nababagay 
lamang sa bawat tao na nabigyang-babala na balaan ang kanyang kapwa. 
 
D at T 88:82 Samakatwid, sila ay naiwang walang kadahilanan, at ang kanilang mga kasalanan 
ay nasa kanilang sariling mga ulo. 
 
D at T 88:83 Siya na naghahanap sa akin nang maaga ay matatagpuan ako, at hindi 
pababayaan. 
 
D at T 88:84 Samakatwid, manatili kayo, at masigasig na gumawa, upang kayo ay magawang 
ganap sa inyong ministeryo na humayo sa mga Gentil sa huling pagkakataon, kasindami ng 
tatawagin ng bibig ng Panginoon, upang talian ang kautusan at tatakan ang patotoo, at upang 
ihanda ang mga banal para sa oras ng paghuhukom na darating; 
 
D at T 88:85 Upang ang kanilang mga kaluluwa ay makatakas sa poot ng Diyos, ang 
kapanglawan ng karumal-dumal na gawa na naghihintay sa masasama, maging sa daigdig na ito 
at sa daigdig na darating. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, magpatuloy ang yaong hindi kasama 
sa mga unang elder sa ubasan hanggang sa sila ay tawagin ng bibig ng Panginoon, sapagkat 
ang kanilang panahon ay hindi pa dumarating; ang kanilang mga kasuotan ay hindi malinis mula 
sa dugo ng salinlahing ito. 
 
D at T 88:86 Mamalagi kayo sa kalayaan kung saan kayo ay ginawang malaya; huwag isangkot 
ang inyong sarili sa kasalanan, kundi gawing malinis ang inyong mga kamay, hanggang sa 
pumarito ang Panginoon. 
 
D at T 88:87 Sapagkat hindi na maraming araw mula ngayon at ang mundo ay manginginig at 
gigiray na parang lasing na tao; at ang araw ay itatago ang kanyang mukha, at tatangging 
magbigay ng liwanag; at ang buwan ay maliligo sa dugo; at ang mga bituin ay magagalit nang 
matindi, at ihuhulog nito ang sarili sa ibaba gaya ng isang igos na nalaglag mula sa puno ng igos. 
 
D at T 88:88 At pagkaraan ng inyong patotoo ay sasapit ang pagkapoot at pagngingitngit sa mga 
tao. 
 
D at T 88:89 Sapagkat pagkaraan ng inyong patotoo ay sasapit ang patotoo ng mga paglindol, na 
magiging sanhi ng mga pagdaing sa gitna niya, at ang mga tao ay babagsak sa lupa at hindi 
makatatayo. 
 
D at T 88:90 At sasapit din ang patotoo ng tinig ng mga kulog, at ang tinig ng mga kidlat, at ang 
tinig ng mga unos, at ang tinig ng mga alon sa dagat na iaalon nito ang sarili na lagpas sa mga 
hangganan nito. 
 
D at T 88:91 At lahat ng bagay ay magkakagulo; at tiyak, magsisipanlupaypay ang mga puso ng 
tao; sapagkat ang takot ay mapapasalahat ng tao. 
 
D at T 88:92 At ang mga anghel ay lilipad sa gitna ng langit, sumisigaw sa malakas na tinig, 
pinatutunog ang pakakak ng Diyos, sinasabing: Maghanda kayo, maghanda kayo, O mga 
naninirahan sa mundo; sapagkat ang paghuhukom ng ating Diyos ay dumating na. Masdan, at 
narito, ang Lalaking kasintahan ay dumarating na; lumabas kayo upang salubungin siya. 
 
D at T 88:93 At kaagad ay may lilitaw na dakilang tanda sa langit, at lahat ng tao ay sama-
samang makikita ito. 
 



D at T 88:94 At isa pang anghel ang magpapatunog ng kanyang pakakak, sinasabing: Yaong 
makapangyarihang simbahan, ang ina ng mga karumal-dumal na gawa, na nagpainom sa lahat 
ng bansa ng alak ng poot ng kanyang pangangalunya, na umuusig sa mga banal ng Diyos, na 
nagpadanak ng kanilang dugo -- siya na nakaupo sa maraming tubig, at sa ibabaw ng mga pulo 
ng dagat -- masdan, siya ang agingay ng mundo; siya ay nakagapos sa mga talaksan; ang 
kanyang mga gapos ay ginawang matibay, walang sinumang tao ang makakakalag ng mga ito; 
samakatwid, siya ay handa nang sunugin. At kanyang patutunugin ang kanyang pakakak nang 
matagal at malakas, at lahat ng bansa ay makaririnig nito. 
 
D at T 88:95 At magkakaroon ng katahimikan sa langit nang may kalahating oras; at kaagad 
pagkaraan nito ang tabing ng langit ay mahahawi, gaya ng isang lulong papel na iniladlad 
matapos itong ibalumbon, at ang mukha ng Panginoon ay mahahawian ng tabing; 
 
D at T 88:96 At ang mga banal na nasa mundo, na buhay, ay magbabagong-anyo at aangat 
upang salubungin siya. 
 
D at T 88:97 At sila na tulog sa kanilang mga libingan ay babangon, sapagkat ang kanilang mga 
libingan ay bubuksan; at sila rin ay aangat upang salubungin siya sa pagitan ng haligi ng langit -- 
 
D at T 88:98 Sila ay kay Cristo, ang mga unang bunga, sila na bababang kasama niyang una, at 
sila na nasa lupa at sa kanilang mga libingan, na mga unang aangat upang salubungin siya; at 
lahat ng ito sa pamamagitan ng pagpapatunog ng pakakak ng anghel ng Diyos. 
 
D at T 88:99 At pagkaraan nito isa pang anghel ang magpapatunog, na siyang pangalawang 
pakakak; at pagkatapos ay darating ang pagtubos ng mga yaong kay Cristo sa kanyang 
pagparito; na tumanggap ng kanilang bahagi sa yaong bilangguan na inihanda para sa kanila, 
upang kanilang matanggap ang ebanghelyo, at mahatulan ayon sa mga tao sa laman. 
 
D at T 88:100 At muli, isa pang pakakak ang tutunog, na siyang pangatlong pakakak; at 
pagkatapos ay darating ang mga espiritu ng mga taong hahatulan, at natagpuang nasa ilalim ng 
kaparusahan; 
 
D at T 88:101 At sila ang mga natira sa mga patay; at sila ay hindi muling mabubuhay hanggang 
sa ang ika-isanlibong taon ay matapos, ni hindi na muli, hanggang sa katapusan ng mundo. 
 
D at T 88:102 At isa pang pakakak ang tutunog, na siyang pang-apat na pakakak, sinasabing: 
May natagpuan sa mga yaong mamamalagi hanggang sa yaong dakila at huling araw, maging sa 
katapusan, na mamamalaging marumi pa rin. 
 
D at T 88:103 At isa pang pakakak ang tutunog, na siyang panlimang pakakak, na siyang 
panlimang anghel na pinagkatiwalaan ng walang hanggang ebanghelyo -- na lumilipad sa gitna 
ng langit, sa lahat ng bansa, lahi, wika at tao; 
 
D at T 88:104 At ito ang magiging tunog ng kanyang pakakak, sinasabi sa lahat ng tao, maging 
sa langit at sa lupa, at yaong nasa ilalim ng lupa -- sapagkat bawat tainga ay makaririnig nito, at 
bawat tuhod ay luluhod, at bawat dila ay magtatapat, habang kanilang naririnig ang tunog ng 
pakakak, sinasabing: Matakot sa Diyos, at magbigay luwalhati sa kanya na nakaupo sa luklukan, 
magpakailanman at walang katapusan; sapagkat ang oras ng paghuhukom ay dumating na. 
 
D at T 88:105 At muli, isa pang anghel ang magpapatunog ng kanyang pakakak, na siyang pang-
anim na anghel, sinasabing: Siya ay bumagsak na nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng poot 
ng kanyang pangangalunya; siya ay bumagsak, bumagsak! 
 
D at T 88:106 At muli, isa pang anghel ang magpapatunog ng kanyang pakakak, na siyang 
pampitong anghel, sinasabing: Tapos na; tapos na! Ang Kordero ng Diyos ay nanaig at 



niyapakang mag-isa ang pisaan ng alak, maging ang pisaan ng alak ng kabagsikan ng poot ng 
Pinakamakapangyarihang Diyos. 
 
D at T 88:107 At pagkatapos ang mga anghel ay puputungan ng kaluwalhatian ng kanyang 
kapangyarihan, at ang mga banal ay mapupuspos ng kanyang kaluwalhatian, at tatanggapin ang 
kanilang mana at gagawing pantay sa kanya. 
 
D at T 88:108 At pagkatapos ang unang anghel muli ay magpapatunog ng kanyang pakakak sa 
mga tainga ng lahat ng kinapal, at ibubunyag ang mga lihim na gawa ng tao, at ang mga 
makapangyarihang gawa ng Diyos sa unang isanlibong taon. 
 
D at T 88:109 At pagkatapos ang pangalawang anghel ay magpapatunog ng kanyang pakakak, 
at ibubunyag ang mga lihim na gawa ng tao, at ang mga saloobin at layunin ng kanilang mga 
puso, at ang mga makapangyarihang gawa ng Diyos sa pangalawang isanlibong taon -- 
 
D at T 88:110 At mga susunod pa, hanggang sa ang pampitong anghel ay magpapatunog ng 
kanyang pakakak; at siya ay tatayo sa ibabaw ng lupa at sa ibabaw ng dagat, at manunumpa sa 
pangalan niya na nakaupo sa luklukan, na wala nang panahon pa; at si Satanas ay igagapos, 
yaong matandang ahas, na tinatawag na diyablo, at hindi kakalagan sa loob ng isanlibong taon. 
 
D at T 88:111 At pagkatapos siya ay kakalagan ng maikling panahon, upang kanyang makalap 
ang kanyang mga hukbo. 
 
D at T 88:112 At si Miguel, ang pampitong anghel, maging ang arkanghel, ay kakalapin ang 
kanyang mga hukbo, maging ang mga hukbo ng langit. 
 
D at T 88:113 At ang diyablo ay kakalapin ang kanyang mga hukbo; maging ang mga hukbo ng 
impiyerno, at sasalakay upang makidigma kay Miguel at sa kanyang mga hukbo. 
 
D at T 88:114 At pagkatapos ay sasapit ang digmaan ng dakilang Diyos; at ang diyablo at ang 
kanyang mga hukbo ay itatapon sa kanilang sariling lugar, kung kaya't sila ay hindi na 
magkakaroon ng kapangyarihan sa mga banal kailanman. 
 
D at T 88:115 Sapagkat si Miguel ang makikipaglaban sa kanilang mga digmaan, at madadaig 
siya na naghahangad ng luklukan niya na nakaupo sa luklukan, maging ang Kordero. 
 
D at T 88:116 Ito ang kaluwalhatian ng Diyos, at ng pinabanal; at sila ay hindi na kailanman 
makakikita ng kamatayan. 
 
D at T 88:117 Kaya nga, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking mga kaibigan, tawagin ang 
inyong kapita-pitagang kapulungan, gaya ng aking ipinag-utos sa inyo. 
 
D at T 88:118 At yayamang lahat ay walang pananampalataya, masigasig na maghanap at 
turuan ang bawat isa ng mga salita ng karunungan; oo, maghanap kayo sa mga 
pinakamabubuting aklat ng mga salita ng karunungan; maghangad na matuto, maging sa 
pamamagitan ng pag-aaral at gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya. 
 
D at T 88:119 Isaayos ang inyong sarili; ihanda ang bawat kinakailangang bagay; at magtayo ng 
isang bahay, maging isang bahay ng panalanginan, isang bahay ng pag-aayuno, isang bahay ng 
pananampalataya, isang bahay ng pagkakatuto, isang bahay ng kaluwalhatian, isang bahay ng 
kaayusan, isang bahay ng Diyos. 
 
D at T 88:120 Upang ang inyong mga pagpasok ay sa pangalan ng Panginoon; upang ang 
inyong mga paglabas ay sa pangalan ng Panginoon; upang ang lahat ng inyong pagbati ay sa 
pangalan ng Panginoon, na nakataas ang mga kamay sa Kataas-taasan. 
 



D at T 88:121 Kaya nga, tumigil sa lahat ng inyong mabababaw na pananalita, mula sa lahat ng 
halakhak, mula sa lahat ng inyong mahahalay na pagnanasa, mula sa lahat ng inyong kapalaluan 
at mababaw na pag-iisip, at mula sa lahat ng inyong masasamang gawain. 
 
D at T 88:122 Magtalaga sa inyo ng isang guro, at huwag maging mga tagapagsalita ang lahat 
kaagad; sa halip magsalita nang isa-isa at makinig ang lahat sa kanyang sinasabi, upang kapag 
ang lahat ay nakapagsalita na ang lahat ay mapasigla ng lahat, at upang ang bawat tao ay 
magkaroon ng pantay na pribilehiyo. 
 
D at T 88:123 Tiyakin na inyong minamahal ang bawat isa; tumigil sa pagiging mapag-imbot; 
matutong magbahagi sa bawat isa gaya ng hinihingi ng ebanghelyo. 
 
D at T 88:124 Tumigil sa pagiging tamad; tumigil sa pagiging marumi; tumigil sa paghanap ng 
mali sa bawat isa; tumigil sa pagtulog nang mahaba kaysa sa kinakailangan; magpahinga sa 
inyong higaan nang maaga, upang kayo ay hindi mapagal; gumising nang maaga, upang ang 
inyong mga katawan at inyong mga isip ay mabigyang-lakas. 
 
D at T 88:125 At higit sa lahat, damitan ang inyong sarili ng bigkis ng pag-ibig sa kapwa-tao, gaya 
ng isang balabal, na siyang bigkis ng pagiging ganap at ng kapayapaan. 
 
D at T 88:126 Manalangin tuwina, upang kayo ay hindi manghina, hanggang sa ako ay pumarito. 
Masdan, at narito, ako ay kaagad na paparito, at tatanggapin kayo sa aking sarili. Amen. 
 
D at T 88:127 At muli, ang kaayusan ng bahay na inihanda para sa panguluhan ng paaralan ng 
mga propeta, itinatag para sa kanilang tagubilin sa lahat ng bagay na kapaki-pakinabang para sa 
kanila, maging sa lahat ng namumuno sa simbahan, o sa ibang salita, yaong mga tinawag sa 
ministeryo sa simbahan, magmula sa matataas na saserdote, maging pababa sa mga diyakono -- 
 
D at T 88:128 At ito ang magiging kaayusan ng bahay ng panguluhan ng paaralan: Siya na 
itinalaga na maging pangulo, o guro, ay matatagpuang nakatayo sa lugar niya, sa bahay na 
ihahanda para sa kanya. 
 
D at T 88:129 Samakatwid, siya ay mauuna sa bahay ng Diyos, sa lugar na ang kongregasyon sa 
bahay ay maaaring marinig ang kanyang mga salita nang maingat at malinaw, hindi sa malakas 
na pananalita. 
 
D at T 88:130 At kapag siya ay pumapasok sa bahay ng Diyos, sapagkat siya ay nararapat na 
mauna sa bahay -- masdan, ito ay maganda, upang siya ay maging isang halimbawa -- 
 
D at T 88:131 Ialay niya ang kanyang sarili sa pananalangin na nakaluhod sa harapan ng Diyos, 
bilang patunay o alaala ng walang hanggang tipan. 
 
D at T 88:132 At kapag may pumasok pagkaraan niya, tumayo ang guro, at, sa mga kamay na 
nakataas sa langit, oo, maging tahasan, batiin ang kanyang kapatid na lalaki o mga kapatid ng 
mga salitang ito: 
 
D at T 88:133 Ikaw ba ay kapatid na lalaki o mga kapatid? Binabati kita sa pangalan ng 
Panginoong Jesucristo, bilang patunay o alaala ng walang hanggang tipan, na kung aling tipan 
ay tinatanggap kita upang makipagkapatiran, sa isang hangaring matatag, hindi matitinag, at 
hindi mababago, upang iyong maging kaibigan at kapatid sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa 
mga bigkis ng pagmamahal, upang lumakad sa lahat ng kautusan ng Diyos na walang 
kasalanan, sa pagbibigay-pasalamat, magpakailanman at walang katapusan. Amen. 
 
D at T 88:134 At siya na matatagpuang hindi karapat-dapat sa pagbating ito ay hindi 
magkakaroon ng lugar sa inyo; sapagkat hindi ninyo ipahihintulot na ang aking bahay ay 
marumihan niya. 



 
D at T 88:135 At siya na papasok at matapat sa harapan ko, at isang kapatid na lalaki, o kung 
sila ay mga kapatid, babatiin nila ang pangulo o guro na ang mga kamay ay nakataas sa langit, 
sa ganito ring panalangin at tipan, o sa pamamagitan ng pagsasabi ng Amen, bilang patunay rin 
doon. 
 
D at T 88:136 Masdan, Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ito ay isang halimbawa sa inyo bilang 
isang pagbati sa isa't isa sa bahay ng Diyos, sa paaralan ng mga propeta. 
 
D at T 88:137 At kayo ay tinawag na gawin ito sa pamamagitan ng panalangin at pagbibigay-
pasalamat, sapagkat ang Espiritu ang mangungusap sa lahat ng inyong gawain sa bahay ng 
Panginoon, sa paaralan ng mga propeta, upang ito ay maging isang santuwaryo, isang 
tabernakulo ng Banal na Espiritu sa inyong ikasisigla. 
 
D at T 88:138 At kayo ay hindi tatanggap ng sinuman sa inyo sa paaralang ito maliban sa siya ay 
malinis mula sa dugo ng salinlahing ito; 
 
D at T 88:139 At siya ay tatanggapin sa pamamagitan ng ordenansa ng paghuhugas ng mga 
paa, sapagkat sa layuning ito ang ordenansa ng paghuhugas ng mga paa ay sinimulan. 
 
D at T 88:140 At muli, ang ordenansa ng paghuhugas ng mga paa ay kailangang pamahalaan ng 
pangulo, o namumunong elder ng simbahan. 
 
D at T 88:141 Ito ay kailangang simulan sa panalangin; at pagkaraang kumain ng tinapay at 
uminom ng alak, siya ay kailangang magbigkis ng kanyang sarili alinsunod sa huwarang ibinigay 
sa ikalabintatlong kabanata ng patotoo ni Juan hinggil sa akin. Amen. 
 

BAHAGI 89 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-27 
ng Pebrero 1833 (History of the Church, 1:327-329). Bunga ng paggamit ng tabako ng mga 
unang kapatid sa kanilang mga pagpupulong, ang Propeta ay nadala upang pagbulay-bulayin 
ang bagay na ito; dahil dito, siya ay nagtanong sa Panginoon hinggil dito. Ang paghahayag na ito, 
kilala bilang Salita ng Karunungan, ang naging resulta. Ang unang tatlong talata ay dating 
nasusulat bilang isang pamukaw na pambungad at paglalarawan ng Propeta. 
 
D at T 89:1 Isang Salita Ng Karunungan, para sa kapakinabangan ng kapulungan ng matataas 
na saserdote, tinipon sa Kirtland, at ng simbahan, at gayon din ng mga banal sa Sion -- 
 
D at T 89:2 Na magpadala ng pagbati; hindi sa pamamagitan ng kautusan o pamimilit, kundi sa 
pamamagitan ng paghahayag at ng salita ng karunungan, ipinakikita ang utos at kalooban ng 
Diyos sa temporal na kaligtasan ng lahat ng banal sa mga huling araw -- 
 
D at T 89:3 Ibinigay bilang isang alituntunin na may lakip na pangako, iniangkop sa kakayahan ng 
mahihina at ng pinakamahihina sa lahat ng banal, na tinawag o maaaring tawaging mga banal. 
 
D at T 89:4 Masdan, Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo: Dahil sa masasama at 
mga pakana na umiiral at iiral sa mga puso ng mga nagsasabwatang tao sa mga huling araw, 
binigyang-babala ko kayo, at binabalaan kayo, sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo nitong 
salita ng karunungan sa pamamagitan ng paghahayag -- 
 
D at T 89:5 Na yayamang ang sinumang tao ay umiinom ng alak o matapang na inumin sa inyo, 
masdan ito ay hindi mabuti, ni nararapat sa paningin ng inyong Ama, tanging sa sama-samang 
pagtitipon lamang ng inyong sarili upang mag-alay ng inyong mga sakramento sa harapan niya. 
 



D at T 89:6 At, masdan, ito ay nararapat na alak, oo, purong alak ng ubas ng sanga, na sarili 
ninyong gawa. 
 
D at T 89:7 At, muli, matatapang na inumin ay hindi para sa tiyan, kundi para sa paghuhugas ng 
inyong mga katawan. 
 
D at T 89:8 At muli, ang tabako ay hindi para sa katawan, ni para sa tiyan, at hindi mabuti para sa 
tao, kundi isang halamang gamot para sa mga pasa at lahat ng may sakit na baka, upang gamitin 
nang may pagpapasiya at kasanayan. 
 
D at T 89:9 At muli, maiinit na inumin ay hindi para sa katawan o tiyan. 
 
D at T 89:10 At muli, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, lahat ng mabuting halaman ay inorden 
ng Diyos para sa kabuuan, kalikasan, at gamit ng tao -- 
 
D at T 89:11 Bawat halamang gamot sa panahon nito, at bawat prutas sa panahon nito, lahat ng 
ito upang gamitin nang may mabuting pagpapasiya at pagbibigay-pasalamat. 
 
D at T 89:12 Oo, ang karne rin ng mga hayop at ng mga ibon sa himpapawid, ako, ang 
Panginoon, ay nagtalaga upang gamitin ng tao nang may pasasalamat; gayunman ang mga ito 
ay nararapat gamitin nang paunti-unti; 
 
D at T 89:13 At nakalulugod sa akin na ang mga ito ay gamitin sa panahon lamang ng taglamig, o 
ng tagginaw, o taggutom. 
 
D at T 89:14 Lahat ng butil ay inorden na gamitin ng tao at ng mga hayop, upang maging tungkod 
ng buhay, hindi lamang para sa tao kundi para sa mga hayop sa parang, at sa mga ibon ng 
langit, at lahat ng mabangis na hayop na tumatakbo o gumagapang sa lupa; 
 
D at T 89:15 At ang mga ito ay ginawa ng Diyos upang gamitin ng tao sa panahon lamang ng 
taggutom at labis na pagkagutom. 
 
D at T 89:16 Lahat ng butil ay mabuti para sa pagkain ng tao; at gayon din ang prutas ng sanga; 
yaong namumunga, maging sa lupa o sa ibabaw ng lupa -- 
 
D at T 89:17 Gayunman, trigo para sa tao, at mais para sa mga baka, at oat para sa kabayo, at 
rye para sa mga ibon at para sa mga baboy, at para sa lahat ng hayop sa parang, at barley para 
sa lahat ng kapaki-pakinabang na hayop, at para sa mga katamtamang inumin, gayon din ang 
ibang mga butil. 
 
D at T 89:18 At lahat ng banal na makatatandang sumunod at gawin ang mga salitang ito, 
lumalakad sa pagsunod sa mga kautusan, ay tatanggap ng kalusugan sa kanilang pusod at 
kanilang utak-sa-buto; 
 
D at T 89:19 At makatatagpo ng karunungan at malaking kayamanan ng kaalaman, maging mga 
natatagong kayamanan; 
 
D at T 89:20 At tatakbo at hindi mapapagod, at lalakad at hindi manghihina. 
 
D at T 89:21 At ako, ang Panginoon, ay nagbibigay sa kanila ng pangako, na ang mapangwasak 
na anghel ay lalampasan sila, gaya ng mga anak ni Israel, at hindi sila papatayin. Amen. 
 

BAHAGI 90 
 
Paghahayag kay Joseph Smith, ang Propeta, ibinigay sa Kirtland, Ohio, ika-8 ng Marso 1833 
(History of the Church, 1:329-331). Ang paghahayag na ito ay isang pagpapatuloy na hakbang sa 



pagtatatag ng Unang Panguluhan (tingnan sa ulo ng bahagi 81); bunga nito, ang mga 
tagapayong binanggit ay inordenan noong ika-18 ng Marso 1833. 
 
D at T 90:1 Ganito ang wika ng Panginoon, Katotohanan, Katotohanang sinasabi ko sa iyo aking 
anak, ang mga kasalanan mo ay pinatatawad na, alinsunod sa iyong pagsusumamo, sapagkat 
ang iyong mga panalangin at ang mga panalangin ng iyong mga kapatid ay nakarating sa aking 
mga tainga. 
 
D at T 90:2 Samakatwid, ikaw ay pinagpala simula ngayon na nagtataglay ng mga susi ng 
kaharian na ibinigay sa iyo; kung aling kaharian ay darating sa huling pagkakataon. 
 
D at T 90:3 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang mga susi ng kahariang ito ay hindi kailanman 
makukuha sa iyo, habang ikaw ay nasa daigdig, ni sa daigdig na darating; 
 
D at T 90:4 Gayunman, sa pamamagitan mo ang mga orakulo ay ibibigay sa iba, oo, maging sa 
simbahan. 
 
D at T 90:5 At lahat sila na tumatanggap ng mga orakulo ng Diyos, sila ay mag-ingat kung paano 
nila hinahawakan ang mga ito at baka ipalagay ang mga ito bilang isang bagay na walang-
halaga, at mapasailalim ng sumpa dahil doon, at matisod at madapa kapag ang mga bagyo ay 
bumaba, at ang mga hangin ay umihip, at ang mga ulan ay bumagsak, at humampas sa kanilang 
bahay. 
 
D at T 90:6 At muli, Katotohanang sinasabi ko sa iyong mga kapatid, kina Sidney Rigdon at 
Frederick G. Williams, ang kanilang mga kasalanan ay pinatatawad na rin, at sila ay ipinalalagay 
na kapantay mo sa paghawak ng mga susi nitong huling kaharian; 
 
D at T 90:7 At gayon din sa pamamagitan ng iyong pangangasiwa ang mga susi ng paaralan ng 
mga propeta, na aking iniutos na itatag; 
 
D at T 90:8 Nang sa gayon sila ay maging ganap sa kanilang ministeryo para sa kaligtasan ng 
Sion, at ng mga bayan ng Israel, at ng mga Gentil, kasindami ng mga maniniwala; 
 
D at T 90:9 Na sa pamamagitan ng iyong pangangasiwa ay kanilang matatanggap ang salita, at 
sa pamamagitan ng kanilang pangangasiwa ang salita ay lalaganap sa mga dulo ng mundo, una 
sa mga Gentil, at pagkatapos, masdan, at narito, ang mga ito ay babaling sa mga Judio. 
 
D at T 90:10 At pagkatapos ay darating ang araw kung kailan ang bisig ng Panginoon ay 
ipahahayag sa kapangyarihan sa pagpapaniwala sa mga bansa, ang mga paganong bansa, ang 
sambahayan ni Jose, sa ebanghelyo ng kanilang kaligtasan. 
 
D at T 90:11 Sapagkat mangyayari sa araw na yaon, na ang bawat tao ay maririnig ang kabuuan 
ng ebanghelyo sa kanyang sariling wika, at sa kanyang sariling salita, sa pamamagitan nila na 
inordenan sa kapangyarihang ito, sa pamamagitan ng pangangasiwa ng Mang-aaliw, na ibinuhos 
sa kanila para sa paghahayag ni Jesucristo. 
 
D at T 90:12 At ngayon, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, binibigyan kita ng isang kautusan na 
ikaw ay magpatuloy sa ministeryo at sa panguluhan. 
 
D at T 90:13 At kapag iyo nang natapos ang pagsasalin ng mga propeta, ikaw magmula sa araw 
na yaon ay mamumuno sa mga gawain ng simbahan at ng paaralan; 
 
D at T 90:14 At sa pana-panahon, ayon sa ihahayag ng Mang-aaliw, ay tatanggap ng mga 
paghahayag upang ilahad ang mga hiwaga ng kaharian; 
 



D at T 90:15 At isaayos ang mga simbahan, at mag-aral at matuto, at maging bihasa sa lahat ng 
mabuting aklat, at sa mga salita, wika, at tao. 
 
D at T 90:16 At ito ang inyong magiging tungkulin at misyon sa buong buhay ninyo, na mamuno 
sa kapulungan, at isaayos ang lahat ng gawain ng simbahan at kahariang ito. 
 
D at T 90:17 Huwag mahiya, ni malito; sa halip mapaalalahanan sa lahat ng inyong 
pagmamataas at kapalaluan, sapagkat ito ay nagdadala ng bitag sa inyong mga kaluluwa. 
 
D at T 90:18 Isaayos ang inyong mga bahay; alisin ang katamaran at karumihan sa inyo. 
 
D at T 90:19 Ngayon, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, magkaroon ng isang lugar na nakalaan, 
hangga't maaga, para sa mag-anak ng iyong tagapayo at tagasulat, maging si Frederick G. 
Williams. 
 
D at T 90:20 At ang aking matandang tagapaglingkod, si Joseph Smith, Sen., ay mamamalagi na 
kasama ang kanyang mag-anak sa lugar kung saan siya ngayon nakatira; at huwag itong 
ipagbibili hanggang sa ang bibig ng Panginoon ay magsabi. 
 
D at T 90:21 At ang aking tagapayo, maging si Sidney Rigdon, ay mamamalagi kung saan siya 
ngayon naninirahan hanggang sa ang bibig ng Panginoon ay magsabi. 
 
D at T 90:22 At ang obispo ay masigasig na maghahanap upang matagpuan ang isang 
kinatawan, at siya ay isang tao na may mga kayamanang nakalaan -- isang taong maka-Diyos, at 
may malakas na pananampalataya -- 
 
D at T 90:23 Nang sa gayon ay magawa niyang bayaran ang lahat ng utang; upang ang kamalig 
ng Panginoon ay hindi madala sa pagkasira ng pangalan sa harapan ng mata ng mga tao. 
 
D at T 90:24 Masigasig na maghanap, manalangin tuwina, at maging mapanampalataya, at lahat 
ng bagay ay magkakalakip na gagawa para sa inyong ikabubuti, kung kayo ay lalakad nang 
matwid at tandaan ang tipan na inyong ipinakipagtipan sa isa't isa. 
 
D at T 90:25 Paliitin ang inyong mga mag-anak, lalung-lalo na ang aking matandang 
tagapaglingkod na si Joseph Smith, Sen., na nauukol sa yaong hindi nabibilang sa inyong mga 
mag-anak; 
 
D at T 90:26 Nang ang yaong mga bagay na inilaan para sa inyo, upang maisakatuparan ang 
aking gawain, ay hindi kunin mula sa inyo at ibigay sa mga yaong hindi karapat-dapat -- 
 
D at T 90:27 At sa gayon kayo ay mahadlangan sa pagsasagawa ng mga yaong bagay na aking 
ipinag-uutos sa inyo. 
 
D at T 90:28 At muli, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kalooban ko na ang aking katulong na 
babae na si Vienna Jaques ay nararapat tumanggap ng salapi upang mabata ang kanyang mga 
gastusin, at magtungo sa lupain ng Sion; 
 
D at T 90:29 At ang matitira sa salapi ay maaaring ilaan sa akin, at siya ay gagantimpalaan sa 
aking sariling takdang panahon. 
 
30 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na nararapat sa aking mga paningin na siya ay magtungo sa 
lupain ng Sion, at tumanggap ng mana mula sa kamay ng obispo; 
 
D at T 90:31 Upang siya ay makapanirahang mapayapa yayamang siya ay tapat, at hindi maging 
tamad sa kanyang mga araw magmula ngayon. 
 



D at T 90:32 At masdan, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na iyong isusulat ang kautusang ito, at 
sasabihin sa iyong mga kapatid sa Sion, sa pagmamahal bumabati, na ikaw ay akin ding tinawag 
na mamuno sa Sion sa aking sariling takdang panahon. 
 
D at T 90:33 Samakatwid, patigilin sila sa pagpipilit sa akin hinggil sa bagay na ito. 
 
D at T 90:34 Masdan, sinasabi ko sa iyo na ang iyong mga kapatid sa Sion ay nagsimula nang 
magsisi, at ang mga anghel ay nagsasaya sa kanila. 
 
D at T 90:35 Gayunman, ako ay hindi labis na nalulugod sa maraming bagay; at ako ay hindi 
labis na nalulugod sa aking tagapaglingkod na si William E. McLellin, ni sa aking tagapaglingkod 
na si Sidney Gilbert; at ang obispo rin, at ang iba ay maraming bagay na nararapat pagsisihan. 
 
D at T 90:36 Subalit Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na ako, ang Panginoon, ay 
makikipagtunggali sa Sion, at magsusumamo sa kanyang malalakas, at parurusahan siya 
hanggang sa siya ay madaig at malinis sa harapan ko. 
 
D at T 90:37 Sapagkat siya ay hindi maaalis mula sa kanyang lugar. Ako, ang Panginoon, ang 
nagsabi nito. Amen. 
 

BAHAGI 91 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-9 
ng Marso 1833 (History of the Church, 1:331-332). Ang Propeta sa panahong ito ay abalang-
abala sa pagsasalin sa Lumang Tipan. Pagdating sa bahaging yaon ng sinaunang kasulatan na 
tinatawag na Apocripa, siya ay nagtanong sa Panginoon at natanggap ang tagubiling ito. 
 
D at T 91:1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo hinggil sa Apocripa -- Maraming 
bagay na napapaloob dito na totoo, at karamihan dito ay naisaling tama; 
 
D at T 91:2 Maraming bagay na napapaloob dito na hindi totoo, na mga dagdag na pakahulugan 
ng mga kamay ng tao. 
 
D at T 91:3 Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na hindi kinakailangan na ang Apocripa ay isalin. 
 
D at T 91:4 Samakatwid, sinumang babasa nito, kanyang unawain, dahil ang Espiritu ay 
nagpapahayag ng Katotohanan; 
 
D at T 91:5 At sinuman ang binigyang-liwanag ng Espiritu ay tatanggap ng kapakinabangan mula 
roon; 
 
D at T 91:6 At sinuman ang hindi makatatanggap sa pamamagitan ng Espiritu, ay hindi 
makikinabang. Dahil dito hindi kinakailangang ito ay isalin. Amen. 
 

BAHAGI 92 
 
Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-15 ng Marso 1833 
(History of the Church, 1:333). Ang paghahayag ay iniukol kay Frederick G. Williams, na 
kamakailan lamang ay itinalagang tagapayo sa Unang Panguluhan. 
 
D at T 92:1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon, ibinibigay ko sa nagkakaisang orden, na 
itinatag alinsunod sa kautusang ibinigay kamakailan, ang isang paghahayag at kautusan hinggil 
sa aking tagapaglingkod na si Frederick G. Williams, na inyo siyang tanggapin sa orden. Ang 
sinasabi ko sa isa ay sinasabi ko sa lahat. 
 



D at T 92:2 At muli, sinasabi ko sa iyo aking tagapaglingkod na Frederick G. Williams, ikaw ay 
magiging isang masiglang kasapi ng ordeng ito; at yayamang ikaw ay tapat sa pagsunod sa lahat 
ng naunang kautusan ikaw ay pagpapalain magpakailanman. Amen. 
 

BAHAGI 93 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-6 
ng Mayo 1833 (History of the Church, 1:343-346). 
 
D at T 93:1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon: Ito ay mangyayari na ang bawat 
kaluluwa na tatalikod sa kanyang mga kasalanan at lalapit sa akin, at mananawagan sa aking 
pangalan, at susunod sa aking tinig, at susunod sa aking mga kautusan, ay makikita ang aking 
mukha at malalaman na ako na nga; 
 
D at T 93:2 At ako ang tunay na ilaw na nagbibigay-liwanag sa bawat tao na dumarating sa 
daigdig; 
 
D at T 93:3 At na ako ay nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin, at ang Ama at ako ay isa -- 
 
D at T 93:4 Ang Ama dahil sa ibinigay niya sa akin ang kanyang kaganapan, at ang Anak dahil 
ako ay naparoon sa daigdig at ginawang laman ang aking katawan, at nanirahang kasama ng 
mga anak ng tao. 
 
D at T 93:5 Ako ay naparoon sa daigdig at tinanggap ng aking Ama, at ang kanyang mga gawa 
ay malinaw na naipakita. 
 
D at T 93:6 At nakita ni Juan at nagpatotoo sa kaganapan ng aking kaluwalhatian, at ang 
kabuuan ng talaan ni Juan ay ipahahayag pagkaraan nito. 
 
D at T 93:7 At siya ay nagpatotoo, nagsasabing: Nakita ko ang kanyang kaluwalhatian, na siya ay 
nasa simula, bago pa itinatag ang daigdig; 
 
D at T 93:8 Samakatwid, sa simula ang Salita, sapagkat siya ang Salita, maging ang sugo ng 
kaligtasan -- 
 
D at T 93:9 Ang ilaw at ang Manunubos ng sanlibutan; ang Espiritu ng Katotohanan, na pumarito 
sa daigdig, sapagkat ang daigdig ay ginawa niya, at sa kanya ang buhay ng mga tao at ang ilaw 
ng mga tao. 
 
D at T 93:10 Ang mga daigdig ay ginawa niya; ang mga tao ay ginawa niya; lahat ng bagay ay 
ginawa niya, at sa pamamagitan niya, at sa kanya. 
 
D at T 93:11 At ako, si Juan, ay nagpapatotoo na napagmasdan ko ang kanyang kaluwalhatian, 
gaya ng kaluwalhatian ng Bugtong na Anak ng Ama, na puspos ng biyaya at Katotohanan, 
maging ang Espiritu ng Katotohanan, na pumarito at nanirahan sa laman, at nanirahang kasama 
natin. 
 
D at T 93:12 At ako, si Juan, ay nakita na hindi niya tinanggap ang kaganapan sa simula, subalit 
tumanggap nang biyaya sa biyaya; 
 
D at T 93:13 At hindi niya tinanggap ang kaganapan sa simula, subalit nagpatuloy nang biyaya sa 
biyaya, hanggang sa tanggapin niya ang kaganapan; 
 
D at T 93:14 At sa gayon siya tinawag na Anak ng Diyos, sapagkat hindi niya tinanggap ang 
kaganapan sa simula. 
 



D at T 93:15 At ako, si Juan, ay nagpapatotoo, at narito, ang kalangitan ay nabuksan, at ang 
Espiritu Santo ay bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati, at dumapo sa kanya, at narinig 
ang isang tinig na nagmula sa langit na nagsasabing: Ito ang pinakamamahal kong Anak. 
 
D at T 93:16 At ako, si Juan, ay nagpapatotoo na tinanggap niya ang kaganapan ng 
kaluwalhatian ng Ama; 
 
D at T 93:17 At tinanggap niya lahat ng kapangyarihan, maging sa langit at sa lupa, at ang 
kaluwalhatian ng Ama ay nasa kanya, sapagkat siya ay nanahan sa kanya. 
 
D at T 93:18 At ito ay mangyayari na, na kung kayo ay tapat ay inyong tatanggapin ang kabuuan 
ng talaan ni Juan. 
 
D at T 93:19 Ibinibigay ko sa inyo ang mga salitang ito upang maunawaan ninyo at malaman 
kung paano sumamba, at malaman kung ano ang sasambahin, upang kayo ay makarating sa 
Ama sa aking pangalan, sa takdang panahon ay tumanggap ng kanyang kaganapan. 
 
D at T 93:20 Sapagkat kung inyong susundin ang aking mga kautusan ay tatanggapin ninyo ang 
kanyang kaganapan, at maluluwalhati sa akin kagaya ko sa Ama; samakatwid, sinasabi ko sa 
inyo, kayo ay makatatanggap nang biyaya sa biyaya. 
 
D at T 93:21 At ngayon, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako sa simula ay kasama ng Ama, at 
ako ang Panganay; 
 
D at T 93:22 At lahat ng yaong isisilang sa akin ay kabahagi ng yaon ding kaluwalhatian, at ang 
simbahan ng Panganay. 
 
D at T 93:23 Kayo rin sa simula ay kasama ng Ama; na yaong Espiritu, maging ang Espiritu ng 
Katotohanan; 
 
D at T 93:24 At ang Katotohanan ay kaalaman ng mga bagay sa ngayon, at sa nakalipas, at sa 
mga darating pa; 
 
D at T 93:25 At ano man ang humigit-kumulang kaysa rito ay espiritu ng yaong masama na isang 
sinungaling mula pa sa simula. 
 
D at T 93:26 Ang Espiritu ng Katotohanan ay sa Diyos. Ako ang Espiritu ng Katotohanan, at si 
Juan ay nagpatotoo sa akin, sinasabing: Siya ay tumanggap ng kabuuan ng Katotohanan, oo, 
maging ng lahat ng Katotohanan; 
 
D at T 93:27 At walang taong tatanggap ng kabuuan maliban kung siya ay sumusunod sa 
kanyang mga kautusan. 
 
D at T 93:28 Siya na sumusunod sa kanyang mga kautusan ay tumatanggap ng Katotohanan at 
liwanag, hanggang sa siya ay maluwalhati sa Katotohanan at malaman ang lahat ng bagay. 
 
D at T 93:29 Ang tao rin sa simula ay kasama ng Diyos. Ang katalinuhan, o ang liwanag ng 
Katotohanan, ay hindi nilikha o ginawa, ni maaaring gawin. 
 
D at T 93:30 Lahat ng Katotohanan ay nagsasarili sa yaong katayuan na pinaglagyan ng Diyos, 
upang kumilos sa kanyang sarili, gaya rin ng lahat ng katalinuhan; kung hindi ay walang 
pagkabuhay. 
 
D at T 93:31 Masdan, narito ang kalayaan ng tao, at narito ang kaparusahan ng tao; sapagkat 
yaong mula sa simula ay malinaw na ipinahayag sa kanila, at hindi nila tinanggap ang liwanag. 
 



D at T 93:32 At ang bawat tao na ang espiritu ay hindi tumanggap ng liwanag ay nasa ilalim ng 
kaparusahan. 
 
D at T 93:33 Sapagkat ang tao ay espiritu. Ang mga elemento ay walang hanggan, at ang espiritu 
at elemento, hindi mapaghihiwalay ang kaugnayan, ay tatanggap ng ganap na kagalakan; 
 
D at T 93:34 At kapag magkahiwalay, ang tao ay hindi makatatanggap ng ganap na kagalakan. 
 
D at T 93:35 Ang mga elemento ang katawan ng Diyos; oo, ang tao ang katawan ng Diyos, 
maging mga templo; at ano mang templo ang marurumihan, wawasakin ng Diyos ang templong 
yaon. 
 
D at T 93:36 Ang kaluwalhatian ng Diyos ay katalinuhan, o, sa ibang salita, liwanag at 
Katotohanan. 
 
D at T 93:37 Ang liwanag at Katotohanan ay tinatalikdan yaong masama. 
 
D at T 93:38 Bawat espiritu ng tao ay walang kasalanan sa simula; at ang Diyos sapagkat tinubos 
ang tao mula sa pagkahulog, ang mga tao ay nagbalik muli sa kanilang kamusmusan na walang 
kasalanan sa harapan ng Diyos. 
 
D at T 93:39 At yaong masama ay dumating at kinuha ang liwanag at Katotohanan, sa 
pamamagitan ng pagsuway, mula sa mga anak ng tao, at dahil sa kaugalian ng kanilang mga 
ama. 
 
D at T 93:40 Subalit ipinag-utos ko sa inyo na palakihin ang inyong mga anak sa liwanag at 
Katotohanan. 
 
D at T 93:41 Subalit Katotohanang sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na Frederick G. 
Williams, nagpatuloy ka sa ilalim ng ganitong kaparusahan; 
 
D at T 93:42 Hindi mo tinuruan ang iyong mga anak ng liwanag at Katotohanan, alinsunod sa 
mga kautusan; at yaong masama ay may kapangyarihan, sa ngayon, sa iyo, at ito ang dahilan ng 
iyong pagdurusa. 
 
D at T 93:43 At ngayon isang kautusan ang ibinibigay ko sa iyo -- kung ikaw ay maliligtas ay 
isasaayos mo ang iyong sambahayan, sapagkat maraming bagay na hindi wasto sa iyong 
sambahayan. 
 
D at T 93:44 Katotohanan, sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon, na sa ilang 
bagay ay hindi niya sinunod ang mga kautusan hinggil sa kanyang mga anak; samakatwid, una 
ay isaayos niya ang kanyang sambahayan. 
 
D at T 93:45 Katotohanan, sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., o sa 
ibang salita, tatawagin ko kayong mga kaibigan, sapagkat kayo ay aking mga kaibigan, at kayo 
ay makatatanggap ng mana kasama ko -- 
 
D at T 93:46 Tinawag ko kayong mga tagapaglingkod para sa kapakanan ng sanlibutan, at kayo 
ay kanilang mga tagapaglingkod para sa kapakanan ko -- 
 
D at T 93:47 At ngayon, Katotohanang sinasabi ko kay Joseph Smith, Jun. -- Hindi mo sinunod 
ang mga kautusan, at ikaw ay talagang kinakailangang kagalitan sa harapan ng Panginoon; 
 
D at T 93:48 Ang iyong mag-anak ay talagang kinakailangang magsisi at talikuran ang ilang 
bagay, at magbigay ng higit pang matapat na pagtalima sa iyong mga sinasabi, o sila ay aalisin 
sa kanilang kinalalagyan. 



 
D at T 93:49 Kung ano ang sinasabi ko sa isa ay sinasabi ko sa lahat; manalangin tuwina at nang 
huwag magkaroon ang masama ng kapangyarihan sa inyo, at alisin kayo sa inyong kinalalagyan. 
 
D at T 93:50 Ang aking tagapaglingkod na si Newel K. Whitney rin, isang obispo ng aking 
simbahan, ay kinakailangang parusahan, at ayusin ang kanyang mag-anak, at tiyaking sila ay 
maging higit na masigasig at mapagmalasakit sa tahanan, at manalangin tuwina, o sila ay aalisin 
sa kanilang kinalalagyan. 
 
D at T 93:51 Ngayon, sinasabi ko sa inyo, aking mga kaibigan, ang aking tagapaglingkod na si 
Sidney Rigdon ay magpatuloy sa kanyang paglalakbay, at magmadali, at ipahayag din ang 
kaaya-ayang taon ng Panginoon, at ang ebanghelyo ng kaligtasan, ayon sa ibibigay ko sa kanya 
na sasabihin; at sa pamamagitan ng inyong panalangin nang may pananampalataya lakip ang 
buong pagsang-ayon ay pagtitibayin ko siya. 
 
D at T 93:52 At ang aking mga tagapaglingkod na sina Joseph Smith, Jun., at Frederick G. 
Williams ay magmadali rin, at ipagkakaloob din sa kanila maging naaayon sa panalangin na may 
pananampalataya; at yayamang sumusunod kayo sa aking mga sinasabi kayo ay hindi malilito sa 
daigdig na ito, ni sa daigdig na darating. 
 
D at T 93:53 At, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na aking kalooban na kayo ay magmadali sa 
pagsasalin ng aking banal na kasulatan, at magtamo ng kaalaman ng kasaysayan, at ng mga 
bansa, at ng mga kaharian, at ng mga batas ng Diyos at tao, at lahat ng ito para sa kaligtasan ng 
Sion. Amen. 
 

BAHAGI 94 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-6 
ng Mayo 1833 (History of the Church, 1:346-347). Sina Hyrum Smith, Reynolds Cahoon, at Jared 
Carter ay itinalaga bilang isang lupon ng Pansimbahang gusali. 
 
D at T 94:1 At muli, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking mga kaibigan, isang kautusan ang 
ibinibigay ko sa inyo, na inyong sisimulan ang isang gawain ng pagtatatag at paghahanda ng 
isang pasimula at saligan ng lunsod ng istaka ng Sion, dito sa lupain ng Kirtland, simula sa aking 
bahay. 
 
D at T 94:2 At masdan, ito ay dapat gawin alinsunod sa huwarang aking ibinigay sa inyo. 
 
D at T 94:3 At ang unang lote sa timog ay ilalaan sa akin para sa pagtatayo ng isang bahay para 
sa panguluhan, para sa gawain ng panguluhan, sa pagtanggap ng mga paghahayag; at para sa 
gawain ng ministeryo ng panguluhan, sa lahat ng bagay hinggil sa simbahan at kaharian. 
 
D at T 94:4 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ito ay itatayo na may limampu't lima at 
animnapu't limang talampakan ang luwang niyon at ang haba niyon, sa loob ng patyo. 
 
D at T 94:5 At magkakaroon doon ng isang mababang patyo at isang mataas na patyo, alinsunod 
sa huwarang ibibigay sa inyo pagkaraan nito. 
 
D at T 94:6 At ito ay ilalaan sa Panginoon magmula sa saligan niyon, alinsunod sa orden ng 
pagkasaserdote, alinsunod sa huwarang ibibigay sa inyo pagkaraan nito. 
 
D at T 94:7 At ito ay ganap na ilalaan sa Panginoon para sa gawain ng panguluhan. 
 
D at T 94:8 At hindi ninyo ipahihintulot ang anumang maruming bagay na pumasok dito; at ang 
aking kaluwalhatian ay paroroon, at ako ay paroroon. 
 



D at T 94:9 Subalit kung may papasok dito na anumang maruming bagay, ang aking 
kaluwalhatian ay hindi paroroon; at ako ay hindi paroroon. 
 
D at T 94:10 At muli, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang ikalawang lote sa timog ay ilalaan sa 
akin para sa pagtatayo ng bahay para sa akin, para sa gawain ng paglilimbag ng mga salin ng 
aking mga banal na kasulatan, at lahat ng bagay anuman ang aking iuutos sa inyo. 
 
D at T 94:11 At ito ay magiging limampu't lima at animnapu't limang talampakan ang luwang nito 
at ang haba niyon, sa loob ng patyo; at magkakaroon ng mababa at mataas na patyo. 
 
D at T 94:12 At ang bahay na ito ay ganap na ilalaan sa Panginoon mula sa saligan niyon, para 
sa gawain ng paglilimbag, sa lahat ng bagay anuman ang iuutos ko sa inyo, na maging banal, 
walang bahid-dungis, alinsunod sa huwaran sa lahat ng bagay na ibibigay sa inyo. 
 
D at T 94:13 At sa ikatlong lote tatanggapin ng aking tagapaglingkod na si Hyrum Smith ang 
kanyang mana. 
 
D at T 94:14 At sa una at ikalawang lote sa hilaga tatanggapin ng aking mga tagapaglingkod na 
sina Reynolds Cahoon at Jared Carter ang kanilang mga mana -- 
 
D at T 94:15 Upang kanilang maisagawa ang gawaing aking itinakda sa kanila, na maging isang 
lupon upang itayo ang aking mga bahay, alinsunod sa kautusan, na ako, ang Panginoong Diyos, 
ang nagbigay sa inyo. 
 
D at T 94:16 Ang dalawang bahay na ito ay hindi itatayo hangga’t hindi ako nagbibigay sa inyo ng 
isang kautusan hinggil sa mga ito. 
 
D at T 94:17 At ngayon ako ay hindi na magbibigay sa inyo ng iba pa sa oras na ito. Amen. 
 

BAHAGI 95 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-1 
ng Hunyo 1833 (History of the Church, 1:350-352). Ang paghahayag na ito ay isang 
pagpapatuloy sa mga banal na tagubilin na magtayo ng mga bahay para sa pagsamba at 
pagtuturo, lalung-lalo na ang bahay ng Panginoon (tingnan sa bahagi 88:119-136 at bahagi 94). 
 
D at T 95:1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo na aking minamahal, at ang 
aking minamahal ay akin ding pinarurusahan upang ang kanilang mga kasalanan ay mapatawad, 
sapagkat kasama sa pagpaparusa ay aking inihahanda ang daan para sa kanilang ikaliligtas sa 
lahat ng bagay mula sa tukso, at akin kayong minahal -- 
 
D at T 95:2 Dahil dito, kayo ay talagang kinakailangang parusahan at kagalitan sa aking harapan; 
 
D at T 95:3 Sapagkat kayo ay nagkasala sa akin ng isang mabigat na kasalanan, na hindi ninyo 
isinaalang-alang ang dakilang kautusan sa lahat ng bagay, na aking ibinigay sa inyo hinggil sa 
pagtatayo ng aking bahay; 
 
D at T 95:4 Para sa paghahanda kung saan aking binalak na ihanda ang aking mga apostol na 
pungusan ang aking ubasan sa huling pagkakataon, upang aking maisagawa ang aking di-
pangkaraniwang gawain, upang aking maibuhos ang aking Espiritu sa lahat ng laman -- 
 
D at T 95:5 Subalit masdan, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na marami ang naordenan sa 
inyo, na aking tinawag ngunit kaunti lamang sa kanila ang napili. 
 
D at T 95:6 Sila na hindi napili ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan, sapagkat sila ay 
lumalakad sa kadiliman sa katanghaliang-tapat. 



 
D at T 95:7 At dahil dito ako ay nagbigay sa inyo ng isang kautusan na kayo ay tumawag ng 
inyong kapita-pitagang kapulungan, upang ang inyong pag-aayuno at ang inyong 
pagdadalamhati ay makarating sa mga tainga ng Panginoon ng Sabaoth, na sa pagbibigay-
kahulugan, ang tagapaglikha ng unang araw, ang simula at ang wakas. 
 
D at T 95:8 Oo, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ay nagbigay sa inyo ng isang kautusan na 
kayo ay magtayo ng isang bahay, na kung saang bahay ako ay nagbabalak na magkaloob sa 
aking mga pinili ng kapangyarihan mula sa itaas; 
 
D at T 95:9 Sapagkat ito ang pangako ng Ama sa inyo; kaya nga't ako ay nag-utos sa inyo na 
manatili, gaya ng aking mga apostol sa Jerusalem. 
 
D at T 95:10 Gayunman, ang aking mga tagapaglingkod ay nagkasala ng isang mabigat na 
kasalanan; at nagkaroon ng mga pagtatalo sa paaralan ng mga propeta; na napakasakit para sa 
akin, wika ng inyong Panginoon; kaya nga't pinalabas ko sila upang parusahan. 
 
D at T 95:11 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking kalooban na magtayo kayo ng isang 
bahay. Kung inyong susundin ang aking mga kautusan kayo ay magkakaroon ng kapangyarihang 
itayo ito. 
 
D at T 95:12 Kung hindi ninyo susundin ang aking mga kautusan, ang pag-ibig ng Ama ay hindi 
magpapatuloy sa inyo, samakatwid kayo ay maglalakad sa kadiliman. 
 
D at T 95:13 Ngayon narito ang karunungan, at ang isipan ng Panginoon -- ang bahay ay itatayo 
hindi alinsunod sa pamamaraan ng sanlibutan, dahil hindi ko ibinibigay sa inyo na kayo ay 
mamuhay alinsunod sa pamamaraan ng sanlibutan; 
 
D at T 95:14 Samakatwid, itayo ito alinsunod sa pamamaraang aking ipakikita sa tatlo sa inyo, na 
inyong itatalaga at oordenan sa kapangyarihang ito. 
 
D at T 95:15 At ang magiging sukat niyon ay limampu at limang talampakan ang luwang, at ito ay 
magiging animnapu't limang talampakan ang haba, sa loob ng patyo niyon. 
 
D at T 95:16 At ang mababang bahagi ng loob ng patyo ay ilalaan sa akin para sa inyong 
paghahandog ng sakramento, at para sa inyong pangangaral, at sa inyong pag-aayuno, at sa 
inyong pananalangin, at sa pag-aalay ng inyong pinakabanal na mga naisin sa akin, wika ng 
Panginoon. 
 
D at T 95:17 At ang mataas na bahagi ng loob ng patyo ay ilalaan sa akin para sa paaralan ng 
aking mga apostol, wika ng Anak na Ahman; o, sa ibang salita, Alphus; o, sa ibang salita, 
Omegus; maging si Jesucristo na inyong Panginoon. Amen. 
 

BAHAGI 96 
 
Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, ipinakikita ang ayos ng lunsod o istaka 
ng Sion sa Kirtland, Ohio, ika-4 ng Hunyo 1833, ibinigay bilang halimbawa sa mga Banal sa 
Kirtland (History of the Church, 1:352-353). Ang pagkakataon ay isang pagpupulong ng matataas 
na saserdote, at ang pangunahing paksa ng pagsasaalang-alang ay pamamahagi ng ilang lupain, 
kilala bilang sakahang Pranses, pag-aari ng Simbahan malapit sa Kirtland. Yayamang ang 
kapulungan ay hindi magkasundo kung sino ang mamamahala ng sakahan, lahat ay 
nagkasundong magtanong sa Panginoon hinggil sa bagay na ito. 
 
D at T 96:1 Masdan, sinasabi ko sa inyo, narito ang karunungan, upang inyong malaman kung 
ano ang gagawin hinggil sa bagay na ito, sapagkat kapaki-pakinabang sa akin na ang istakang 
ito na aking itinatag para sa lakas ng Sion ay mapalakas. 



 
D at T 96:2 Samakatwid, ang aking tagapaglingkod na si Newel K. Whitney ang mamamahala ng 
lugar sa inyo, kung saan aking balak na magtayo ng aking banal na bahay. 
 
D at T 96:3 At muli, hatiin ito sa mga lote, ayon sa karunungan, para sa kapakinabangan ng mga 
naghahangad ng mga mana, ayon sa pagpapasiya sa pagsasanggunian sa inyo. 
 
D at T 96:4 Samakatwid, tiyakin na inyong haharapin ang bagay na ito, at ang bahaging yaon na 
kinakailangan para sa kapakinabangan ng aking orden, para sa hangaring maipahayag ang aking 
salita sa mga anak ng tao. 
 
D at T 96:5 Sapagkat masdan, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ito ang pinakakapaki-
pakinabang sa akin, na ang aking salita ay maiparating sa mga anak ng tao, para sa hangaring 
mapalambot ang mga puso ng mga anak ng tao para sa inyong ikabubuti. Maging gayon nga. 
Amen. 
 
D at T 96:6 At muli, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, karunungan at kapaki-pakinabang sa akin, 
na ang aking tagapaglingkod na si John Johnson kung kaninong handog ay aking tinanggap, at 
kung kaninong mga panalangin ay aking narinig, sa kanya ako ay nagbibigay ng pangako ng 
buhay na walang hanggan yayamang kanyang sinusunod ang aking mga kautusan magmula 
ngayon -- 
 
D at T 96:7 Sapagkat siya ay inapo ni Jose at kabahagi ng mga pagpapala ng pangakong ginawa 
sa kanyang mga ama -- 
 
D at T 96:8 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kapaki-pakinabang sa akin na siya ay maging 
kasapi ng orden, upang siya ay makatulong sa pagdadala ng aking salita sa mga anak ng tao. 
 
D at T 96:9 Samakatwid inyo siyang oordenan sa pagpapalang ito, at siya ay magsusumikap na 
maalis ang mga pagkakautang na nasa bahay na nabanggit sa inyo, upang siya ay manirahan 
doon. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 97 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-2 
ng Agosto 1833 (History of the Church, 1:400-402). Ang paghahayag na ito ay may kinalaman 
lalung-lalo na sa pamumuhay ng mga Banal sa Sion, Jackson County, Missouri, bilang tugon sa 
pagtatanong ng Propeta para sa kaalaman mula sa Panginoon. Ang mga kasapi ng Simbahan sa 
Missouri sa panahong ito ay nasa matinding pag-uusig at, noong ika-23 ng Hulyo 1833, ay 
napilitang lumagda sa isang kasunduang lisanin ang Jackson County. 
 
1 Katotohanang sinasabi ko sa inyo aking mga kaibigan, ako ay nangungusap sa inyo sa aking 
tinig, maging ang tinig ng aking Espiritu, upang aking maipakita sa inyo ang aking kalooban 
hinggil sa inyong mga kapatid sa lupain ng Sion, marami sa kanila ay tunay na 
mapagpakumbaba at masigasig na naghahangad na matuto ng karunungan at matagpuan ang 
Katotohanan. 
 
D at T 97:2 Katotohanan, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, pinagpala ang gayon, sapagkat sila 
ay makatatamo; sapagkat ako, ang Panginoon, ay nagpapakita ng awa sa lahat ng maaamo, at 
sa lahat ng sino mang aking naisin, upang ako ay mabigyan ng katarungan sa aking pagdadala 
sa kanila sa paghuhukom. 
 
D at T 97:3 Masdan, sinasabi ko sa inyo, hinggil sa paaralan sa Sion, ako, ang Panginoon, ay 
labis na nalulugod na magkakaroon ng paaralan sa Sion, at gayon din sa aking tagapaglingkod 
na si Parley P. Pratt, dahil sa siya ay nananatiling tapat sa akin. 
 



D at T 97:4 At yayamang siya ay magpapatuloy sa pananatiling tapat sa akin siya ay 
magpapatuloy na mamuno sa paaralan sa lupain ng Sion hanggang sa ako ay magbigay sa 
kanya ng iba pang mga kautusan. 
 
D at T 97:5 At akin siyang pagpapalain ng katakut-takot na pagpapala, sa pagpapaliwanag ng 
lahat ng banal na kasulatan at mga hiwaga sa pagpapatibay sa paaralan, at ng simbahan sa 
Sion. 
 
D at T 97:6 At sa natitira sa paaralan, ako, ang Panginoon, ay handang magpakita ng awa; 
gayunman, may mga yaong talagang kinakailangang parusahan, at ang kanilang mga gawa ay 
ibubunyag. 
 
D at T 97:7 Ang palakol ay nakalagay sa ugat ng mga punungkahoy; at bawat punungkahoy na 
hindi magbubunga ng mabuti ay puputulin at ihahagis sa apoy. Ako, ang Panginoon, ang nagsabi 
nito. 
 
D at T 97:8 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, lahat sa kanila na nakababatid na ang kanilang 
mga puso ay tapat, at bagbag, at ang kanilang mga kaluluwa ay nagsisisi, at handang tuparin 
ang kanilang mga tipan sa pamamagitan ng paghahain -- oo, bawat paghahain na ako, ang 
Panginoon, ay ipag-uutos -- sila ay tinatanggap ko. 
 
D at T 97:9 Sapagkat ako, ang Panginoon, ay pagbubungahin sila tulad sa isang mabungang 
punungkahoy na itinanim sa mabuting lupa, sa tabi ng isang dalisay na sapa, na nagbubunga ng 
labis na mahahalagang bunga. 
 
D at T 97:10 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na aking kalooban na magtayo ng isang bahay 
para sa akin sa lupain ng Sion, katulad ng huwarang ibinigay ko sa inyo. 
 
D at T 97:11 Oo, kaagad itong itayo, sa pamamagitan ng ikapu ng aking mga tao. 
 
D at T 97:12 Masdan, ito ang ikapu at hain na ako, ang Panginoon, ay hinihingi sa kanilang mga 
kamay, upang magkaroon ng isang bahay na itatayo sa akin para sa kaligtasan ng Sion -- 
 
D at T 97:13 Para isang lugar ng pagbibigay-pasalamat para sa lahat ng banal, at para isang 
lugar ng pagtuturo para sa lahat ng tinawag sa gawain ng ministeryo sa lahat ng kanilang iba't 
ibang tawag at mga katungkulan; 
 
D at T 97:14 Upang sila ay maging ganap sa kanilang pag-unawa sa kanilang ministeryo, sa 
teoriya, sa alituntunin, at sa doktrina, sa lahat ng bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos sa 
mundo, ang mga susi ng nasabing kaharian ay ipinagkatiwala sa inyo. 
 
D at T 97:15 At yayamang ang aking mga tao ay magtatayo ng isang bahay sa akin sa pangalan 
ng Panginoon, at hindi pahihintulutan ang anumang maruming bagay na pumasok dito, upang ito 
ay hindi madungisan, ang aking kaluwalhatian ay mananatili rito; 
 
D at T 97:16 Oo, ako ay paroroon, dahil ako ay papasok doon, at lahat ng may dalisay na puso 
na papasok dito ay makikita ang Diyos. 
 
D at T 97:17 Ngunit kung ito ay dudungisan hindi ako papasok doon, at ang aking kaluwalhatian 
ay hindi paroroon; dahil sa ako ay hindi paroroon sa mga hindi banal na templo. 
 
D at T 97:18 At, ngayon, masdan, kung gagawin ng Sion ang mga bagay na ito siya ay uunlad, at 
kakalat siya at magiging napakamaluwalhati, napakadakila, at napakakakila-kilabot. 
 



D at T 97:19 At ang mga bansa sa mundo ay pararangalan siya, at magsasabi: Tiyak na ang Sion 
ang lungsod ng ating Diyos, at tiyak na ang Sion ay hindi babagsak, ni matitinag sa kanyang 
kinalalagyan, dahil ang Diyos ay naroroon, at ang kamay ng Panginoon ay naroroon; 
 
D at T 97:20 At siya ay nanumpa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang lakas na 
maging kanyang kaligtasan at kanyang mataas na tore. 
 
D at T 97:21 Samakatwid, Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon, ang Sion ay magdiwang, 
dahil ito ang Sion -- ANG MAY DALISAY NA PUSO; samakatwid, ang Sion ay magdiwang, 
samantalang ang lahat ng masama ay magdadalamhati. 
 
D at T 97:22 Dahil masdan, at narito, ang paghihiganti ay mabilis na darating sa hindi maka-
Diyos gaya ng ipu-ipo; at sino ang makatatakas dito? 
 
D at T 97:23 Ang parusa ng Panginoon ay daraan sa gabi at sa araw, at ang ulat niyon ay gugulo 
sa lahat ng tao; oo, at hindi ito mapatitigil hanggang sa pumarito ang Panginoon; 
 
D at T 97:24 Sapagkat ang galit ng Panginoon ay nagsisiklab laban sa kanilang mga karumal-
dumal na gawa at sa lahat ng kanilang masamang gawain. 
 
D at T 97:25 Gayunpaman, ang Sion ay makatatakas kung kanyang tutuparin ang lahat ng bagay 
anuman ang iniutos ko sa kanya. 
 
D at T 97:26 Subalit kung hindi niya tutuparin ang anumang iniutos ko sa kanya, akin siyang 
parurusahan alinsunod sa kanyang mga gawa, nang may matinding pagpapahirap, ng peste, ng 
salot, ng espada, ng paghihiganti, ng mapanglamong apoy. 
 
D at T 97:27 Gayunpaman, basahin ito minsan pa sa kanyang mga tainga, na ako, ang 
Panginoon, ay tinanggap ang kanyang handog; at kung siya ay hindi na magkakasala pa wala sa 
mga bagay na ito ang sasapit sa kanya; 
 
D at T 97:28 At akin siyang pagpapalain ng mga pagpapala, at magpaparami ng pagkarami-
raming pagpapala sa kanya, at sa kanyang mga salinlahi magpakailanman at walang katapusan, 
wika ng Panginoon ninyong Diyos. Amen. 
 

BAHAGI 98 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-6 
ng Agosto 1833 (History of the Church, 1:403-406). Ang paghahayag na ito ay dumating bunga 
ng pag-uusig sa mga Banal sa Missouri. Mangyari pa ang mga Banal sa Missouri, matapos na 
magdusa sa katawan at gayon din matapos mawalan ng ari-arian, ay nakadama ng pagnanais na 
makaganti at maghiganti. Dahil dito, ibinigay ng Panginoon ang paghahayag na ito. Bagaman 
ang ilang balita ng mga suliranin sa Missouri ay walang alinlangang nakarating sa Propeta sa 
Kirtland (may 1450 kilometro ang layo), ang kalubhaan ng kalagayan ay nakarating sa kanya sa 
petsang ito sa pamamagitan lamang ng paghahayag. 
 
D at T 98:1 Katotohanang sinasabi ko sa inyo aking mga kaibigan, huwag matakot, maaliw sa 
inyong mga puso; oo, magsaya kailanpaman, at sa lahat ng bagay ay magbigay-pasasalamat; 
 
D at T 98:2 Matiyagang naghihintay sa Panginoon, sapagkat ang inyong mga panalangin ay 
nakarating sa tainga ng Panginoon ng Sabaoth, at natatala sa tatak na ito at testamento -- ang 
Panginoon ay sumumpa at nag-utos na ang mga ito ay ipagkakaloob. 
 
D at T 98:3 Samakatwid, ibinigay niya ang pangakong ito sa inyo, nang may hindi mababagong 
tipan na ang mga yaon ay matutupad; at lahat ng bagay na kung saan kayo pinahirapan ay 



magkakalakip na gagawa para sa inyong ikabubuti, at para sa kaluwalhatian ng aking pangalan, 
wika ng Panginoon. 
 
D at T 98:4 At ngayon, Katotohanang sinasabi ko sa inyo hinggil sa mga batas ng lupain, aking 
kalooban na ang aking mga tao ay tumupad sa lahat ng bagay anuman ang aking ipinag-uutos sa 
kanila. 
 
D at T 98:5 At ang yaong batas ng lupain na naaayon sa saligang-batas, itinataguyod ang 
alituntunin ng kalayaan sa pagpapanatili ng mga karapatan at pribilehiyo, ay para sa buong 
sangkatauhan, at makatwiran sa harapan ko. 
 
D at T 98:6 Samakatwid, ako, ang Panginoon, ay nagbibigay-katwiran sa inyo, at sa inyong mga 
kapatid sa aking simbahan, sa pakikipagkaibigan sa batas na yaon na siyang saligang batas ng 
lupain; 
 
D at T 98:7 At hinggil sa batas ng tao, ano man ang labis o kulang dito, ay nagmumula sa 
masama. 
 
D at T 98:8 Ako, ang Panginoong Diyos, ay nagpapalaya sa inyo, samakatwid kayo ay malaya 
nga; at ang batas din ay nagpapalaya sa inyo. 
 
D at T 98:9 Gayunpaman, kapag ang masama ang namamahala ang mga tao ay 
nagdadalamhati. 
 
D at T 98:10 Dahil dito, ang matatapat at marurunong na tao ay nararapat na matiyagang 
hanapin, at ang mabubuting tao at marurunong na tao ang nararapat ninyong itaguyod; kung 
hindi, ano man ang kulang dito ay nagmumula sa masama. 
 
D at T 98:11 At ako ay nagbibigay sa inyo ng isang kautusan, na talikuran ninyo ang lahat ng 
masama at mangunyapit sa lahat ng mabuti, na kayo ay mamuhay sa pamamagitan ng bawat 
salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. 
 
D at T 98:12 Sapagkat kanyang ibibigay sa matapat taludtod sa taludtod, utos sa utos; at akin 
kayong susubukin at susukatin magmula ngayon. 
 
D at T 98:13 At sino man ang maghahain ng kanyang buhay para sa aking layunin, para sa aking 
pangalan, ay matatagpuan ito, maging buhay na walang hanggan. 
 
D at T 98:14 Samakatwid, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, sapagkat aking 
napagpasiyahan sa aking puso, wika ng Panginoon, na akin kayong susubukin sa lahat ng 
bagay, kung kayo ay mananatiling tapat sa aking tipan, maging hanggang sa kamatayan, nang 
kayo ay matagpuang karapat-dapat. 
 
D at T 98:15 Sapagkat kung kayo ay hindi mananatili sa aking tipan kayo ay hindi karapat-dapat 
sa akin. 
 
D at T 98:16 Samakatwid, talikuran ang digmaan at ipahayag ang kapayapaan, at masigasig na 
pagsikapang mapabalik-loob ang mga puso ng mga anak sa kanilang mga ama, at ang mga puso 
ng mga ama sa kanilang mga anak; 
 
D at T 98:17 At muli, ang mga puso ng mga Judio sa mga propeta, at ang mga propeta sa mga 
Judio; at baka ako ay pumarito at bagabagin ang buong mundo ng isang sumpa, at lahat ng 
laman ay masunog sa harapan ko. 
 



D at T 98:18 Huwag mabagabag ang inyong mga puso; sapagkat sa bahay ng aking Ama ay 
maraming mansiyon, at ako ay naghanda ng isang lugar para sa inyo; at kung nasaan ang aking 
Ama at ako, ay paroroon din kayo. 
 
D at T 98:19 Masdan, ako, ang Panginoon, ay hindi labis na nalulugod sa marami sa nasa 
simbahan sa Kirtland; 
 
D at T 98:20 Sapagkat hindi nila tinalikuran ang kanilang mga kasalanan, at ang kanilang 
masasamang gawi, ang kapalaluan ng kanilang mga puso, at ang kanilang mga pag-iimbot, at 
ang lahat ng kanilang kasuklam-suklam na bagay, at sundin ang mga salita ng karunungan at 
buhay na walang hanggan na aking ibinigay sa kanila. 
 
D at T 98:21 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako, ang Panginoon, ay parurusahan sila at 
gagawin ang ano mang aking ibig, kung hindi sila magsisisi at susunod sa lahat ng bagay na 
aking sinabi sa kanila. 
 
D at T 98:22 At muli sinasabi ko sa inyo, kung inyong susundin ang ano mang ipinag-uutos ko sa 
inyo, ako, ang Panginoon, ay aalisin ang lahat ng poot at galit mula sa inyo, at ang pintuan ng 
impiyerno ay hindi mananaig sa inyo. 
 
D at T 98:23 Ngayon, ako ay nangungusap sa inyo hinggil sa inyong mga mag-anak -- kung 
babagabagin kayo ng mga tao, o ang inyong mag-anak, sa unang pagkakataon, at inyong 
matiyagang babatahin ito at hindi mag-aalimura laban sa kanila, ni maghangad na makaganti, 
kayo ay gagantimpalaan; 
 
D at T 98:24 Subalit kung hindi ninyo ito matiyagang babatahin, ito ay ipalalagay gaya ng sukatan 
sa inyo bilang isang makatarungang panukat sa inyo. 
 
D at T 98:25 At muli, kung ang inyong kaaway ay babagabagin kayo sa pangalawang 
pagkakataon, at hindi ninyo aalimurain ang inyong kaaway, at matiyaga itong babatahin, ang 
inyong gantimpala ay magiging isandaang ulit. 
 
D at T 98:26 At muli, kung babagabagin niya kayo sa pangatlong pagkakataon, at inyo itong 
matiyagang babatahin, ang inyong gantimpala ay dodoblihin sa inyo ng makaapat na ulit; 
 
D at T 98:27 At ang tatlong patotoong ito ay tatayo laban sa inyong mga kaaway kung hindi siya 
magsisisi, at ito ay hindi mabubura. 
 
D at T 98:28 At ngayon, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung ang kaaway na yaon ay 
makatatakas sa aking paghihiganti, nang sa gayon siya ay hindi madala sa paghuhukom sa 
harapan ko, kung gayon inyong tiyakin na inyong babalaan siya sa aking pangalan, upang siya 
ay hindi na muling mambagabag sa inyo, ni sa inyong mag-anak, maging sa mga anak ng inyong 
mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. 
 
D at T 98:29 At pagkatapos, kung siya ay mambagabag sa inyo at sa inyong anak o sa mga anak 
ng inyong mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi, aking ipinagkakaloob ang inyong 
kaaway sa inyong mga kamay; 
 
D at T 98:30 At pagkatapos kung inyo siyang patatawarin, kayo ay gagantimpalaan dahil sa 
inyong kabutihan; at gayon din ang inyong mga anak at ang mga anak ng inyong mga anak 
hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. 
 
D at T 98:31 Gayunman, ang inyong mga kaaway ay nasa inyong mga kamay; at kung inyong 
gagantimpalaan siya alinsunod sa kanyang mga gawa kayo ay bibigyang-katwiran; kung kanyang 
hinangad ang inyong buhay, at ang inyong buhay ay manganib sa pamamagitan niya, ang inyong 
kaaway ay nasa inyong mga kamay at kayo ay bibigyang-katwiran. 



 
D at T 98:32 Masdan, ito ang batas na aking ibinigay sa aking tagapaglingkod na si Nephi, at sa 
inyong mga ama, si Jose, at Jacob, at si Isaac, at si Abraham, at lahat ng aking mga naunang 
propeta at apostol. 
 
D at T 98:33 At muli, ito ang aking batas na ibinigay sa aking mga nauna, na sila ay hindi 
nararapat makidigma laban sa sino mang bansa, lahi, wika, o tao, maliban sa ako, ang 
Panginoon, ay nag-utos sa kanila. 
 
D at T 98:34 At kung ano mang bansa, wika, o tao ang magpahayag ng digmaan laban sa kanila, 
sila muna ay magtataas ng isang bandila ng kapayapaan sa mga taong yaon, bansa, o wika; 
 
D at T 98:35 At kung hindi tinanggap ng mga taong yaon ang alay ng kapayapaan, ni ang 
pangalawa o ang pangatlo nilang pagkakataon, nararapat na dalhin nila ang patotoong ito sa 
harapan ng Panginoon; 
 
D at T 98:36 Sa gayon ako, ang Panginoon, ay magbibigay sa kanila ng isang kautusan, at 
bibigyang-katwiran sila na makidigma laban sa bansang yaon, wika, o mga tao. 
 
D at T 98:37 At ako, ang Panginoon, ang lalaban sa kanilang mga digmaan, at ng digmaan ng 
kanilang mga anak, at anak ng kanilang mga anak, hanggang sa sila ay makaganti sa lahat ng 
kanilang mga kaaway, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. 
 
D at T 98:38 Masdan, ito ay isang halimbawa sa lahat ng tao, wika ng Panginoon ninyong Diyos, 
bilang pagbibigay-katwiran sa harapan ko. 
 
D at T 98:39 At muli, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung matapos na ang inyong kaaway ay 
mambagabag sa inyo sa unang pagkakataon, at siya ay nagsisi at lumapit sa inyo na hinihingi 
ang inyong kapatawaran, patawarin ninyo siya, at hindi na ito hahawakan bilang patotoo laban sa 
inyong kaaway -- 
 
D at T 98:40 At ito ay hanggang sa pangalawa at pangatlong pagkakataon; at kasindalas ng 
pagsisisi ng inyong kaaway ng kanilang mga pagkakasala kung saan siya ay nagkasala laban sa 
inyo, patawarin ninyo siya, hanggang sa pitong ulit ng pitumpu. 
 
D at T 98:41 At kung siya ay magkasala sa inyo at hindi magsisi sa unang pagkakataon, 
gayunman patawarin ninyo siya. 
 
D at T 98:42 At kung siya ay magkasala sa inyo sa pangalawang pagkakataon, at hindi nagsisi, 
gayunman patawarin ninyo siya. 
 
D at T 98:43 At kung siya ay magkasala sa inyo sa pangatlong pagkakataon, at hindi nagsisi, 
gayunman patawarin din ninyo siya. 
 
D at T 98:44 Subalit kung siya ay magkasala sa inyo sa pang-apat na pagkakataon hindi ninyo 
siya patatawarin, sa halip ay dadalhin ang mga patotoong ito sa harapan ng Panginoon; at ang 
mga yaon ay hindi mabubura hanggang sa siya ay magsisi at gantimpalaan kayo ng makaapat 
na ulit sa lahat ng bagay kung saan siya ay nagkasala sa inyo. 
 
D at T 98:45 At kung gagawin niya ito, patawarin ninyo siya nang buo ninyong puso; at kung hindi 
niya gagawin ito, ako, ang Panginoon, ay ipaghihiganti kayo sa inyong kaaway ng isandaang ulit; 
 
D at T 98:46 At sa kanyang mga anak, at sa mga anak ng kanyang mga anak sa kanilang lahat 
na napopoot sa akin, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. 
 



D at T 98:47 Subalit kung ang mga anak ay magsisisi, o ang mga anak ng mga anak, at babaling 
sa Panginoon nilang Diyos, nang buo nilang puso at buo nilang kakayahan, pag-iisip, at lakas, at 
magpanumbalik ng makaapat na ulit para sa lahat ng kanilang pagkakasala kung saan sila ay 
nagkasala, o kung saan ang kanilang mga ama ay nagkasala, o ang mga ama ng kanilang mga 
ama, sa gayon ang kanilang galit ay mawawala; 
 
D at T 98:48 At ang paghihiganti ay di na sasapit sa kanila, wika ng Panginoon ninyong Diyos, at 
ang kanilang mga pagkakasala ay di na dadalhin kailanman bilang patotoo sa harapan ng 
Panginoon laban sa kanila. Amen. 
 

BAHAGI 99 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay John Murdock, 
Agosto 1832, sa Hiram, Ohio. Bagaman ang mga edisyon ng Doktrina at mga Tipan simula pa sa 
1876 ay nagtala sa paghahayag na ito sa Kirtland, Agosto 1833, ang mga naunang edisyon at iba 
pang talaan ng mga kasaysayan ay nagpapatunay sa wastong kaalaman. 
 
D at T 99:1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa aking tagapaglingkod na si John Murdock 
-- ikaw ay tinatawag na humayo sa mga silangang bansa nang bahay-bahay, nang bayan-bayan, 
at nang lunsud-lunsod, upang ipahayag ang aking walang hanggang ebanghelyo sa mga 
naninirahan doon, sa gitna ng pag-uusig at kasamaan. 
 
D at T 99:2 At yaong mga tumatanggap sa iyo ay tumatanggap sa akin; at ikaw ay magkakaroon 
ng kapangyarihang maipahayag ang aking salita sa pagpapatotoo ng aking Banal na Espiritu. 
 
D at T 99:3 At yaong mga tumatanggap sa iyo gaya ng isang maliit na bata, ay tumatanggap sa 
aking kaharian; at sila ay pinagpala, sapagkat sila ay makatatamo ng awa. 
 
D at T 99:4 At sinuman ang hindi tumanggap sa iyo ay hindi tatanggapin ng aking Ama at ng 
kanyang sambahayan; at ikaw ay maglilinis ng iyong mga paa sa mga kubling lugar sa daraanan 
bilang isang patotoo laban sa kanila. 
 
D at T 99:5 At masdan, at narito, ako ay kaagad na maghahatol, upang paniwalain ang lahat sa 
kanilang di maka-diyos na gawain na kanilang ginawa laban sa akin, gaya ng nasusulat sa akin 
sa tomo ng aklat. 
 
D at T 99:6 At ngayon, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na hindi kapaki-pakinabang na ikaw ay 
umalis hanggang sa ang iyong mga anak ay mapaglaanan at maipadala nang mabuti sa obispo 
ng Sion. 
 
D at T 99:7 At pagkalipas ng ilang taon, kung ikaw ay maghahangad sa akin, ikaw ay maaari ring 
magtungo sa mabuting lupain, upang makamit ang iyong mana; 
 
D at T 99:8 Kung hindi ikaw ay magpapatuloy sa pagpapahayag ng aking ebanghelyo hanggang 
sa ikaw ay kunin. Amen. 
 

BAHAGI 100 
 
Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, sa Perrysburg, New 
York, ika-12 ng Oktubre 1833 (History of the Church, 1:416, 419-421). Ang dalawang kapatid, na 
may ilang araw nang wala sa piling ng kanilang mga mag-anak, ay nakadama ng pag-aalaala sa 
kanila. 
 
D at T 100:1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo, aking mga kaibigang Sidney at 
Joseph, ang inyong mga mag-anak ay nasa mabuting kalagayan; sila ay nasa aking mga kamay, 



at aking gagawin sa kanila kung ano ang inaakala kong mabuti; sapagkat sa akin naroon ang 
lahat ng kapangyarihan. 
 
D at T 100:2 Samakatwid, sumunod sa akin, at makinig sa mga payo na ibibigay ko sa inyo. 
 
D at T 100:3 Masdan, at narito, ako ay maraming tao sa lugar na ito, sa mga pook sa paligid; at 
isang pintuan ang bubuksan sa mga lugar sa paligid dito sa silangang lupain. 
 
D at T 100:4 Samakatwid, ako, ang Panginoon, ay pinayagan kayong magtungo sa lugar na ito; 
sapagkat sa gayon ito kapaki-pakinabang sa akin para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. 
 
D at T 100:5 Samakatwid, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, itaas ang inyong mga tinig sa mga 
taong ito; sabihin ninyo ang mga bagay na ilalagay ko sa inyong mga puso, at hindi kayo malilito 
sa harapan ng mga tao; 
 
D at T 100:6 Sapagkat ibibigay sa inyo sa mga oras na yaon, oo, sa sandali, kung ano ang 
inyong sasabihin. 
 
D at T 100:7 Subalit isang kautusan ang ibinibigay ko sa inyo, na kayo ay magpahayag ng 
anumang bagay na inyong ipahahayag sa pangalan ko, sa kataimtiman ng puso, sa diwa ng 
kaamuan, sa lahat ng bagay. 
 
D at T 100:8 At ibinibigay ko sa inyo ang pangakong ito, na yayamang ginagawa ninyo ito ang 
Espiritu Santo ay ibubuhos sa pagpapatotoo sa lahat ng bagay anuman ang inyong sasabihin. 
 
D at T 100:9 At kapaki-pakinabang sa akin na ikaw, aking tagapaglingkod na Sidney, ay maging 
tagapagsalita sa mga taong ito; oo, Katotohanan, ikaw ay inoordenan ko sa tungkuling ito, 
maging isang tagapagsalita sa aking tagapaglingkod na si Joseph. 
 
D at T 100:10 At bibigyan ko siya ng kapangyarihan na maging makapangyarihan sa patotoo. 
 
D at T 100:11 At bibigyan kita ng kapangyarihan na maging makapangyarihan sa 
pagpapaliwanag ng lahat ng banal na kasulatan, upang ikaw ay maging isang tagapagsalita sa 
iyo, at siya ay magiging tagapaghayag sa iyo, upang malaman mo ang katiyakan ng lahat ng 
bagay na nauukol sa mga bagay ng aking kaharian sa mundo. 
 
D at T 100:12 Samakatwid, ipagpatuloy ang inyong paglalakbay at ang inyong puso ay magsaya; 
sapagkat masdan, at narito, ako ay kasama ninyo maging hanggang sa wakas. 
 
D at T 100:13 At ngayon ibinibigay ko sa inyo ang isang salita hinggil sa Sion. Ang Sion ay 
tutubusin, bagaman siya ay parurusahan sa maikling panahon. 
 
D at T 100:14 Ang inyong mga kapatid, ang aking mga tagapaglingkod na sina Orson Hyde at 
John Gould, ay nasa aking mga kamay; at yayamang sinusunod nila ang aking mga kautusan sila 
ay maliligtas. 
 
D at T 100:15 Samakatwid, maaliw sa inyong mga puso; sapagkat ang lahat ng bagay ay 
magkakalakip na gagawa para sa ikabubuti nila na lumalakad nang matwid, at sa pagpapabanal 
ng simbahan. 
 
D at T 100:16 Sapagkat ako ay magbabangon sa aking sarili ng mga dalisay na tao, na 
maglilingkod sa akin sa kabutihan; 
 
D at T 100:17 At lahat ng nananawagan sa pangalan ng Panginoon, at sumusunod sa kanyang 
mga kautusan, ay maliligtas. Maging gayon nga. Amen. 
 



BAHAGI 101 
 
Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-16 ng Disyembre 
1833 (History of the Church, 1:458-464). Sa panahong ito ang mga Banal na nagtipon sa 
Missouri ay dumaranas ng matinding pag-uusig. Ang mga manggugulo ay pinalayas sila mula sa 
kanilang mga tahanan sa Jackson County, at ang ilan sa mga Banal ay nagtangkang itatag ang 
kanilang sarili sa Van Buren County, subalit ang pag-uusig ay sumunod sa kanila. Ang 
pinakamalaking pangkat ng mga Banal ng panahong yaon ay nasa Clay County, Missouri. Mga 
pagbabanta ng kamatayan laban sa mga tao ng Simbahan ay marami. Ang mga tao ay nawalan 
ng mga kasangkapan sa bahay, kasuotan, mga hayop, at iba pang pansariling ari-arian; at 
marami sa kanilang mga pananim ang nawasak. 
 
D at T 101:1 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hinggil sa iyong mga kapatid na pinahirapan, at 
inusig, at pinalayas mula sa lupain na kanilang mana -- 
 
D at T 101:2 Ako, ang Panginoon, ay hinayaan ang paghihirap na dumating sa kanila, kung saan 
sila ay pinahirapan, bilang bunga ng kanilang mga paglabag; 
 
D at T 101:3 Gayunpaman aariin ko sila, at sila ay magiging akin sa araw na yaon kung kailan 
ako paparito upang buuin ang aking mga alahas. 
 
D at T 101:4 Kaya nga, sila ay talagang kinakailangang parusahan at subukan, maging gaya ni 
Abraham, na inutusang ialay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. 
 
D at T 101:5 Sapagkat lahat ng yaong hindi makatitiis ng pagpaparusa, sa halip itinatatwa ako, ay 
hindi mapababanal. 
 
D at T 101:6 Masdan, sinasabi ko sa iyo, may mga pagsasalungatan, at mga pagtatalu-talo, at 
mga inggitan, at mga alitan, at mahalay at mapag-imbot na mga pagnanasa sa kanila; 
samakatwid sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay dinumihan nila ang kanilang mga mana. 
 
D at T 101:7 Sila ay mabagal sa pagdinig sa tinig ng Panginoon nilang Diyos; kaya nga, ang 
Panginoon nilang Diyos ay mabagal sa pagdinig sa kanilang mga panalangin, sa pagsagot sa 
kanila sa araw ng kanilang suliranin. 
 
D at T 101:8 Sa araw ng kanilang kapayapaan ay hindi gaano nilang pinahalagahan ang aking 
payo; subalit, sa araw ng kanilang kaguluhan, dahil sa pangangailangan ay inaapuhap nila ako. 
 
D at T 101:9 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, sa kabila ng kanilang mga kasalanan, ang aking 
kalooban ay napupuspos ng pagkahabag sa kanila. Hindi ko sila ganap na itatakwil; at sa araw 
ng pagkapoot aking maaalaala ang awa. 
 
D at T 101:10 Aking isinumpa, at ang utos ay lumabas na sa naunang kautusan na aking ibinigay 
sa iyo, na aking pababagsakin ang espada ng aking galit para sa kapakanan ng aking mga tao; 
at maging gaya ng aking sinabi, ito ay mangyayari. 
 
D at T 101:11 Ang aking galit ay malapit nang ibuhos nang walang sukat sa lahat ng bansa; at ito 
ay aking gagawin kapag ang saro ng kanilang mga kasamaan ay puno na. 
 
D at T 101:12 At sa araw na iyon lahat ng matatagpuan sa tore, o sa ibang salita, lahat ng aking 
Israel, ay maliligtas. 
 
D at T 101:13 At sila na ikinalat ay titipunin. 
 
D at T 101:14 At lahat sila na nagdalamhati ay aaliwin. 
 



D at T 101:15 At lahat sila na nagbigay ng kanilang buhay para sa aking pangalan ay 
puputungan. 
 
D at T 101:16 Kaya nga, maaliw sa inyong mga puso hinggil sa Sion; sapagkat lahat ng laman ay 
nasa aking mga kamay; mapanatag at malaman na ako ang Diyos. 
 
D at T 101:17 Ang Sion ay hindi matitinag sa kanyang kinaroroonan, sa kabila ng ang kanyang 
mga anak ay nakakalat. 
 
D at T 101:18 Sila na naiwan, at dalisay ang puso, ay babalik, at babalik sa kanilang mga mana, 
sila at ang kanilang mga anak, na may mga awit ng walang hanggang kagalakan, upang itayo 
ang sira-sirang lugar ng Sion -- 
 
D at T 101:19 At lahat ng bagay na ito upang ang mga propeta ay matupad. 
 
D at T 101:20 At, masdan, wala nang iba pang lugar na itinakda maliban sa yaon na aking 
itinakda; ni may iba pang lugar na itatakda maliban sa yaon na aking itinakda, para sa gawain ng 
pagtitipon ng aking mga banal -- 
 
D at T 101:21 Hanggang sa dumating ang araw na wala nang matatagpuang lugar para sa 
kanila; at sa panahong ito ako ay may iba pang mga lugar na aking itatakda para sa kanila, at sila 
ay tatawaging mga istaka, para sa mga tabing o lakas ng Sion. 
 
D at T 101:22 Masdan, aking kalooban, na lahat sila na tumatawag sa aking pangalan, at 
sinasamba ako alinsunod sa aking walang hanggang ebanghelyo, ay dapat na sama-samang 
magtipon, at tumayo sa mga banal na lugar; 
 
D at T 101:23 At maghanda para sa paghahayag na darating, kapag ang tabing ng panakip ng 
aking templo, sa aking tabernakulo, na nagtatago sa lupa, ay aalisin, at lahat ng laman ay 
makikita ako nang sabay-sabay. 
 
D at T 101:24 At lahat ng nabubulok na bagay, maging ng tao, o ng mga hayop sa parang, o ng 
mga ibon sa langit, o ng mga isda sa dagat, na naninirahan sa balat ng lupa, ay mauubos; 
 
D at T 101:25 At gayon din yaong sa elemento ay matutunaw sa matinding init; at lahat ng bagay 
ay magiging bago, upang ang aking kaalaman at kaluwalhatian ay maaaring manatili sa buong 
mundo. 
 
D at T 101:26 At sa araw na yaon ang pag-aalitan ng tao, at ang pag-aalitan ng mga hayop, oo, 
ang pag-aalitan ng lahat ng laman, ay matitigil mula sa harapan ng aking mukha. 
 
D at T 101:27 At sa araw na iyon anuman ang hilingin ng sinumang tao, ito ay ipagkakaloob sa 
kanya. 
 
D at T 101:28 At sa araw na iyon si Satanas ay walang kapangyarihan upang tuksuhin ang 
sinumang tao. 
 
D at T 101:29 At wala nang kalungkutan dahil walang kamatayan. 
 
D at T 101:30 Sa araw na iyon ang isang sanggol ay hindi mamamatay hanggang sa siya ay 
matanda na; at ang kanyang buhay ay magiging gaya sa gulang ng isang puno; 
 
D at T 101:31 At kapag siya ay namatay siya ay hindi matutulog, ibig sabihin ay sa lupa, kundi 
mababago sa isang kisap-mata, at aagawin, at ang kanyang pamamahinga ay magiging 
maluwalhati. 
 



D at T 101:32 Oo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa araw na iyon kapag ang Panginoon ay 
pumarito, ihahayag niya ang lahat ng bagay -- 
 
D at T 101:33 Mga bagay na nakalipas, at mga nakatagong bagay na walang sinuman ang 
nakaaalam, mga bagay sa lupa, kung paano ito nagawa, at ang layunin at ang pakay nito -- 
 
D at T 101:34 Mga bagay na labis na mahalaga, mga bagay na nasa itaas, at mga bagay na 
nasa ilalim, mga bagay na nasa lupa, at sa ibabaw ng lupa, at nasa langit. 
 
D at T 101:35 At lahat sila na nagdusa ng pag-uusig para sa aking pangalan, at nagtiis sa 
pananampalataya, bagaman sila ay tinawag na ialay ang kanilang mga buhay para sa aking 
kapakanan gayunpaman sila ay makababahagi ng lahat ng kaluwalhatiang ito. 
 
D at T 101:36 Dahil dito, huwag matakot maging sa kamatayan; sapagkat sa daigdig na ito ang 
inyong kagalakan ay hindi lubos, subalit sa akin ang inyong kagalakan ay lubos. 
 
D at T 101:37 Kaya nga, huwag intindihin ang katawan, ni ang buhay ng katawan; sa halip 
intindihin ang kaluluwa, at ang buhay ng kaluluwa. 
 
D at T 101:38 At hanapin ang mukha ng Panginoon tuwina, upang sa pagtitiyaga ay maaari 
ninyong matamo ang inyong mga kaluluwa, at kayo ay magkakaroon ng buhay na walang 
hanggan. 
 
D at T 101:39 Kapag ang mga tao ay tinawag sa aking walang hanggang ebanghelyo, at 
nakipagtipan na may walang hanggang tipan, sila ay ituturing bilang asin ng lupa at lasa ng mga 
tao; 
 
D at T 101:40 Sila ay tinawag na maging lasa ng mga tao; kaya nga, kung yaong asin ng lupa ay 
mawawalan ng lasa, masdan, ito magbuhat ngayon ay wala nang ano pa mang kabuluhan kundi 
upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. 
 
D at T 101:41 Masdan, narito ang karunungan hinggil sa mga anak ng Sion, maging marami, 
subalit hindi lahat; sila ay natagpuang mga lumalabag, kaya nga sila ay talagang kinakailangang 
parusahan -- 
 
D at T 101:42 Siya na dumadakila sa kanyang sarili ay ibababa, at siya na nagbababa sa 
kanyang sarili ay dadakilain. 
 
D at T 101:43 At ngayon, ipakikita ko sa inyo ang isang talinghaga, upang inyong malaman ang 
aking kalooban hinggil sa pagtubos ng Sion. 
 
D at T 101:44 May isang taong maharlika na may isang pirasong lupa, piling-pili; at kanyang 
sinabi sa kanyang mga tagapaglingkod: Humayo kayo sa aking ubasan, maging hanggang sa 
bahaging ito ng lupa, at magtanim ng labindalawang puno ng olibo; 
 
D at T 101:45 At maglagay ng mga bantay sa palibot nila, at magtayo ng tore, upang ang isa ay 
matunghayan ang lupain na nasa palibot, upang maging isang bantay sa tore, upang ang aking 
puno ng olibo ay hindi masira kapag ang kaaway ay dumating upang sirain at kunin ang bunga 
ng aking ubasan. 
 
D at T 101:46 Ngayon, ang mga tagapaglingkod ng taong maharlika ay humayo at gumawa gaya 
ng ipinag-utos sa kanila ng kanilang panginoon, at nagtanim ng mga puno ng olibo, at nagtayo ng 
bakod sa palibot, at naglagay ng mga bantay, at nagsimulang magtayo ng tore. 
 
D at T 101:47 At habang sila ay nagtatayo pa lamang ng saligan nito, sila ay nagsimulang 
magsabi sa kani-kanilang sarili: At ano ang paggagamitan ng aking panginoon sa toreng ito? 



 
D at T 101:48 At nagsanggunian sa mahabang panahon, sinasabi sa kanilang sarili: Ano ang 
paggagamitan ng aking panginoon sa toreng ito, nakikitang ngayon ay panahon ng kapayapaan? 
 
D at T 101:49 Hindi kaya maaaring ibigay ang salaping ito sa mga nagpapalit? Sapagkat walang 
paggagamitan ang bagay na ito. 
 
D at T 101:50 At habang sila ay nagkikipagtalo sa isa't isa sila ay naging napakatatamad, at hindi 
na sila nakinig sa mga utos ng kanilang panginoon. 
 
D at T 101:51 At ang kaaway ay dumating ng gabi, at sinira ang bakod; at ang mga 
tagapaglingkod ng taong maharlika ay tumayo at mga natakot, at tumakas; at winasak ng kaaway 
ang kanilang mga ginawa, at sinira ang mga puno ng olibo. 
 
D at T 101:52 Ngayon, masdan, ang taong maharlika, ang panginoon ng ubasan, ay tinawag ang 
kanyang mga tagapaglingkod, at sinabi sa kanila, Bakit! ano ang dahilan ng labis na kasamaang 
ito? 
 
D at T 101:53 Hindi ba nararapat na ginawa ninyo ang gaya ng aking ipinag-utos sa inyo, at -- 
pagkaraang inyong tamnan ang ubasan, at itinayo ang bakod sa palibot, at naglagay ng mga 
bantay sa mga pader niyon -- magtayo rin ng tore, at maglagay ng bantay sa tore, at bantayan 
ang aking ubasan, at hindi nakatulog, at baka dumating ang kaaway sa inyo? 
 
D at T 101:54 At masdan, ang bantay sa tore ay makikita ang kaaway samantalang sila ay 
malayo pa; at pagkatapos kayo ay maaaring nakapaghanda at napigil ang kaaway sa pagsira ng 
bakod doon, at nailigtas ang aking ubasan mula sa mga kamay ng mangwawasak. 
 
D at T 101:55 At sinabi ng panginoon ng ubasan sa isa niyang mga tagapaglingkod: Humayo at 
sama-samang tipunin ang natira sa aking mga tagapaglingkod, at dalhin ang lahat ng lakas ng 
aking sambahayan, na siyang aking mga mandirigma, ang aking mga kabataang lalaki, at sila na 
nasa katanghaliang-gulang din sa lahat ng aking tagapaglingkod, na siyang lakas ng aking 
sambahayan, maliban sa yaon na aking itinalaga lamang na manatili; 
 
D at T 101:56 At magtungo ka kaagad sa lupain ng aking ubasan, at tubusin ang aking ubasan; 
sapagkat ito ay akin; binili ko ito ng salapi. 
 
D at T 101:57 Kaya nga, magtungo ka kaagad sa aking lupain; sirain ang mga bakod ng aking 
mga kaaway; gibain ang kanilang tore, at ikalat ang kanilang mga bantay. 
 
D at T 101:58 At yayamang sila ay sama-samang nagtitipon laban sa inyo, ipaghiganti ako sa 
aking mga kaaway, upang maya-maya ako ay makatungo kasama ng mga natira sa aking 
sambahayan at angkinin ang lupain. 
 
D at T 101:59 At sinabi ng tagapaglingkod sa kanyang panginoon: Kailan mangyayari ang mga 
bagay na ito? 
 
D at T 101:60 At kanyang sinabi sa kanyang tagapaglingkod: Kapag aking niloob; humayo ka 
kaagad, at gawin ang lahat ng bagay anuman ang aking ipinag-utos sa iyo; 
 
D at T 101:61 At ito ang aking magiging tatak at pagpapala sa iyo -- isang matapat at matalinong 
katiwala sa gitna ng aking sambahayan, isang tagapamahala sa aking kaharian. 
 
D at T 101:62 At ang kanyang tagapaglingkod ay nagtungo kaagad, at ginawa ang lahat ng 
bagay anuman ang ipinag-utos ng kanyang panginoon sa kanya; at pagkaraan ng maraming 
araw ang lahat ng bagay ay natupad. 
 



D at T 101:63 Muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipakikita ko sa inyo ang karunungan sa 
akin hinggil sa lahat ng simbahan, yayamang sila ay nakahandang maakay sa tama at wastong 
pamamaraan para sa kanilang kaligtasan -- 
 
D at T 101:64 Upang ang gawain ng pagtitipong magkakasama ng aking mga banal ay 
magpatuloy, upang akin silang maitayo sa aking pangalan sa mga banal na lugar; sapagkat ang 
panahon ng pag-aani ay dumating na, at ang aking salita ay talagang kinakailangang matupad. 
 
D at T 101:65 Kaya nga, kailangan kong tipuning magkakasama ang aking mga tao, alinsunod sa 
talinghaga ng trigo at ng mga agingay, upang ang trigo ay maging ligtas sa mga bangan upang 
matamo ang buhay na walang hanggan, at maputungan ng kaluwalhatiang selestiyal, kapag ako 
ay paparoon sa kaharian ng aking Ama upang gantimpalaan ang bawat tao alinsunod sa gawaing 
kanyang ginawa; 
 
D at T 101:66 Samantalang ang mga agingay ay itatali ng bungkus-bungkos, at ang kanilang 
mga gapos ay titibayan, upang sila ay masunog ng hindi maapulang apoy. 
 
D at T 101:67 Kaya nga, isang kautusan ang aking ibinibigay sa buong simbahan, na sila ay 
magpapatuloy na magtipong sama-sama sa mga lugar na aking itinakda. 
 
D at T 101:68 Gayunman, gaya ng aking sinabi sa inyo sa naunang kautusan, huwag maging 
madalian sa inyong pagtitipon, ni sa pagtakas; kundi ihanda ang lahat ng bagay sa inyo. 
 
D at T 101:69 At upang ang lahat ng bagay ay maihanda sa inyo, tuparin ang kautusang aking 
ibinigay hinggil sa mga bagay na ito -- 
 
D at T 101:70 Na nagsasabi, o nagtuturo, na bilhin ang lahat ng lupain ng salapi, na maaaring 
bilhin ng salapi, sa dako sa paligid ng lupain na aking itinakda na maging lupain ng Sion, para sa 
pagsisimula ng pagtitipon ng aking mga banal; 
 
D at T 101:71 Lahat ng lupain na maaaring bilhin sa Jackson County, at ang mga county sa 
paligid, at iwanan ang natira sa aking kamay. 
 
D at T 101:72 Ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tipunin ng buong simbahan ang lahat 
ng kanilang salapi; gawin ang lahat ng bagay na ito sa kanilang panahon, subalit hindi nang 
madalian; at pag-aralan na maihanda ang lahat ng bagay sa inyo. 
 
D at T 101:73 At ang mararangal na tao ay italaga, maging ang matatalinong tao, at isugo sila 
upang bilhin ang mga lupaing ito. 
 
D at T 101:74 At ang mga simbahan sa silangang mga bansa, kapag sila ay naitayo na, kung sila 
ay makikinig sa payong ito sila ay makabibili ng mga lupain at titipuning sama-sama sa kanila; at 
sa ganitong pamamaraan maaari nilang maitatag ang Sion. 
 
D at T 101:75 Mayroon na maging ngayon ng naitabing sapat, oo, maging ng sagana, upang 
tubusin ang Sion, at itatag ang kanyang mga nasirang lugar, hindi na muling maibabagsak, 
sapagkat ang mga simbahan, na tinatawag ang kanilang sarili alinsunod sa aking pangalan, ay 
nakahandang makinig sa aking tinig. 
 
D at T 101:76 At muli aking sinasabi sa inyo, yaong mga ikinalat ng kanilang mga kaaway, aking 
kalooban na sila ay dapat na magpatuloy na magsumamo para sa bayad-pinsala, at matubos, sa 
pamamagitan ng mga kamay ng mga yaong inilagay bilang mga tagapamahala at may 
kapangyarihan sa inyo -- 
 



D at T 101:77 Alinsunod sa mga batas at saligang-batas ng mga tao, na aking pinahintulutang 
maitatag, at dapat na panatilihin para sa mga karapatan at kaligtasan ng lahat ng laman, 
alinsunod sa matwid at banal na mga alituntunin; 
 
D at T 101:78 Nang ang bawat tao ay makakilos sa doktrina at alituntunin na nauukol sa 
hinaharap, alinsunod sa moral na kalayaan sa pagpili na aking ibinigay sa kanya, upang ang 
bawat tao ay managot sa kanyang sariling mga kasalanan sa araw ng paghuhukom. 
 
D at T 101:79 Samakatwid, hindi tama na ang sinuman ay nasa gapos ng isa't isa. 
 
D at T 101:80 At dahil sa layuning ito aking itinatag ang Saligang-batas ng lupaing ito, sa 
pamamagitan ng kamay ng matatalinong tao na aking ibinangon sa tanging layuning ito, at 
tinubos ang lupain sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. 
 
D at T 101:81 Ngayon, sa ano ko ihahalintulad ang mga anak ng Sion? Akin silang ihahalintulad 
sa talinghaga ng babae at ng hindi matwid na hukom, sapagkat ang mga tao ay nararapat na 
tuwinang manalangin at hindi manghinawa, na nagsasabing -- 
 
D at T 101:82 May isang hukom sa isang lunsod na hindi natatakot sa Diyos, ni isinasaalang-
alang ang tao. 
 
D at T 101:83 At may isang balong babae sa lunsod na iyon, at siya ay nagtungo sa kanya, 
nagsasabing: Ipaghiganti mo ako sa aking kaaway. 
 
D at T 101:84 At ayaw niya noong una, subalit pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili: 
Bagaman hindi ako natatakot sa Diyos, ni nagsasaalang-alang sa tao, gayunpaman dahil ang 
balong ito ay ginagambala ako akin siyang ipaghihiganti, na baka sa kanyang patuloy na paglapit 
pagurin niya ako. 
 
D at T 101:85 Sa gayon ko ihahalintulad ang mga anak ng Sion. 
 
D at T 101:86 Magsumamo sila sa paanan ng hukom; 
 
D at T 101:87 At kung hindi niya sila intindihin, magsumamo sila sa paanan ng gobernador; 
 
D at T 101:88 At kung hindi sila intindihin ng gobernador, magsumamo sila sa paanan ng 
pangulo; 
 
D at T 101:89 At kung hindi sila intindihin ng pangulo, sa gayon ang Panginoon ay babangon at 
lalabas mula sa kanyang pinagtataguang lugar, at sa kanyang matinding galit ay gagambalain 
ang bansa; 
 
D at T 101:90 At sa kanyang mainit na pagkayamot, at sa kanyang matinding galit, sa kanyang 
panahon, ay iwawaksi yaong masasama, hindi tapat, at hindi matwid na mga katiwala, at itatakda 
sa kanila ang kanilang bahagi kasama ng mga mapagkunwari, at hindi naniniwala; 
 
D at T 101:91 Maging sa labas na kadiliman, kung saan may pagtatangis, at pananaghoy, at 
pagngangalit ng mga ngipin. 
 
D at T 101:92 Manalangin kayo, samakatwid, upang ang kanilang mga tainga ay mabuksan sa 
inyong mga pagsusumamo, upang ako ay maging maawain sa kanila, upang ang mga bagay na 
ito ay hindi sumapit sa kanila. 
 
D at T 101:93 Ano man ang sinabi ko sa inyo ay talagang kinakailangang mangyari, upang ang 
lahat ng tao ay maiwang walang dahilan; 
 



D at T 101:94 Upang ang matatalinong tao at tagapamahala ay marinig at malaman yaong hindi 
nila kailanman isinaalang-alang; 
 
D at T 101:95 Upang ako ay makapagpatuloy na maisakatuparan ang aking gawa, ang aking 
kakaibang gawa, at isakatuparan ang aking gawain, ang aking kakaibang gawain, upang makilala 
ng mga tao ang mabuti at ang masama, wika ng inyong Diyos. 
 
D at T 101:96 At muli, sinasabi ko sa inyo, salungat sa aking kautusan at sa aking kalooban na 
ang aking tagapaglingkod na si Sidney Gilbert ay dapat ipagbili ang aking kamalig, na aking 
itinalaga sa aking mga tao, sa mga kamay ng aking mga kaaway. 
 
D at T 101:97 Huwag hayaan na yaong aking itinalaga ay dumihan ng aking mga kaaway, sa 
pamamagitan ng pagpapahintulot ng mga yaong tinatawag ang kanilang sarili alinsunod sa aking 
pangalan; 
 
D at T 101:98 Sapagkat ito ay isang matindi at mabigat na kasalanan laban sa akin, at laban sa 
aking mga tao, bilang bunga ng yaong mga bagay na aking iniutos at hindi magtatagal ay sasapit 
sa mga bansa. 
 
D at T 101:99 Samakatwid, ito ang kalooban ko na ang aking mga tao ay dapat umangkin, at 
mag-angkin sa yaon na aking itinalaga sa kanila, bagaman hindi sila dapat pahintulutang 
manirahan doon. 
 
D at T 101:100 Gayunman, hindi ko sinasabi na hindi sila makapaninirahan doon; sapagkat 
yayamang sila ay nagdadala ng bunga at mga gawang nararapat para sa aking kaharian sila ay 
makapaninirahan doon. 
 
D at T 101:101 Sila ay magtatayo, at hindi ito mamanahin ng iba; sila ay magtatanim ng mga 
ubasan, at kanilang kakainin ang bunga niyon. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 102 
 
Ang katitikan ng pagkakatatag ng unang mataas na kapulungan ng Simbahan, sa Kirtland, Ohio, 
ika-17 ng Pebrero 1834 (History of the Church, 2:28-31). Ang orihinal na katitikan ay naitala nina 
Elder Oliver Cowdery at Orson Hyde. Pagkaraan ng dalawang araw, ang katitikan ay iwinasto ng 
Propeta, binasa sa mataas na kapulungan, at tinanggap ng kapulungan. Talata 30 hanggang 32, 
may kinalaman sa Kapulungan ng Labindalawang Apostol, ay idinagdag ni Propeta Joseph Smith 
noong 1835 nang kanyang ihanda ang bahaging ito para sa paglilimbag ng Doktrina at mga 
Tipan. 
 
D at T 102:1 Ngayong araw na ito isang pangkalahatang pagpupulong ng dalawampu't apat na 
mataas na saserdote ang nagtipon sa bahay ni Joseph Smith, Jun., sa pamamagitan ng 
paghahayag, at nagpatuloy upang itatag ang mataas na kapulungan ng simbahan ni Cristo, na 
kinakailangang buuin ng labindalawang mataas na saserdote, at isa o tatlong pangulo kung 
hinihingi ng pagkakataon. 
 
D at T 102:2 Ang mataas na kapulungan ay itinalaga sa pamamagitan ng paghahayag para sa 
layunin ng pagsasaayos ng mahahalagang suliranin na maaaring maganap sa simbahan, na 
hindi maisasaayos ng simbahan o ng kapulungan ng obispo sa ikasisiya ng mga pangkat. 
 
D at T 102:3 Sina Joseph Smith, Jun., Sidney Rigdon at Frederick G. Williams ay kinilalang mga 
pangulo ng tinig ng kapulungan; at sina Joseph Smith, Sen., John Smith, Joseph Coe, John 
Johnson, Martin Harris, John S. Carter, Jared Carter, Oliver Cowdery, Samuel H. Smith, Orson 
Hyde, Sylvester Smith, at Luke Johnson, matataas na saserdote, ay pinili na maging isang 
tumatayong kapulungan para sa simbahan, sa pamamagitan ng nagkakaisang tinig ng 
kapulungan. 



 
D at T 102:4 Ang mga pangalan sa itaas na mga tagapayo ay tinanong pagkatapos kung 
kanilang tinatanggap ang kanilang pagkakatalaga, at kung sila ay gagawa sa katungkulang iyon 
alinsunod sa batas ng langit, kung saan lahat sila ay sumagot na kanilang tinanggap ang 
kanilang mga pagkakatalaga, at gagampanan ang kanilang mga katungkulan alinsunod sa biyaya 
ng Diyos na ipinagkaloob sa kanila. 
 
D at T 102:5 Ang bilang na bumubuo sa kapulungan, na bumoto sa pangalan at para sa 
simbahan sa pagtalaga ng mga pangalang binanggit sa itaas na mga tagapayo ay apatnapu't 
tatlo, gaya ng mga sumusunod: siyam na matataas na saserdote, labing-pitong elder, apat na 
saserdote, at labintatlong kasapi. 
 
D at T 102:6 Pinagtibay: na ang mataas na kapulungan ay hindi maaaring magkaroon ng 
kapangyarihan na magsagawa kung wala ang pito sa mga pangalang binanggit sa itaas na mga 
tagapayo, o ang kanilang maayos na itinalaga na mga kahalili ay naroroon. 
 
D at T 102:7 Ang pitong ito ay magkakaroon ng kapangyarihan na magtalaga ng iba pang 
matataas na saserdote, na maituturing nilang karapat-dapat at may kakayahan upang gumawa 
sa lugar ng mga libang tagapayo. 
 
D at T 102:8 Pinagtibay: na kung saan magkakaroon ng puwang gawa ng kamatayan, pagkaalis 
mula sa katungkulan dahil sa paglabag, o pagkaalis mula sa mga saklaw ng pamahalaan ng 
simbahang ito, ng sinuman sa mga pangalang binanggit sa itaas na mga tagapayo, ito ay 
pupunan ng pagmungkahi ng pangulo o mga pangulo, at pahihintulutan ng tinig ng 
pangkalahatang pagpupulong ng mataas na saserdote, tinipon para sa layuning iyon, upang 
gumawa sa pangalan ng simbahan. 
 
D at T 102:9 Ang pangulo ng simbahan, na siya ring pangulo ng kapulungan, ay itinalaga sa 
pamamagitan ng paghahayag, at kinikilala sa kanyang pangangasiwa ng tinig ng simbahan. 
 
D at T 102:10 At ito ay alinsunod sa karangalan ng kanyang katungkulan na siya ay dapat 
mamuno sa kapulungan ng simbahan; at kanyang pribilehiyo ito na matulungan ng dalawa pang 
pangulo, itinalaga alinsunod sa gayon ding pamamaraan na kung saan siya rin ay itinalaga. 
 
D at T 102:11 At sa pangyayaring lumiban ang isa o kapwa yaong itinalaga upang tulungan siya, 
siya ay may kapangyarihang mamuno sa kapulungan nang walang katuwang; at sa pangyayaring 
siya rin ay lumiban, ang ibang pangulo ay may kapangyarihang mamuno sa lugar niya, kapwa o 
isa sa kanila. 
 
D at T 102:12 Kapag ang isang mataas na kapulungan ng simbahan ni Cristo ay naitatag nang 
maayos, alinsunod sa sinusundang huwaran, magiging tungkulin ng labindalawang tagapayo na 
magpalabunutan ng mga bilang, at sa gayong pamamaraan matitiyak kung sino sa labindalawa 
ang mauunang magsalita, magsisimula sa bilang isa at iyon ay sunud-sunod hanggang sa bilang 
labindalawa. 
 
D at T 102:13 Kapag ang kapulungang ito ay nagtitipun-tipon upang kumilos sa anumang usapin, 
ang labindalawang tagapayo ay dapat isaalang-alang kung ito ay mahirap o hindi; kung ito ay 
hindi, dalawa lamang sa mga tagapayo ang mangungusap ukol dito, alinsunod sa pamamaraang 
nasusulat sa itaas. 
 
D at T 102:14 Subalit kung ito ay inaakalang mahirap, apat ang dapat italaga; at kung mas 
mahirap, anim; subalit walang pagkakataon na hihigit sa anim ang itatalaga na mangusap. 
 
D at T 102:15 Ang naparatangan, sa lahat ng pagkakataon, ay may karapatan sa kalahati ng 
kapulungan, upang maiwasan ang paghamak o kawalan ng katarungan. 
 



D at T 102:16 At ang mga tagapayong itinalaga na mangusap sa harapan ng kapulungan ay 
kailangang iharap ang usapin, pagkaraang masuri ang katibayan, sa kanyang tunay na liwanag 
sa harapan ng kapulungan; at bawat tao ay mangusap alinsunod sa pagkakapantay-pantay at 
katarungan. 
 
D at T 102:17 Yaong mga tagapayo na nakabunot ng tukol na mga bilang, yaon ay 2, 4, 6, 8, 10, 
at 12, ang mga taong tatayo para sa naparatangan, at iiwasan ang paghamak at kawalan ng 
katarungan. 
 
D at T 102:18 Sa lahat ng pagkakataon ang nagparatang at ang pinaratangan ay magkakaroon 
ng pribilehiyo na makapagsalita para sa kanilang sarili sa harapan ng kapulungan, pagkaraang 
marinig ang mga katibayan at ang mga tagapayo na itinalaga upang mangusap sa usapin ay 
natapos na sa kanilang mga sinabi. 
 
D at T 102:19 Pagkaraang marinig ang mga katibayan, ang mga tagapayo, nagparatang at 
pinaratangan ay nakapagsalita, ang pangulo ay magbibigay ng pasiya alinsunod sa kanyang 
pagkaunawa sa pangyayari, at tatawagin ang labindalawang tagapayo upang pagtibayin ang 
gayon din sa pamamagitan ng kanilang pagboto. 
 
D at T 102:20 Subalit kung ang mga natitirang mga tagapayo, na hindi nagsalita, o sinuman sa 
kanila, pagkaraang marinig ang mga katibayan at pagsusumamo nang walang kinikilingan, ay 
nakatuklas ng kamalian sa pasiya ng pangulo, maaari nila itong ipahayag, at ang usapin ay 
magkakaroon ng muling paglilitis. 
 
D at T 102:21 At kung, pagkaraan ng maingat na muling paglilitis, anumang karagdagang liwanag 
ang maipakita para sa usapin, ang pasiya ay babaguhin nang naaayon. 
 
D at T 102:22 Subalit sa pangyayari na walang karagdagang liwanag ang naibigay, ang unang 
pasiya ang mananatili, ang nakararami sa kapulungan ang may kapangyarihan na pagpasiyahan 
ang gayon din. 
 
D at T 102:23 Sa pangyayaring may suliranin tungkol sa doktrina o alituntunin, kung walang 
sapat na nasusulat upang gawing malinaw ang usapin sa mga isipan ng kapulungan, ang 
pangulo ay maaaring magtanong at matamo ang isipan ng Panginoon sa pamamagitan ng 
paghahayag. 
 
D at T 102:24 Ang matataas na saserdote, kapag nasa ibang bansa, ay may kapangyarihang 
tumawag at magtatag ng kapulungan alinsunod sa pamamaraan ng nauuna, upang isaayos ang 
mga suliranin, kapag ang mga pangkat o isa man sa kanila ay hihilingin ito. 
 
D at T 102:25 At ang nabanggit na kapulungan ng matataas na saserdote ay magkakaroon ng 
kapangyarihan na magtalaga ng isa sa kanilang sariling bilang upang mamuno sa kapulungang 
iyon pansamantala. 
 
D at T 102:26 Magiging katungkulan ng nabanggit na kapulungan na ipadala, kaagad, ang sipi ng 
kanilang mga paglilitis, na kasama ang buong ulat ng patotoo kalakip ang kanilang pasiya, sa 
mataas na kapulungan sa luklukan ng Unang Panguluhan ng Simbahan. 
 
D at T 102:27 Kung ang mga pangkat o isa man sa kanila ay di nasisiyahan sa pasiya ng 
nasabing kapulungan, sila ay maaaring umapela sa mataas na kapulungan ng luklukan ng Unang 
Panguluhan ng Simbahan, at magkaroon ng muling paglilitis, kung aling usapin ay 
pangangasiwaan, alinsunod sa naunang huwarang nakasulat, na para bang walang gayong 
pasiyang ginawa. 
 



D at T 102:28 Ang kapulungang ito ng matataas na saserdote na nasa ibang bansa ay tatawagin 
lamang sa pinakamahirap na mga usapin ng mga bagay-bagay sa simbahan; at walang palasak 
o pangkaraniwang usapin ang magiging sapat upang tawagin ang gayong kapulungan. 
 
D at T 102:29 Ang naglalakbay o nakatalagang matataas na saserdote na nasa ibang bansa ay 
may kapangyarihang sabihin kung kinakailangang tumawag ng gayong kapulungan o hindi. 
 
D at T 102:30 May pagkakaiba ang mataas na kapulungan o naglalakbay na matataas na 
saserdote sa ibang bansa, at ang naglalakbay na mataas na kapulungan na binubuo ng 
labindalawang apostol, sa kanilang mga pasiya. 
 
D at T 102:31 Mula sa pasiya ng nauuna ay maaaring magkaroon ng apela; subalit mula sa 
pasiya ng huli ay wala na. 
 
D at T 102:32 Ang huli ay maaari lamang tanungin ng pangkalahatang maykapangyarihan ng 
simbahan sa usaping paglabag. 
 
D at T 102:33 Ipinasiya: na ang pangulo o mga pangulo ng luklukan ng Unang Panguluhan ng 
Simbahan ay may kapangyarihang tiyakin ang anumang gayong usapin, kung maaapela, ay 
makatwiran na bigyan ng isang muling paglilitis, pagkaraang masuri ang apela at ang mga 
katibayan at ulat na kalakip nito. 
 
D at T 102:34 Ang labindalawang tagapayo pagkatapos ay magpapatuloy na magpalabunutan o 
maghalalan sa pamamagitan ng balota, upang matiyak kung sino ang dapat na maunang 
magsalita, at ang sumusunod ang kinalabasan, alalaong baga: 1, Oliver Cowdery; 2, Joseph 
Coe; 3, Samuel H. Smith; 4, Luke Johnson; 5, John S. Carter; 6, Sylvester Smith; 7, John 
Johnson; 8, Orson Hyde; 9, Jared Carter; 10, Joseph Smith, Sen.; 11, John Smith; 12, Martin 
Harris. Pagkatapos ng panalangin ang pagpupulong ay natapos na. 
 
Oliver Cowdery, Orson Hyde, Mga Klerk 
 

BAHAGI 103 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-24 
ng Pebrero 1834 (History of the Church, 2:36-39). Ang paghahayag na ito ay natanggap 
pagkarating sa Kirtland, Ohio, nina Parley P. Pratt at Lyman Wight, na nanggaling sa Missouri 
upang sumangguni sa Propeta ukol sa kaginhawahan at pagpapanumbalik ng mga Banal sa 
kanilang mga lupain sa Jackson County. 
 
D at T 103:1 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking mga kaibigan, masdan, ibibigay ko sa inyo 
ang isang paghahayag at kautusan, upang inyong malaman kung paano kumilos sa pagtupad sa 
inyong mga tungkulin hinggil sa kaligtasan at pagtubos ng inyong mga kapatid, na nakalat sa 
lupain ng Sion; 
 
D at T 103:2 Pinalayas at inusig ng mga kamay ng aking mga kaaway, kung kanino ko ibubuhos 
ang aking poot na hindi masusukat sa sarili kong panahon. 
 
D at T 103:3 Sapagkat aking hinayaan sila nang hanggang sa gayon, upang kanilang punuin ang 
sukatan ng kanilang mga kasamaan, upang ang kanilang saro ay mapuno; 
 
D at T 103:4 At nang ang mga yaong tumatawag sa kanilang sarili alinsunod sa aking pangalan 
ay maparusahan sa maikling panahon nang may matindi at mabigat na pagpaparusa, sapagkat 
hindi sila nakinig nang lubos sa mga panuntunan at kautusan na aking ibinigay sa kanila. 
 



D at T 103:5 Subalit katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako ay nag-utos ng isang utos na 
mauunawaan ng aking mga tao, yayamang sila ay nakikinig simula sa oras na ito sa payo na ako, 
ang Panginoon nilang Diyos, ay ibibigay sa kanila. 
 
D at T 103:6 Masdan sila ay, sapagkat aking iniutos ito, magsisimulang manaig laban sa aking 
mga kaaway simula sa oras na ito. 
 
D at T 103:7 At sa pamamagitan ng pakikinig sa lahat ng salita na aking, ang Panginoon nilang 
Diyos, ay sasabihin sa kanila, sila ay hindi kailanman titigil na manaig hanggang sa ang mga 
kaharian ng sanlibutan ay malupig sa ilalim ng aking mga paa, at ang mundo ay ibigay sa mga 
banal, upang ariin ito magpakailanman at walang katapusan. 
 
D at T 103:8 Subalit yayamang hindi nila sinusunod ang aking mga kautusan, at hindi tumutupad 
sa lahat ng aking salita, ang mga kaharian ng sanlibutan ay mananaig laban sa kanila. 
 
D at T 103:9 Sapagkat sila ay itinalaga na maging ilaw sa sanlibutan, at na maging mga 
tagapagligtas ng mga tao; 
 
D at T 103:10 At yayamang sila ay hindi mga tagapagligtas ng mga tao, sila ay tulad ng asin na 
nawalan ng lasa, at ito ay wala nang kabuluhan kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga 
tao. 
 
D at T 103:11 Subalit katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ay nag-utos na ang inyong mga 
kapatid na nakalat ay babalik sa mga lupain na kanilang mga mana, at itatayo ang mga wasak na 
lugar ng Sion. 
 
D at T 103:12 Sapagkat pagkaraan ng maraming paghihirap, tulad ng aking sinabi sa naunang 
kautusan, darating ang pagpapala. 
 
D at T 103:13 Masdan, ito ang pagpapalang aking ipinangako pagkaraan ng inyong mga 
pagdurusa, at ng mga pagdurusa ng inyong mga kapatid -- ang inyong pagkatubos, at ang 
pagkakatubos ng inyong mga kapatid, maging ang kanilang pagpapanumbalik sa lupain ng Sion, 
upang maitatag, hindi na muling ibabagsak. 
 
D at T 103:14 Gayunman, kung kanilang durumihan ang kanilang mga mana sila ay ibabagsak; 
sapagkat hindi ko sila ililigtas kung kanilang durumihan ang kanilang mga mana. 
 
D at T 103:15 Masdan, sinasabi ko sa inyo, ang pagtubos ng Sion ay talagang kinakailangang 
dumating sa pamamagitan ng kapangyarihan; 
 
D at T 103:16 Samakatwid, ako ay magbabangon sa aking mga tao ng isang lalaki, na siyang 
mamumuno sa kanila gaya ng pamumuno ni Moises sa mga anak ni Israel. 
 
D at T 103:17 Sapagkat kayo ay mga anak ni Israel, at binhi ni Abraham, at kayo ay talagang 
kailangang maakay palabas mula sa pagkaalipin sa pamamagitan ng kapangyarihan, at nang 
may nakaunat na bisig. 
 
D at T 103:18 At gaya ng inyong mga ama na inakay noong una, gayon din ang magiging 
pagtubos sa Sion. 
 
D at T 103:19 Samakatwid, huwag manghina ang inyong mga puso, sapagkat hindi ko sinabi sa 
inyo gaya ng aking sinabi sa inyong mga ama: Ang aking anghel ay hahayo sa inyo, subalit hindi 
ang aking kaluwalhatian. 
 
D at T 103:20 Subalit sinasabi ko sa inyo: Ang aking mga anghel ay hahayo sa inyo, at gayon din 
ang aking kaluwalhatian, at sa tamang panahon maaangkin ninyo ang mabuting lupain. 



 
D at T 103:21 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang aking tagapaglingkod na si 
Joseph Smith, Jun., ang lalaki na kung kanino ko inihalintulad ang tagapaglingkod na kung 
kanino nangusap ang Panginoon ng ubasan sa talinghaga na aking ibinigay sa inyo. 
 
D at T 103:22 Samakatwid sabihin ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., sa lakas ng 
aking sambahayan, aking mga kabataang lalaki at ang mga nasa katanghaliang-gulang -- Tipunin 
ninyo ang inyong sarili sa lupain ng Sion, sa lupain na aking binili ng salapi na inilaan para sa 
akin. 
 
D at T 103:23 At magpadala ang buong simbahan ng matatalinong tao na dala ang kanilang mga 
salapi, at bumili ng mga lupain maging gaya ng aking iniutos sa kanila. 
 
D at T 103:24 At yayamang ang aking mga kaaway ay sumasalakay laban sa inyo upang 
palayasin kayo mula sa aking mabuting lupain, na aking inilaan na maging lupain ng Sion, 
maging mula sa inyong sariling lupain pagkaraan ng mga patotoong ito, na inyong dinala sa akin 
laban sa kanila, inyo silang isusumpa; 
 
D at T 103:25 At sinuman ang inyong isumpa, aking isusumpa, at inyo akong ipaghihiganti sa 
aking mga kaaway. 
 
D at T 103:26 At ang aking kaluwalhatian ay mapapasainyo maging sa paghihiganti para sa akin 
sa aking mga kaaway, hanggang sa pangatlo at pang-apat na salinlahi sa kanila na napopoot sa 
akin. 
 
D at T 103:27 Huwag matakot ang sinuman na ialay ang kanyang buhay para sa aking 
kapakanan; sapagkat kung sinuman ang mag-aalay ng kanyang buhay para sa aking kapakanan 
ay matatagpuan itong muli. 
 
D at T 103:28 At kung sinuman ang hindi nakahandang ialay ang kanyang buhay para sa aking 
kapakanan ay hindi ko disipulo. 
 
D at T 103:29 Aking kalooban na ang aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon ay magtataas ng 
kanyang tinig sa mga kongregasyon sa mga bansa sa silangan, sa paghahanda sa mga 
simbahan na sundin ang mga kautusan na aking ibinigay sa kanila hinggil sa pagpapanumbalik at 
pagtubos ng Sion. 
 
D at T 103:30 Aking kalooban na ang aking tagapaglingkod na si Parley P. Pratt at ang aking 
tagapaglingkod na si Lyman Wight ay hindi dapat bumalik sa lupain ng kanilang mga kapatid, 
hanggang sa sila ay makakuha ng mga kasama upang magtungo sa lupain ng Sion, sampu-
sampu, o dala-dalawampu, o lima-limampu, o isang daan, hanggang sa sila ay makaabot sa 
bilang na limang daang lakas ng aking sambahayan. 
 
D at T 103:31 Masdan ito ang aking kalooban; humingi at ikaw ay makatatanggap; subalit ang 
mga tao ay hindi ginagawa tuwina ang aking kalooban. 
 
D at T 103:32 Samakatwid, kung hindi kayo makakuha ng limang daan, matiyagang maghanap 
upang sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran ay makakukuha kayo ng tatlong daan. 
 
D at T 103:33 At kung hindi kayo makakukuha ng tatlong daan, matiyagang maghanap upang sa 
pamamagitan ng pakikipagsapalaran ay makakuha kayo ng isandaan. 
 
D at T 103:34 Subalit katotohanang sinasabi ko sa inyo, isang kautusan ang aking ibinibigay sa 
inyo, na huwag kayong magtungo sa lupain ng Sion hanggang sa kayo ay makakuha ng 
isandaang lakas ng aking sambahayan, na makakasama ninyong magtutungo sa lupain ng Sion. 
 



D at T 103:35 Samakatwid, gaya ng aking sinabi sa inyo, humingi at ikaw ay makatatanggap; 
taimtim na manalangin upang sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran ang aking tagapaglingkod 
na si Joseph Smith, Jun., ay makasama ninyo, at mamumuno sa gitna ng aking mga tao, at itayo 
ang aking kaharian sa inilaang lupain, at itatag ang mga anak ng Sion sa mga batas at kautusan 
na ibinigay at ibibigay pa sa inyo. 
 
D at T 103:36 Lahat ng tagumpay at kaluwalhatian ay isinasakatuparan sa inyo dahil sa inyong 
pagsisikap, katapatan, at mga panalangin nang may pananampalataya. 
 
D at T 103:37 Maglakbay ang aking tagapaglingkod na si Parley P. Pratt kasama ang aking 
tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun. 
 
D at T 103:38 Maglakbay ang aking tagapaglingkod na si Lyman Wight kasama ang aking 
tagapaglingkod na si Sidney Rigdon. 
 
D at T 103:39 Maglakbay ang aking tagapaglingkod na si Hyrum Smith kasama ang aking 
tagapaglingkod na si Frederick G. Williams. 
 
D at T 103:40 Maglakbay ang aking tagapaglingkod na si Orson Hyde kasama ang aking 
tagapaglingkod na si Orson Pratt, anuman ang ipayo sa kanila ng aking tagapaglingkod na si 
Joseph Smith, Jun., sa pagtatamo ng katuparan ng mga kautusang ito na aking ibinigay sa inyo, 
at iwan ang nalalabi sa aking mga kamay. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 104 
 
Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, ika-23 ng Abril 1834, hinggil sa 
nagkakaisang orden, o ang orden ng Simbahan para sa kapakinabangan ng mga maralita 
(History of the Church, 2:54-60). Ang pangyayari ay yaong pagpupulong ng kapulungan ng 
Unang Panguluhan at ng iba pang matataas na saserdote, kung saan ang mabibigat na temporal 
na pangangailangan ng mga tao ay nabigyan ng pagsasaalang-alang. Ang nagkakaisang orden 
sa Kirtland ay pansamantalang lalansagin at isasaayos muli, at ang mga ari-arian bilang mga 
pangangasiwaan ay kailangang hatiin sa mga kasapi ng orden. 
 
D at T 104:1 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking mga kaibigan, nagbibigay ako sa inyo ng 
payo; at isang kautusan, hinggil sa lahat ng ari-arian na pag-aari ng orden na aking iniutos na 
kailangang itayo at itatag, upang maging isang nagkakaisang orden, at isang walang hanggang 
orden para sa kapakinabangan ng aking simbahan, at para sa kaligtasan ng mga tao hanggang 
sa ako ay pumarito -- 
 
D at T 104:2 Na may pangakong walang pagbabago at hindi mababago, na yayamang yaong 
mga aking inutusan ay matatapat sila ay dapat pagpalain ng napakaraming pagpapala; 
 
D at T 104:3 Subalit yayamang sila ay hindi matatapat sila ay nalalapit sa pagsumpa. 
 
D at T 104:4 Samakatwid, yayamang ang ilan sa aking mga tagapaglingkod ay hindi sumunod sa 
kautusan, kundi sumira sa tipan sa kasakiman, at may mga mapagkunwaring salita, isinumpa ko 
sila nang may matindi at mabigat na sumpa. 
 
D at T 104:5 Sapagkat ako, ang Panginoon, ay ipinasiya sa aking puso, na yayamang ang 
sinumang tao na nabibilang sa orden ay masusumpungang lumalabag, o sa ibang salita, sumisira 
sa tipan na kung saan kayo ay nakagapos, siya ay susumpain sa kanyang buhay, at tatapakan 
ng sinumang aking loloobin; 
 
D at T 104:6 Sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi makukutya sa mga bagay na ito -- 
 



D at T 104:7 At lahat ng ito upang ang walang kasalanan sa inyo ay hindi mahatulang kasama ng 
mga di makatwiran; at upang ang may sala sa inyo ay hindi makatakas; sapagkat ako, ang 
Panginoon, ay nangako sa inyo ng putong ng kaluwalhatian sa aking kanang kamay. 
 
D at T 104:8 Samakatwid, yayamang kayo ay nasumpungang lumalabag, hindi ninyo 
matatakasan ang aking poot sa inyong mga buhay. 
 
D at T 104:9 Yayamang kayo ay iwinaksi dahil sa paglabag, hindi ninyo matatakasan ang 
pagpapahirap ni Satanas hanggang sa araw ng pagtubos. 
 
D at T 104:10 At akin ngayong ibinibigay sa inyo ang kapangyarihan mula sa oras na ito, na kung 
sinuman sa inyo, sa orden, ang masusumpungang lumalabag at hindi magsisisi ng kasamaan, na 
inyo siyang dadalhin sa mga pananakit ni Satanas; at hindi siya magkakaroon ng kapangyarihan 
na magdala ng kasamaan sa inyo. 
 
D at T 104:11 Ito ay karunungan sa akin; samakatwid, isang kautusan ang ibinibigay ko sa inyo, 
na inyong isaayos ang inyong sarili at italaga sa bawat tao ang kanyang pangangasiwaan; 
 
D at T 104:12 Upang ang bawat tao ay makapagbigay-sulit sa akin ng pangangasiwa na itinalaga 
sa kanya. 
 
D at T 104:13 Sapagkat kinakailangan na ako, ang Panginoon, ay dapat panagutin ang bawat 
tao, bilang isang katiwala sa mga makalupang pagpapala, na aking ginawa at inihanda para sa 
aking mga nilalang. 
 
D at T 104:14 Ako, ang Panginoon, ay pinalawak ang kalangitan, at ginawa ang lupa, gawa ng 
aking kamay; at lahat ng bagay rito ay akin. 
 
D at T 104:15 At layunin ko ito na maglaan para sa aking mga banal, sapagkat lahat ng bagay ay 
akin. 
 
D at T 104:16 Subalit ito ay talagang kinakailangang magawa sa aking sariling pamamaraan; at 
masdan ito ang aking pamamaraan na ako, ang Panginoon, ay nag-utos na maglaan para sa 
aking mga banal, upang ang mga maralita ay dakilain, sa gayon yaong mayayaman ay ibababa. 
 
D at T 104:17 Sapagkat ang lupa ay sagana, at may sapat at matitira; oo, aking inihanda ang 
lahat ng bagay, at ibinigay sa mga anak ng tao na maging mga kinatawan ng kanilang sarili. 
 
D at T 104:18 Samakatwid, kung sinuman ang kukuha sa kasaganaan na aking ginawa, at hindi 
nagkakaloob ng kanyang bahagi, alinsunod sa batas ng aking ebanghelyo, sa mga maralita at 
nangangailangan, siya, kasama ng masasama, ay magtataas ng kanyang mga mata sa 
impiyerno, dahil sa paghihirap. 
 
D at T 104:19 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hinggil sa mga ari-arian ng orden -- 
 
D at T 104:20 Ilaan sa aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon ang lugar kung saan siya 
ngayon nakatira, at ang lote ng kultihan sa kanyang pangangasiwa, para sa kanyang 
ikatataguyod habang siya ay gumagawa sa aking ubasan, maging gaya ng aking kalooban, kung 
kailan ko siya uutusan. 
 
D at T 104:D at T 104:21 At isagawa ang lahat ng bagay alinsunod sa payo ng orden, at 
nagkakaisang pagsang-ayon o tinig ng orden, na nananahan sa lupain ng Kirtland. 
 
D at T 104:22 At ang pangangasiwang ito at pagpapala, ako, ang Panginoon, ay iginagawad sa 
aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon bilang isang pagpapala sa kanya, at sa binhi niya na 
susunod sa kanya; 



 
D at T 104:23 At aking pararamihin ang pagpapala sa kanya, yayamang siya ay 
nagpapakumbaba sa aking harapan. 
 
D at T 104:24 At muli, ilaan sa aking tagapaglingkod na si Martin Harris, para sa kanyang 
pangangasiwa, ang lote ng lupaing natamo ng aking tagapaglingkod na si John Johnson bilang 
kapalit ng kanyang dating mana, para sa kanya at sa binhi niya na susunod sa kanya; 
 
D at T 104:25 At yayamang siya ay matapat, aking pararamihin ang pagpapala sa kanya at sa 
binhi niya na susunod sa kanya. 
 
D at T 104:26 At iukol ng aking tagapaglingkod na si Martin Harris ang kanyang mga salapi para 
sa pagpapahayag ng aking mga salita, alinsunod sa iuutos ng aking tagapaglingkod na si Joseph 
Smith, Jun. 
 
D at T 104:27 At muli, mapasa aking tagapaglingkod na si Frederick G. Williams ang lugar kung 
saan siya ngayon naninirahan. 
 
D at T 104:28 Mapasa aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery ang lote na nakalaan 
karugtong ng bahay, na siyang para sa palimbagan, na siyang lote bilang isa, at siya ring lote 
kung saan naninirahan ang kanyang ama. 
 
D at T 104:29 At mapasa aking mga tagapaglingkod na sina Frederick G. Williams at Oliver 
Cowdery ang palimbagan at lahat ng bagay na nauukol dito. 
 
D at T 104:30 At ito ang kanilang pangangasiwaan na itatalaga sa kanila. 
 
D at T 104:31 At yayamang sila ay matatapat, masdan aking pagpapalain, at pararamihin ang 
mga pagpapala sa kanila. 
 
D at T 104:32 At ito ang simula ng pangangasiwa na aking itinalaga sa kanila, para sa kanila at 
sa kanilang mga binhi na susunod sa kanila. 
 
D at T 104:33 At, yayamang sila ay matatapat, aking pararamihin ang pagpapala sa kanila at sa 
kanilang binhi na susunod sa kanila, maging pagkarami-raming pagpapala. 
 
D at T 104:34 At muli, mapasa aking tagapaglingkod na si John Johnson ang bahay kung saan 
siya nakatira, at ang mana, lahat maliban sa lupa na inilaan para sa pagtatayo ng aking mga 
bahay, na nauukol sa manang yaon, at yaong mga lote na naipangalan sa aking tagapaglingkod 
na si Oliver Cowdery. 
 
D at T 104:35 At yayamang siya ay matapat, aking pararamihin ang pagpapala sa kanya. 
 
D at T 104:36 At kalooban ko na dapat niyang ipagbili ang mga lote na inilaan para sa 
pagpapatayo ng lunsod ng aking mga banal, yayamang ito ay ipaaalam sa kanya sa 
pamamagitan ng tinig ng Espiritu, at alinsunod sa payo ng orden, at sa pamamagitan ng tinig ng 
orden. 
 
D at T 104:37 At ito ang simula ng pangangasiwa na aking itinalaga sa kanya, bilang isang 
pagpapala sa kanya at sa kanyang binhi na susunod sa kanya. 
 
D at T 104:38 At yayamang siya ay matapat, aking pararamihin nang pagkarami-rami ang 
pagpapala sa kanya. 
 
D at T 104:39 At muli, ilaan sa aking tagapaglingkod na si Newel K. Whitney ang mga bahay at 
lote kung saan siya ngayon naninirahan, at ang lote at gusali kung saan ang bahay 



pangkalakalan ay nakatayo, at gayon din ang lote na nasa panulukang timog ng bahay 
pangkalakalan, at gayon din ang lote kung saan ang abuhan ay nakatayo. 
 
D at T 104:40 At lahat ng ito ay aking itinalaga sa aking tagapaglingkod na si Newel K. Whitney 
para sa kanyang pangangasiwa, para sa isang pagpapala sa kanya at sa kanyang binhi na 
susunod sa kanya, para sa kapakinabangan ng bahay pangkalakalan ng aking orden na aking 
itinatag para sa aking istaka sa lupain ng Kirtland. 
 
D at T 104:41 Oo, katotohanan, ito ang pangangasiwa na aking itinalaga sa aking tagapaglingkod 
na si N. K. Whitney, maging ang buong bahay pangkalakalan na ito, siya at ang kanyang 
kinatawan, at sa kanyang binhi na susunod sa kanya. 
 
D at T 104:42 At yayamang siya ay matapat sa pagsunod sa aking mga kautusan, na aking 
ibinigay sa kanya, aking pararamihin ang pagpapala sa kanya at sa kanyang binhi na susunod sa 
kanya, maging isang pagkarami-raming pagpapala. 
 
D at T 104:43 At muli, ilaan sa aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., ang lote na inilaan 
para sa pagpapatayo ng aking bahay, na apatnapung baras ang haba at labindalawa ang lapad, 
at gayon din ang mana kung saan ang kanyang ama ngayon ay nananahan; 
 
D at T 104:44 At ito ang simula ng pangangasiwa na aking itinalaga sa kanya, para sa isang 
pagpapala sa kanya, at sa kanyang ama. 
 
D at T 104:45 Sapagkat masdan, ako ay naglaan ng mana para sa kanyang ama, para sa 
kanyang ikatataguyod; samakatwid siya ay kikilalanin sa sambahayan ng aking tagapaglingkod 
na si Joseph Smith, Jun. 
 
D at T 104:46 At aking pararamihin ang pagpapala sa sambahayan ng aking tagapaglingkod na 
si Joseph Smith, Jun., yayamang siya ay matapat, maging isang pagkarami-raming pagpapala. 
 
D at T 104:47 At ngayon, isang kautusan ang ibinibigay ko sa inyo hinggil sa Sion, na hindi na 
kayo nakagapos bilang isang nagkakaisang orden sa inyong mga kapatid sa Sion, sa ganitong 
paraan lamang -- 
 
D at T 104:48 Pagkaraang kayo ay maisaayos, kayo ay tatawaging Nagkakaisang Orden ng 
Istaka ng Sion, ang Lunsod ng Kirtland. At ang inyong mga kapatid, pagkaraang sila ay 
maisaayos, ay tatawaging Nagkakaisang Orden ng Lunsod ng Sion. 
 
D at T 104:49 At sila ay isasaayos sa kanilang sariling pangalan, at sa kanilang sariling pangalan; 
at kanilang gagawin ang kanilang gawain sa kanilang sariling pangalan, at sa kanilang mga 
sariling pangalan; 
 
D at T 104:50 At inyong gagawin ang inyong gawain sa inyong sariling pangalan, at sa inyong 
sariling pangalan. 
 
D at T 104:51 At ito ay aking iniutos na isagawa para sa inyong kaligtasan, at gayon din para sa 
kanilang kaligtasan, bilang bunga ng kanilang pagkakapalayas at sa yaong darating. 
 
D at T 104:52 Ang mga tipan na sinira dahil sa paglabag, sa pamamagitan ng kasakiman at mga 
mapagkunwaring salita -- 
 
D at T 104:53 Samakatwid, kayo ay nalansag bilang isang nagkakaisang orden kasama ng 
inyong mga kapatid, na kayo ay hindi nakagapos lamang sa oras na ito sa kanila, sa ganitong 
paraan lamang, gaya ng aking sinabi, sa pamamagitan ng pag-utang tulad ng napagkasunduan 
ng orden na ito sa kapulungan, kung pahihintulutan ng inyong mga kalagayan at ang tinig ng 
kapulungan ang mag-uutos. 



 
D at T 104:54 At muli, isang kautusan ang ibinibigay ko sa inyo hinggil sa inyong 
pangangasiwaan na aking itinalaga sa inyo. 
 
D at T 104:55 Masdan, lahat ng ari-ariang ito ay akin, o kung hindi ang inyong pananampalataya 
ay walang kabuluhan, at kayo ay masusumpungan na mga taong mapagkunwari, at ang mga 
tipang inyong ginawa sa akin ay nasira; 
 
D at T 104:56 At kung ang mga ari-arian ay akin, kung magkagayon kayo ay mga katiwala; kung 
hindi, kayo ay hindi mga katiwala. 
 
D at T 104:57 Subalit, katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking itinalaga sa inyo na maging mga 
katiwala sa aking sambahayan, maging mga katiwala talaga. 
 
D at T 104:58 At sa layuning ito aking iniutos sa inyo na isaayos ang inyong sarili, maging 
ipalimbag ang aking mga salita, ang kabuuan ng aking mga banal na kasulatan, ang mga 
paghahayag na aking ibinigay sa inyo, at na akin pang, pagkaraan nito, sa pana-panahon ay 
ibibigay sa inyo -- 
 
D at T 104:59 Para sa layuning maipatayo ang aking simbahan at kaharian sa lupa, at upang 
ihanda ang aking mga tao sa panahon kung kailan ako ay mananahanang kasama nila, na 
nalalapit na. 
 
D at T 104:60 At kayo ay maghahanda para sa inyong sarili ng isang lugar para sa isang 
ingatang-yaman, at ilaan ito sa aking pangalan. 
 
D at T 104:61 At kayo ay magtatalaga ng isa sa inyo na mangangalaga sa ingatang-yaman, at 
siya ay oordenan sa pagpapalang ito. 
 
D at T 104:62 At magkakaroon ng pantatak sa ingatang-yaman, at lahat ng banal na bagay ay 
dadalhin dito sa ingatang-yaman; at walang sinuman sa inyo ang aangking kanya ito, o anumang 
bahagi nito, sapagkat ito ay nabibilang sa inyong lahat nang may pagkakaisa. 
 
D at T 104:63 At ibinibigay ko ito sa inyo mula sa oras na ito; at ngayon tiyakin, na kayo ay 
tutungo at gagamitin ang pinangangasiwaan na aking itinalaga sa inyo, di kasama ang mga banal 
na bagay, para sa layuning maipalimbag ang mga banal na bagay na ito gaya ng aking tinuran. 
 
D at T 104:64 At ang mga pakinabang ng mga banal na bagay ay mapapasa ingatang-yaman, at 
ang tatak ay ilalagay rito; at ito ay hindi gagamitin o aalisin sa ingatang-yaman ng sinuman, ni 
hindi aalisin ang tatak na ilalagay rito, sa pamamagitan lamang ng tinig ng orden, o ng kautusan. 
 
D at T 104:65 At sa ganito ninyo mapangangalagaan ang mga pakinabang ng mga banal na 
bagay sa ingatang-yaman, para sa mga sagrado at banal na layunin. 
 
D at T 104:66 At ito ay tatawaging banal na ingatang-yaman ng Panginoon; at isang tatak ang 
mananatili rito upang ito ay maging banal at nakalaan sa Panginoon. 
 
D at T 104:67 At muli, mayroon pang isang ingatang-yamang ihahanda, at isang tagaingat-
yamang itatalaga upang pangalagaan ang ingatang-yaman, at isang tatak ang ilalagay rito; 
 
D at T 104:68 At lahat ng salapi na inyong matatanggap sa inyong mga pinangangasiwaan, sa 
pamamagitan ng pagpapabuti ng mga ari-arian na aking itinalaga sa inyo, sa mga bahay, o sa 
mga lupain, o sa bakahan, o sa lahat ng bagay maliban sa mga banal at sagradong kasulatan, na 
aking inilaan sa aking sarili para sa mga banal at sagradong layunin, ay ipapasok sa ingatang-
yaman kasimbilis ng pagtanggap ninyo ng mga salapi, ng daan-daan, o lima-limampu, o dala-
dalawampu, o sampu-sampu, o lima-lima. 



 
D at T 104:69 O sa ibang salita, kung may sinuman sa inyo ang makatamo ng limang dolyar 
ipasok niya ito sa ingatang-yaman; o kung siya ay makatamo ng sampu, o dalawampu, o 
limampu, o isandaan, ay ganoon din ang gawin niya; 
 
D at T 104:70 At huwag sabihin ng sinuman sa inyo na ito ay kanya; sapagkat ito ay hindi 
tatawaging kanya, ni anumang bahagi nito. 
 
D at T 104:71 At walang anumang bahagi nito ang magagamit, o kukunin mula sa ingatang-
yaman, tanging sa pamamagitan lamang ng tinig at pangkalahatang pagsang-ayon ng orden. 
 
D at T 104:72 At ito ang magiging tinig at pagsang-ayon ng pangkalahatang orden -- na sinuman 
sa inyo ay magsasabi sa tagaingat-yaman: Kinakailangan ko ito upang matulungan ako sa aking 
pangangasiwa -- 
 
D at T 104:73 Kung ito ay limang dolyar, o kung ito ay sampung dolyar, o dalawampu, o limampu, 
o isandaan, ibibigay ng tagaingat-yaman sa kanya ang halagang kanyang kailangan upang 
matulungan siya sa kanyang pangangasiwa -- 
 
D at T 104:74 Hanggang sa siya ay masumpungang lumabag, at maipakikita sa harapan ng 
kapulungan ng orden nang malinaw na siya ay di matapat at isang hindi matalinong katiwala. 
 
D at T 104:75 Subalit habang siya ay nasa ganap na pakikipagkapatiran, at matapat at matalino 
sa kanyang pangangasiwa, ito ang kanyang magiging tanda sa tagaingat-yaman na hindi 
maipagkakait ng tagaingat-yaman. 
 
D at T 104:76 Subalit sa pangyayari ng paglabag, ang tagaingat-yaman ay magiging saklaw ng 
kapulungan at tinig ng orden. 
 
D at T 104:77 At sa pangyayaring ang tagaingat-yaman ay matagpuang isang di matapat at isang 
di matalinong katiwala, siya ay magiging saklaw ng kapulungan at tinig ng orden, at tatanggalin 
mula sa kanyang kinalalagyan, at magtatalaga ng iba na kapalit niya. 
 
D at T 104:78 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hinggil sa inyong mga utang -- masdan 
aking kalooban na dapat ninyong bayaran ang lahat ng inyong utang. 
 
D at T 104:79 At aking kalooban na magpakumbaba kayo ng inyong sarili sa aking harapan, at 
tamuhin ang pagpapalang ito sa pamamagitan ng inyong pagsisikap at pagpapakumbaba at ang 
pananalangin nang may pananampalataya. 
 
D at T 104:80 At yayamang kayo ay masigasig at mapagpakumbaba, at isinasagawa ang 
pananalangin nang may pananampalataya, masdan, aking palalambutin ang mga puso nila na 
inyong pinagkakautangan, hanggang sa makapagpadala ako ng kaparaanan sa inyo para sa 
inyong paglaya. 
 
D at T 104:81 Samakatwid dali-daling sumulat sa New York at sumulat alinsunod sa yaong 
ididikta ng aking Espiritu; at aking palalambutin ang mga puso nila na inyong pinagkakautangan, 
na maaalis sa kanilang mga isipan na magdala ng pagpapahirap sa inyo. 
 
D at T 104:82 At yayamang kayo ay mapagpakumbaba at matatapat at tumatawag sa aking 
pangalan, masdan, ibibigay ko sa inyo ang tagumpay. 
 
D at T 104:83 Nagbibigay ako sa inyo ng isang pangako, na kayo ay mapalalaya sa 
pagkakataong ito mula sa inyong pagkaalipin. 
 



D at T 104:84 Yayamang kayo ay nakatatamo ng pagkakataon upang makautang ng salapi ng 
daan-daan, o libu-libo, maging hanggang sa kayo ay makautang nang sapat upang mapalaya 
ang inyong sarili sa pagkaalipin, ito ay inyong pribilehiyo. 
 
D at T 104:85 At isangla ang mga ari-arian na aking inilagay sa inyong mga kamay, sa 
pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong mga pangalan sa pamamagitan ng 
pangkalahatang pagsang-ayon o kung hindi, sa inaakalang makabubuti sa inyo. 
 
D at T 104:86 Aking ibinibigay sa inyo ang pribilehiyong ito, sa pagkakataong ito; at masdan, 
kung kayo ay magpapatuloy na gawin ang mga bagay na aking inilatag sa inyo, alinsunod sa 
aking mga kautusan, lahat ng bagay na ito ay akin, at kayo ang aking mga katiwala, at ang 
panginoon ay hindi hahayaang ang kanyang bahay ay bumagsak. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 105 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Ilog Fishing, 
Missouri, ika-22 ng Hunyo 1834 (History of the Church, 2:108-111). Ang paggamit ng dahas ng 
mga nanggugulo laban sa mga Banal sa Missouri ay dumami, at ang mga itinatag na pangkat 
mula sa ilang mga county ay nagpahayag ng kanilang tangkang wasakin ang mga tao. Ang 
Propeta ay dumating mula sa Kirtland sa ulunan ng isang pangkat na kilala bilang Kampo ng 
Sion, na nagdala ng mga damit at panustos. Habang ang pangkat na ito ay nagkampo sa Ilog 
Fishing, tinanggap ng Propeta ang paghahayag. 
 
D at T 105:1 Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sama-samang nagtipun-tipon ng inyong sarili 
upang matutuhan ang aking kalooban ukol sa ikatutubos ng aking mga nagdurusang tao -- 
 
D at T 105:2 Masdan, sinasabi ko sa inyo, kung hindi dahil sa mga paglabag ng aking mga tao, 
tumutukoy sa simbahan at hindi sa mga tao, maaaring sila ay natubos na maging ngayon. 
 
D at T 105:3 Subalit masdan, sila ay hindi natutong maging masunurin sa mga bagay na aking 
hiningi sa kanilang mga kamay, sa halip sila ay puno ng lahat ng uri ng kasamaan, at hindi 
namamahagi ng kanilang yaman, na nararapat sa mga banal, sa mga maralita at nagdurusa sa 
kanila; 
 
D at T 105:4 At hindi nagkakaisa ayon sa pagkakaisang hinihingi ng batas ng kahariang 
selestiyal; 
 
D at T 105:5 At ang Sion ay hindi maitatayo kung hindi ito ayon sa mga alituntunin ng batas ng 
kahariang selestiyal; kung hindi, hindi ko siya matatanggap sa akin. 
 
D at T 105:6 At ang aking mga tao ay talagang kinakailangang parusahan hanggang sa kanilang 
matutuhan ang pagsunod, kung kinakailangan, sa pamamagitan ng mga bagay na kanilang 
dinaranas. 
 
D at T 105:7 Ako ay nangungusap hindi ukol sa mga yaong itinalagang mamuno sa aking mga 
tao, na siyang mga unang elder ng aking simbahan, dahil hindi lahat sila ay napaiilalim sa 
sumpang ito; 
 
D at T 105:8 Kundi ako ay nangungusap tungkol sa aking mga simbahan sa ibang bansa -- 
maraming magsasabi: Nasaan ang kanilang Diyos? Masdan, kanya silang ililigtas sa panahon ng 
kagipitan, kung hindi, tayo ay hindi makaparoroon sa Sion, at ipagkakait ang ating mga salapi. 
 
D at T 105:9 Samakatwid, bunga ng paglabag ng aking mga tao, kinakailangan sa akin na ang 
aking mga elder ay maghintay ng maikling panahon para sa ikatutubos ng Sion -- 
 



D at T 105:10 Nang sila sa kanilang sarili ay maging handa, at ang aking mga tao ay maturuan 
nang mas ganap, at magkaroon ng karanasan, at makaalam nang mas ganap hinggil sa kanilang 
tungkulin, at ang mga bagay na aking hinihingi sa kanilang mga kamay. 
 
D at T 105:11 At ito ay hindi maaaring maisakatuparan hanggang sa ang aking mga elder ay 
mapagkalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. 
 
D at T 105:12 Dahil masdan, ako ay naghanda ng dakilang kaloob at pagpapala na ibubuhos sa 
kanila, yayamang sila ay matapat at magpapatuloy sa pagpapakumbaba sa aking harapan. 
 
D at T 105:13 Samakatwid kinakailangan sa akin na ang aking mga elder ay maghintay ng 
maikling panahon, para sa pagtubos ng Sion. 
 
D at T 105:14 Dahil masdan, hindi ko hinihingi sa kanilang mga kamay na ipaglaban ang mga 
digmaan ng Sion; dahil, gaya ng sinabi ko sa isang naunang kautusan, maging aking tutuparin -- 
ako ang makikipaglaban sa inyong mga digmaan. 
 
D at T 105:15 Masdan, ang mangwawasak ay aking inutusan na pinsalain at wasakin ang aking 
mga kaaway; at hindi maraming taon mula ngayon sila ay hindi maiiwan upang dumihan ang 
aking mana, at lapastanganin ang aking pangalan sa mga lupain na aking inilaan para sa sama-
samang pagtitipun-tipon ng aking mga banal. 
 
D at T 105:16 Masdan, aking inutusan ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., na 
sabihin sa lakas ng aking sambahayan, maging ang aking mga mandirigma, ang aking mga 
kabataang lalaki, at mga nasa katanghaliang-gulang, na magtipun-tipon para sa pagtubos ng 
aking mga tao, at ibagsak ang mga tore ng aking mga kaaway, at ikalat ang kanilang mga 
bantay; 
 
D at T 105:17 Ngunit ang lakas ng aking sambahayan ay hindi nakinig sa aking mga salita. 
 
D at T 105:18 Ngunit yayamang may mga taong nakinig sa aking mga salita, ako ay naghanda ng 
pagpapala at kaloob para sa kanila, kung sila ay magpapatuloy nang tapat. 
 
D at T 105:19 Aking narinig ang kanilang mga panalangin, at tatanggapin ang kanilang mga 
handog; at kapaki-pakinabang sa akin na sila ay dalhin sa ganito bilang pagsubok sa kanilang 
pananampalataya. 
 
D at T 105:20 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, isang kautusan ang ibinibigay ko sa 
inyo, na kung gaano karami ang naparito, na maaaring manatili sa pook sa paligid, sila ay 
manatili; 
 
D at T 105:21 At yaong hindi maaaring manatili, na may mga mag-anak sa silangan, sila ay 
manatili ng maikling panahon, yayamang ang aking tagapaglingkod na si Joseph ay magtatalaga 
sa kanila; 
 
D at T 105:22 Dahil akin siyang papayuhan hinggil sa bagay na ito, at lahat ng anumang bagay 
na kanyang itatalaga sa kanila ay matutupad. 
 
D at T 105:23 At ang lahat ng aking mga tao na naninirahan sa mga pook sa paligid ay maging 
tapat, at mapagdasal, at mapagpakumbaba sa aking harapan, at huwag ibunyag ang mga bagay 
na aking inihayag sa kanila, hanggang sa karunungan sa akin na ang mga ito ay ihayag. 
 
D at T 105:24 Huwag mag-usap ng mga paghuhukom, ni magyabang ng pananampalataya o ng 
mga gawang makapangyarihan, sa halip maingat na magtipun-tipon, hangga't kaya sa isang 
pook, naaayon sa damdamin ng mga tao; 
 



D at T 105:25 At masdan, magbibigay ako sa inyo ng kasihan at biyaya sa kanilang mga mata, 
nang kayo ay mamahinga sa kapayapaan at kaligtasan, habang inyong sinasabi sa mga tao: 
Isakatuparan ang paghatol at katarungan para sa amin ayon sa batas, at bayaran kami sa aming 
mga natamong pinsala. 
 
D at T 105:26 Ngayon, masdan, sinasabi ko sa inyo, aking mga kaibigan, sa ganitong 
pamamaraan maaari kayong makakita ng kasihan sa mata ng mga tao, hanggang sa ang hukbo 
ni Israel ay maging napakalaki. 
 
D at T 105:27 At aking palalambutin ang mga puso ng mga tao, gaya ng aking ginawa sa puso ni 
Faraon, sa pana-panahon, hanggang sa ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., at 
ang aking mga elder, na aking itinalaga, ay magkaroon ng panahong tipunin ang lakas ng aking 
sambahayan, 
 
D at T 105:28 At makapagpadala ng matatalinong tao, upang isakatuparan ang aking ipinag-utos 
hinggil sa pagbili ng lahat ng lupain sa Jackson County na maaaring bilhin, at sa mga kalapit 
county sa paligid. 
 
D at T 105:29 Dahil aking kalooban na ang mga lupaing ito ay bilhin; at matapos silang bilhin ay 
aangkinin ng aking mga banal ang mga ito ayon sa mga batas ng paglalaan na aking ibinigay. 
 
D at T 105:30 At matapos bilhin ang mga lupaing ito, aking ituturing ang mga hukbo ni Israel na 
walang sala sa pag-angkin ng kanilang sariling lupain, na kanilang binili kamakailan ng kanilang 
sariling salapi, at pagpapabagsak ng mga tore ng aking mga kaaway na maaaring naroroon, at 
pagtataboy ng kanilang mga bantay, at paghihiganti para sa akin sa aking mga kaaway 
hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi sa kanila na napopoot sa akin. 
 
D at T 105:31 Ngunit una palakihin muna ang aking hukbo, at pabanalin ito sa aking harapan, 
nang ito ay maging maganda gaya ng araw, at maliwanag gaya ng buwan, at nang ang kanyang 
mga bandila ay maging kakila-kilabot sa lahat ng bansa; 
 
D at T 105:32 Nang ang mga kaharian ng daigdig na ito ay mapilitang kilalanin na ang kaharian 
ng Sion ay tunay ngang kaharian ng ating Diyos at ng kanyang Cristo; samakatwid, 
magpasailalim tayo sa kanyang mga batas. 
 
D at T 105:33 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kapaki-pakinabang sa akin na ang unang mga 
elder ng aking simbahan ay tumanggap ng kanilang endowment mula sa itaas sa aking bahay, na 
aking iniutos na itayo sa aking pangalan sa lupain ng Kirtland. 
 
D at T 105:34 At yaong mga kautusan na aking ibinigay hinggil sa Sion at sa kanyang batas ay 
isagawa at tupdin, matapos ang kanyang pagtubos. 
 
D at T 105:35 Nagkaroon ng araw ng pagtawag, ngunit dumating na ang araw ng pagpili; at piliin 
ang mga yaong karapat-dapat. 
 
D at T 105:36 At ipamamalas sa aking tagapaglingkod, sa tinig ng Espiritu, yaong mga napili; at 
sila ay pababanalin; 
 
D at T 105:37 At yayamang kanilang sinusunod ang payo na kanilang tinatanggap, sila ay 
magkakaroon ng kapangyarihan matapos ang maraming araw na isakatuparan ang lahat ng 
bagay tungkol sa Sion. 
 
D at T 105:38 At muli sinasabi ko sa inyo, humingi ng kapayapaan, hindi lamang sa mga tao na 
bumagabag sa inyo, kundi gayon din sa lahat ng tao; 
 



D at T 105:39 At magtaas ng sagisag ng kapayapaan, at gumawa ng pagpapahayag ng 
kapayapaan hanggang sa mga dulo ng mundo; 
 
D at T 105:40 At gumawa ng mga mungkahi para sa kapayapaan sa mga yaong bumagabag sa 
inyo, ayon sa tinig ng Espiritu na nasa inyo, at lahat ng bagay ay sama-samang gagawa para sa 
inyong ikabubuti. 
 
D at T 105:41 Kaya nga't, maging matapat; at masdan, at narito, ako ay mapapasainyo maging 
hanggang sa wakas. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 106 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-25 
ng Nobyembre 1834 (History of the Church, 2:170-171). Ang paghahayag na ito ay pinatutungkol 
kay Warren A. Cowdery, isang nakatatandang kapatid ni Oliver Cowdery. 
 
D at T 106:1 Aking kalooban na ang aking tagapaglingkod na si Warren A. Cowdery ay maitalaga 
at maordenan bilang namumunong mataas na saserdote sa aking simbahan, sa lupain ng 
Freedom at mga pook sa paligid; 
 
D at T 106:2 At ipangaral ang aking walang hanggang ebanghelyo, at itaas ang kanyang tinig at 
balaan ang mga tao, hindi lamang sa kanyang sariling lugar, gayon din sa mga kalapit na county; 
 
D at T 106:3 At ilaan ang kanyang buong panahon sa mataas at banal na tungkuling ito, na akin 
ngayong ibinibigay sa kanya, hanaping masigasig ang kaharian ng langit at ang kabutihan nito, at 
lahat ng bagay na kinakailangan ay idaragdag sa doon; dahil ang manggagawa ay karapat-dapat 
sa kanyang upa. 
 
D at T 106:4 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pagparito ng Panginoon ay malapit 
na, at ito ay aabot sa daigdig gaya ng isang magnanakaw sa gabi -- 
 
D at T 106:5 Kaya nga't, bigkisan ang inyong mga balakang, nang kayo ay maging mga anak ng 
liwanag, at nang ang araw na yaon ay hindi umabot sa inyo gaya ng isang magnanakaw. 
 
D at T 106:6 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa langit nang ang aking 
tagapaglingkod na si Warren ay yumukod sa aking setro, at inihiwalay ang kanyang sarili sa mga 
katusuhan ng tao; 
 
D at T 106:7 Kaya nga't, pinagpala ang aking tagapaglingkod na si Warren, dahil sa ako ay 
magkakaroon ng awa sa kanya; at, sa kabila ng kapalaluan ng kanyang puso, dadakilain ko siya 
yayamang siya ay magpapakumbaba sa aking harapan. 
 
D at T 106:8 At akin siyang bibigyan ng biyaya at katiyakan kung saan siya maaaring tumayo; at 
kung siya ay magpapatuloy na maging tapat na saksi at isang ilaw sa simbahan ako ay naghanda 
ng putong sa kanya sa mga mansiyon ng aking Ama. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 107 
 
Paghahayag tungkol sa pagkasaserdote, na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang 
Propeta, sa Kirtland, Ohio, petsa ika-28 ng Marso 1835 (History of the Church, 2:209-217). Sa 
petsang nabanggit, ang Labindalawa ay nagkita sa isang kapulungan, ipinagtatapat ang kanilang 
sariling mga kahinaan at pagkukulang, nagpahayag ng pagsisisi, at nagsasaliksik ng 
karagdagang gabay ng Panginoon. Sila ay malapit nang maghiwa-hiwalay sa mga misyon sa 
mga distritong naitalaga. Bagaman ang mga bahagi ng kabanatang ito ay natanggap sa petsang 
nabanggit, ang mga talaan ng kasaysayan ay nagpapatibay na iba't ibang bahagi ang tinanggap 
sa iba't ibang panahon, ang iba ay kasing-aga ng Nobyembre 1831. 



 
D at T 107:1 Mayroon, sa simbahan, ng dalawang pagkasaserdote, alalaong baga'y, ang 
Melquisedec at Aaron, kasama rito ang Pagkasaserdoteng Levitical. 
 
D at T 107:2 Kung bakit tinawag ang una na Pagkasaserdoteng Melquisedec ay dahil sa si 
Melquisedec ay tunay na dakilang mataas na saserdote. 
 
D at T 107:3 Bago sa kanyang kapanahunan ito ay tinatawag na Banal na Pagkasaserdote, 
alinsunod sa Orden ng Anak ng Diyos. 
 
D at T 107:4 Ngunit bilang paggalang o pagpipitagan sa pangalan ng Kataas-taasang katauhan, 
upang maiwasan ang madalas na pag-ulit ng kanyang pangalan, sila, ang simbahan, noong 
unang panahon, ay tinawag ang pagkasaserdoteng yaon alinsunod kay Melquisedec, o ang 
Pagkasaserdoteng Melquisedec. 
 
D at T 107:5 Lahat ng ibang mga maykapangyarihan o tungkulin sa simbahan ay nakaakibat sa 
pagkasaserdoteng ito. 
 
D at T 107:6 Subalit may dalawang paghahati o dakilang mga ulo -- isa ay Pagkasaserdoteng 
Melquisedec, at ang isa ay Pagkasaserdoteng Aaron o Levitical. 
 
D at T 107:7 Ang katungkulan ng isang elder ay napapasailalim sa pagkasaserdote ng 
Melquisedec. 
 
D at T 107:8 Ang Pagkasaserdoteng Melquisedec ang may hawak ng karapatan ng panguluhan, 
at may kapangyarihan at karapatan sa lahat ng katungkulan sa simbahan sa lahat ng 
kapanahunan ng daigdig, upang mangasiwa sa mga espirituwal na bagay. 
 
D at T 107:9 Ang Panguluhan ng Mataas na Pagkasaserdote, alinsunod sa orden ni 
Melquisedec, ay may karapatang gumanap sa lahat ng katungkulan sa simbahan. 
 
D at T 107:10 Ang matataas na saserdote alinsunod sa orden ng Pagkasaserdoteng Melquisedec 
ay may karapatang gumanap sa kanilang sariling katungkulan, sa ilalim ng tagubilin ng 
panguluhan, sa pangangasiwa sa mga bagay na espirituwal, at gayon din sa katungkulan ng 
isang elder, saserdote (ng Levitical na orden), guro, diyakono, at kasapi. 
 
D at T 107:11 Ang elder ay may karapatang gumanap na kapalit niya kung ang mataas na 
saserdote ay wala roon. 
 
D at T 107:12 Ang mataas na saserdote at elder ang mangangasiwa sa mga bagay na 
espirituwal, sang-ayon sa mga tipan at kautusan ng simbahan; at sila ay may karapatang 
gumanap sa lahat ng katungkulang ito sa simbahan kung walang mga nakatataas na 
maykapangyarihang naroroon. 
 
D at T 107:13 Ang pangalawang pagkasaserdote ay tinatawag na Pagkasaserdoteng Aaron, 
dahil ito ay iginawad kay Aaron at sa kanyang binhi, sa lahat ng kanilang salinlahi. 
 
D at T 107:14 Kung bakit ito tinawag na nakabababang pagkasaserdote ay dahil sa ito ay 
kaakibat sa nakatataas, o ang Pagkasaserdoteng Melquisedec, at may kapangyarihan sa 
pangangasiwa sa mga panlabas na ordenansa. 
 
D at T 107:15 Ang obispado ang panguluhan ng pagkasaserdoteng ito, at humahawak sa mga 
susi o kapangyarihan ng nabanggit. 
 
D at T 107:16 Walang tao na may legal na karapatan sa katungkulang ito, na hawakan ang mga 
susi ng pagkasaserdoteng ito, maliban sa siya ay literal na inapo ni Aaron. 



 
D at T 107:17 Ngunit bilang mataas na saserdote ng Pagkasaserdoteng Melquisedec ay may 
karapatang gumanap sa lahat ng nakabababang katungkulan, maaari siyang gumanap sa 
katungkulan ng obispo kung walang literal na inapo ni Aaron ang matatagpuan, kung siya ay 
tinawag at itinalaga at inordenan sa kapangyarihang ito sa pamamagitan ng mga kamay ng 
Panguluhan ng Pagkasaserdoteng Melquisedec. 
 
D at T 107:18 Ang kapangyarihan at karapatan ng nakatataas, o Pagkasaserdoteng 
Melquisedec, ay humawak ng mga susi ng lahat ng pagpapalang espirituwal ng simbahan -- 
 
D at T 107:19 Upang magkaroon ng pribilehiyong makatanggap ng mga hiwaga ng kaharian ng 
langit, upang mabuksan ang langit sa kanila, upang makipag-usap sa pangkalahatang 
pagpupulong at simbahan ng Panganay, at upang ikalugod ang pakikipag-usap at pagharap ng 
Diyos Ama, at ni Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. 
 
D at T 107:20 Ang kapangyarihan at karapatan ng nakabababa, o Pagkasaserdoteng Aaron, ay 
hawakan ang mga susi ng paglilingkod ng mga anghel, at upang pangasiwaan ang mga panlabas 
na ordenansa, ang titik ng ebanghelyo, ang pagbibinyag ng pagsisisi para sa kapatawaran ng 
mga kasalanan, sang-ayon sa mga tipan at kautusan. 
 
D at T 107:21 Kung kinakailangan may mga pangulo, o namumunong pinuno mula sa, o itinalaga 
sa o mula sa yaong mga inordenan sa iba't ibang katungkulan sa dalawang pagkasaserdoteng 
ito. 
 
D at T 107:22 Mula sa Pagkasaserdoteng Melquisedec, tatlong Namumunong Mataas na 
Saserdote, pinili ng pangkat, itinalaga at inordenan sa tungkuling yaon, at pinagtibay ng 
pagtitiwala, pananampalataya, at panalangin ng simbahan, ang bumubuo ng isang korum ng 
Panguluhan ng Simbahan. 
 
D at T 107:23 Ang labindalawang naglalakbay na tagapayo ay tinawag na maging Labindalawang 
Apostol, o mga natatanging saksi ng pangalan ni Cristo sa buong daigdig -- sa gayon naiiba sa 
ibang mga pinuno ng simbahan sa mga tungkulin ng kanilang tawag. 
 
D at T 107:24 At sila ay bumubuo ng isang korum, pantay sa karapatan at kapangyarihan sa 
tatlong pangulong unang nabanggit. 
 
D at T 107:25 Ang Pitumpu ay tinawag din na mangaral ng ebanghelyo, at na maging mga 
natatanging saksi sa mga Gentil at sa buong daigdig -- sa gayon naiiba sa ibang mga pinuno ng 
simbahan sa mga tungkulin ng kanilang tawag. 
 
D at T 107:26 At sila ay bumubuo ng isang korum, pantay sa kapangyarihan sa Labindalawang 
natatanging saksi o Apostol na kababanggit lamang. 
 
D at T 107:27 At bawat pagpapasiyang gagawin ng alinman sa mga korum na ito ay 
kinakailangang sa pamamagitan ng nagkakaisang tinig ng naturan; na, bawat kasapi sa bawat 
korum ay kinakailangan sumang-ayon sa mga pasiya nito, upang magawa ang kanilang 
pagpapasiya sa gayon ding kapangyarihan o bisa sa isa't isa -- 
 
D at T 107:28 Ang nakararami ay maaaring bumuo ng isang korum kung hindi itutulot ng mga 
pangyayari ang iba pa -- 
 
D at T 107:29 Maliban kung ito ang kalagayan, ang kanilang mga pasiya ay walang karapatan sa 
gayunding mga pagpapala na siyang mga pasiya ng korum ng tatlong pangulo noong sinauna, na 
inordenan alinsunod sa orden ni Melquisedec, at mabubuti at mga banal na lalaki. 
 



D at T 107:30 Ang mga pasiya ng mga korum na ito, o isa sa kanila, ay isasagawa ng buong 
kabutihan, sa kabanalan, at kababaan ng puso, kaamuan at mahabang pagtitiis, at sa 
pananampalataya, at kabaitan, at kaalaman, kahinahunan, pagtitiis, pagkamaka-diyos, 
pagmamahal pangkapatid, at pag-ibig sa kapwa tao; 
 
D at T 107:31 Dahil ang pangako ay, kung ang mga bagay na ito ay nananagana sa kanila sila ay 
hindi magiging di mabunga sa kaalaman ng Panginoon. 
 
D at T 107:32 At kung sakaling ang alinman sa pagpapasiya ng mga korum na ito ay ginawa sa 
kasamaan, ito ay maaaring dalhin sa harapan ng isang pangkalahatang pagpupulong ng iba't 
ibang korum, na bumubuo sa mga espirituwal na maykapangyarihan ng simbahan; kung hindi ay 
walang maaaring apela mula sa kanilang pasiya. 
 
D at T 107:33 Ang Labindalawa ay Naglalakbay na Namumunong Mataas na Kapulungan, na 
gaganap sa pangalan ng Panginoon, sa ilalim ng tagubilin ng Panguluhan ng Simbahan, sang-
ayon sa pagkakatatag ng langit; upang itayo ang simbahan, at pamahalaan ang mga gawain ng 
nabanggit sa lahat ng bansa, una sa mga Gentil at pangalawa sa mga Judio. 
 
D at T 107:34 Ang Pitumpu ay kikilos sa pangalan ng Panginoon, sa ilalim ng tagubilin ng 
Labindalawa o ng naglalakbay na mataas na kapulungan, sa pagtatayo ng simbahan at 
pamamahala sa lahat ng gawain ng nabanggit sa lahat ng bansa, una sa mga Gentil at 
pagkatapos sa mga Judio -- 
 
D at T 107:35 Ang Labindalawa bilang sinugo, humahawak ng mga susi, upang buksan ang 
pintuan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ebanghelyo ni Jesucristo, at una sa mga Gentil at 
pagkatapos sa mga Judio. 
 
D at T 107:36 Ang mga tumatayong mataas na kapulungan, sa mga istaka ng Sion, ay bumubuo 
ng isang korum na pantay sa kapangyarihan sa mga gawain ng simbahan, sa lahat ng kanilang 
kapasiyahan, sa korum ng panguluhan, o sa naglalakbay na mataas na kapulungan. 
 
D at T 107:37 Ang mataas na kapulungan sa Sion ay bumubuo ng isang korum na pantay sa 
kapangyarihan sa mga gawain ng simbahan, sa lahat ng kanilang pagpapasiya, sa mga 
kapulungan ng Labindalawa sa mga istaka ng Sion. 
 
D at T 107:38 Katungkulan ng naglalakbay na mataas na kapulungan na tawagin ang Pitumpu, 
kung kinakailangan nila ang tulong, na punan ang iba't ibang tungkulin upang ipangaral at 
pangasiwaan ang ebanghelyo, sa halip ng iba pa. 
 
D at T 107:39 Katungkulan ng Labindalawa, sa lahat ng malaking sangay ng simbahan, na mag-
orden ng mga mangangaral ng ebanghelyo, tuwing sila ay tutukuyin sa kanila sa pamamagitan 
ng paghahayag -- 
 
D at T 107:40 Ang orden ng pagkasaserdoteng ito ay pinagtibay na ipasa-pasa mula sa ama 
patungo sa anak na lalaki, at nabibilang nang makatwiran sa mga literal na inapo ng piling binhi, 
kung kanino ginawa ang mga pangako. 
 
D at T 107:41 Ang orden na ito ay itinatag sa mga araw ni Adan, at bumaba sa angkan sa 
paraang sumusunod: 
 
D at T 107:42 Mula kay Adan kay Set, na inordenan ni Adan sa gulang na animnapu't siyam na 
taon, at pinagpala niya tatlong taon bago siya (Adan) mamatay, at tinanggap ang pangako ng 
Diyos sa pamamagitan ng kanyang ama, na ang kanyang angkan ay magiging mga pinili ng 
Panginoon, at sila ay pangangalagaan hanggang sa katapusan ng mundo; 
 



D at T 107:43 Dahil siya (Set) ay isang ganap na lalaki, at ang kanyang wangis ay siya ring anyo 
ng kanyang ama, kung kaya nga tila siya ay katulad ng kanyang ama sa lahat ng bagay, at 
maaaring makilala ang kaibahan sa kanya sa kanyang gulang lamang. 
 
D at T 107:44 Si Enos ay inordenan sa gulang na isandaan at tatlumpu't apat na taon at apat na 
buwan, ng kamay ni Adan. 
 
D at T 107:45 Ang Diyos ay tumawag kay Cainan sa ilang sa ikaapatnapung taon ng kanyang 
gulang; at kanyang nasalubong si Adan sa paglalakbay sa lugar ng Shedolamak. Siya ay 
walumpu't pitong taong gulang nang matanggap niya ang kanyang ordinasyon. 
 
D at T 107:46 Si Mahalaleel ay apat na raan at siyamnapu't anim na taon at pitong araw na 
gulang nang siya ay inordenan ng kamay ni Adan, na siya ring nagbasbas sa kanya. 
 
D at T 107:47 Si Jared ay dalawang daang taong gulang nang siya ay inordenan sa ilalim ng 
kamay ni Adan, na siya ring nagbasbas sa kanya. 
 
D at T 107:48 Si Enoc ay dalawampu't limang taong gulang nang siya ay inordenan sa ilalim ng 
kamay ni Adan; at siya ay animnapu't lima at binasbasan siya ni Adan. 
 
D at T 107:49 At kanyang nakita ang Panginoon, at siya ay lumakad kasama niya, at tuwinang 
nasa sa kanyang harapan; at siya ay lumakad kasama ang Diyos tatlong daan at animnapu't 
limang taon, nasa apat na raan at tatlumpung taong gulang siya nang siya ay nagbagong-
kalagayan. 
 
D at T 107:50 Si Matusalem ay isandaang taon nang siya ay inordenan sa ilalim ng kamay ni 
Adan. 
 
D at T 107:51 Si Lamec ay tatlumpu't dalawang taong gulang nang siya ay inordenan sa ilalim ng 
kamay ni Set. 
 
D at T 107:52 Si Noe ay sampung taong gulang nang siya ay inordenan sa ilalim ng kamay ni 
Matusalem. 
 
D at T 107:53 Tatlong taon bago ang kamatayan ni Adan, tinawag niya sina Set, Enos, Cainan, 
Mahalaleel, Jared, Enoc, at Matusalem, na pawang matataas na saserdote, kasama ang natitira 
sa kanyang angkan na mabubuti, sa lambak ng Adan-ondi-Ahman, at doon ipinagkaloob sa 
kanila ang kanyang huling basbas. 
 
D at T 107:54 At ang Panginoon ay nagpakita sa kanila, at sila ay tumayo at binasbasan si Adan, 
at tinawag siyang Miguel, ang prinsipe, ang arkanghel. 
 
D at T 107:55 At ang Panginoon ay nagbigay ng aliw kay Adan, at sinabi sa kanya: Itinalaga kita 
na malagay sa unahan; isang pagkarami-raming bansa ang manggagaling sa iyo, at ikaw ay 
prinsipe sa kanila magpakailanman. 
 
D at T 107:56 At si Adan ay tumayo sa gitna ng kongregasyon; at, sa kabila ng siya ay hukot na 
sa katandaan, napupuspos ng Espiritu Santo, ibinadya kung anuman ang sasapitin ng kanyang 
angkan hanggang sa kahuli-hulihang salinlahi. 
 
D at T 107:57 Ang lahat ng bagay na ito ay nakasulat sa aklat ni Enoc, at patototohanan sa 
takdang panahon. 
 
D at T 107:58 Tungkulin ng Labindalawa, rin, na ordenan at isaayos ang lahat ng iba pang mga 
pinuno ng simbahan, naaayon sa paghahayag na nagsasabing: 
 



D at T 107:59 Sa simbahan ni Cristo sa lupain ng Sion, bilang karagdagan sa mga batas ng 
simbahan na nauukol sa gawaing pansimbahan -- 
 
D at T 107:60 Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, wika ng Panginoon ng mga Hukbo, talagang 
kinakailangang magkaroon ng mga namumunong elder upang mamuno sa mga yaong nasa 
katungkulan ng isang elder; 
 
D at T 107:61 At gayon din ang mga saserdote upang mamuno sa mga yaong nasa katungkulan 
ng isang saserdote; 
 
D at T 107:62 At gayon din ang mga guro upang mamuno sa mga yaong nasa katungkulan ng 
isang guro, sa gayon ding pamamaraan, at gayon din ang mga diyakono -- 
 
D at T 107:63 Dahil dito, mula diyakono hanggang sa guro, at mula guro hanggang sa saserdote, 
at mula saserdote hanggang sa elder, kani-kanya gaya ng pagtalaga sa kanila, alinsunod sa mga 
tipan at kautusan ng simbahan. 
 
D at T 107:64 Pagkatapos darating ang Mataas na Pagkasaserdote, na siyang pinakadakila sa 
lahat. 
 
D at T 107:65 Dahil dito, talagang kinakailangan na may isang itatalaga sa Mataas na 
Pagkasaserdote upang mamuno sa pagkasaserdote, at siya ay tatawaging Pangulo ng Mataas 
na Pagkasaserdote ng Simbahan; 
 
D at T 107:66 O, sa ibang salita, ang Namumunong Mataas na Saserdote sa Mataas na 
Pagkasaserdote ng Simbahan. 
 
D at T 107:67 Mula sa nabanggit ay nagmumula ang pangangasiwa ng mga ordenansa at 
pagpapala sa simbahan, sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. 
 
D at T 107:68 Dahil dito, ang katungkulan ng obispo ay hindi kapantay nito; sapagkat ang 
katungkulan ng obispo ay sa pangangasiwa ng lahat ng bagay na temporal; 
 
D at T 107:69 Gayon pa man ang isang obispo ay kinakailangang piliin mula sa Mataas na 
Pagkasaserdote, malibang siya ay literal na inapo ni Aaron; 
 
D at T 107:70 Maliban kung siya ay literal na inapo ni Aaron siya ay hindi maaaring humawak ng 
mga susi ng pagkasaserdoteng yaon. 
 
D at T 107:71 Gayunpaman, ang isang mataas na saserdote, gayon nga, alinsunod sa orden ni 
Melquisedec, ay maaaring italaga para sa pangangasiwa sa mga bagay na temporal, na may 
kaalaman sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan; 
 
D at T 107:72 At gayon din na maging isang hukom sa Israel, upang gawin ang gawain ng 
simbahan, na luluklok sa paghahatol sa mga lumalabag sa patotoong ihaharap sa kanya 
alinsunod sa mga batas, sa tulong ng kanyang mga tagapayo, na kanyang pinili o pipiliin mula sa 
mga elder ng simbahan. 
 
D at T 107:73 Ito ang tungkulin ng isang obispo na hindi literal na inapo ni Aaron, ngunit 
inordenan sa Mataas na Pagkasaserdote alinsunod sa orden ni Melquisedec. 
 
D at T 107:74 Sa gayon siya ay magiging isang hukom, maging isang pangkalahatang hukom sa 
mga naninirahan sa Sion, o sa isang istaka ng Sion, o sa anumang sangay ng simbahan kung 
saan siya itatalaga sa ministeryong ito, hanggang sa ang mga hangganan ng Sion ay mapalaki at 
kakailanganing magkaroon ng iba pang obispo o mga hukom sa Sion o sa kahit saan. 
 



D at T 107:75 At yayamang may ibang mga obispong itinalaga sila ay kikilos sa nabanggit na 
katungkulan. 
 
D at T 107:76 Ngunit ang isang literal na inapo ni Aaron ay may ligal na karapatan sa panguluhan 
ng pagkasaserdoteng ito, sa mga susi ng ministeryong ito, na kumilos sa katungkulan ng obispo 
nang nag-iisa, na walang mga tagapayo, maliban sa pangyayari na kung saan ang isang Pangulo 
ng Mataas na Pagkasaserdote, alinsunod sa orden ni Melquisedec, ay susubukin, na umupo 
bilang isang hukom sa Israel. 
 
D at T 107:77 At ang kapasiyahan ng alinman sa mga kapulungang ito, sang-ayon sa kautusan 
na nagsasabing: 
 
D at T 107:78 Muli, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang pinakamahalagang gawain ng 
simbahan, at ang pinakamahirap na mga usapin sa simbahan, yayamang walang kasiyahan sa 
kapasiyahan ng obispo o mga hukom, ito ay ililipat at dadalhin sa kapulungan ng simbahan, sa 
harapan ng Panguluhan ng Mataas na Pagkasaserdote. 
 
D at T 107:79 At ang Panguluhan ng kapulungan ng Mataas na Pagkasaserdote ay magkakaroon 
ng kapangyarihang tumawag ng iba pang matataas na saserdote, maging labindalawa, upang 
tumulong bilang mga tagapayo; at sa gayon ang Panguluhan ng Mataas na Pagkasaserdote at 
mga tagapayo nito ay magkakaroon ng kapangyarihang magpasiya ayon sa patotoo alinsunod sa 
mga batas ng simbahan. 
 
D at T 107:80 At matapos ang kapasiyahang ito ay hindi na ito aalalahanin pa sa harapan ng 
Panginoon; dahil sa ito ang pinakamataas na kapulungan ng simbahan ng Diyos, at isang 
pinakahuling pasiya hinggil sa mga pagtatalo sa mga bagay na espirituwal. 
 
D at T 107:81 Walang sinumang tao na nabibilang sa simbahan ang di saklaw ng kapulungang 
ito ng simbahan. 
 
D at T 107:82 At yayamang isang Pangulo ng Mataas na Pagkasaserdote ay lalabag, siya ay 
aalalahanin sa harapan ng pangkaraniwang kapulungan ng simbahan, na siyang tutulungan ng 
labindalawang tagapayo ng Mataas na Pagkasaserdote; 
 
D at T 107:83 At ang kanilang kapasiyahan sa kanyang ulo ang magiging wakas ng pagtatalo 
ukol sa kanya. 
 
D at T 107:84 Sa gayon, walang di saklaw ng katarungan at mga batas ng Diyos, nang ang lahat 
ng bagay ay maisagawa sa kaayusan at sa kataimtiman sa harapan niya, alinsunod sa 
katotohanan at kabutihan. 
 
D at T 107:85 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang tungkulin ng isang pangulo sa 
katungkulan ng isang diyakono ay mamuno sa labindalawang diyakono, maupo sa kapulungan 
kasama nila, at ituro sa kanila ang kanilang tungkulin, pinasisigla ang bawat isa, katulad ng 
pagkakabigay nito alinsunod sa mga tipan. 
 
D at T 107:86 At gayon din ang tungkulin ng pangulo sa katungkulan ng mga guro ay mamuno sa 
dalawampu't apat na guro, at maupo sa kapulungan kasama nila, nagtuturo sa kanila ng mga 
tungkulin ng kanilang katungkulan, katulad ng ibinigay sa mga tipan. 
 
D at T 107:87 Gayon din ang tungkulin ng pangulo sa Pagkasaserdoteng Aaron ay mamuno sa 
apatnapu't walong saserdote, at umupo sa kapulungan kasama nila, upang turuan sila ng mga 
tungkulin ng kanilang katungkulan, katulad ng ibinigay sa mga tipan -- 
 
D at T 107:88 Ang pangulong ito ay kinakailangang maging isang obispo, dahil ito ang isa sa mga 
tungkulin ng pagkasaserdoteng ito. 



 
D at T 107:89 Muli, ang tungkulin ng pangulo sa katungkulan ng mga elder ay mamuno sa 
siyamnapu't anim na elder, at umupo sa kapulungan kasama nila, at turuan sila alinsunod sa mga 
tipan. 
 
D at T 107:90 Ang panguluhang ito ay naiiba sa pitumpu, at nakatalaga para sa yaong mga hindi 
naglalakbay sa buong daigdig. 
 
D at T 107:91 At muli, ang tungkulin ng Pangulo ng katungkulan ng Mataas na Pagkasaserdote 
ay mamuno sa buong simbahan, at maging katulad ni Moises -- 
 
D at T 107:92 Masdan, narito ang karunungan; oo, ang maging isang tagakita, isang 
tagapaghayag, isang tagasalin, at isang propeta, nagkaroon ng lahat ng kaloob ng Diyos na 
kanyang ipinagkakaloob sa ulo ng simbahan. 
 
D at T 107:93 At ito ay alinsunod sa pangitaing nagpapakita ng orden ng Pitumpu, na sila ay 
nararapat magkaroon ng pitong pangulo na mamumuno sa kanila, pinili mula sa bilang ng 
pitumpu; 
 
D at T 107:94 At ang ikapitong pangulo ng mga pangulong ito ang mamumuno sa anim; 
 
D at T 107:95 At ang pitong pangulong ito ay pipili ng iba pang pitumpu bukod sa naunang 
pitumpu kung saan sila ay nabibilang, at sila ay mamumuno sa kanila; 
 
D at T 107:96 At gayon din ang ibang pitumpu, hanggang sa pitong ulit ng pitumpu, kung ang 
gawain sa ubasan ay nangangailangan nito. 
 
D at T 107:97 At ang pitumpung ito ay magiging mga naglalakbay na mangangaral, sa mga 
Gentil muna at sa mga Judio rin. 
 
D at T 107:98 Subalit ang ibang mga pinuno ng simbahan, na hindi nabibilang sa Labindalawa, ni 
maging sa Pitumpu, ay hindi nasasailalim ng tungkuling maglakbay sa lahat ng bansa, ngunit 
maglalakbay kapag itutulot sa kanila ng pagkakataon, sa kabila nito sila man ay maaaring 
humawak ng mataas at mga may pananagutang katungkulan sa simbahan. 
 
D at T 107:99 Dahil dito, ang bawat tao ngayon ay matuto ng kanyang tungkulin, at kumilos sa 
katungkulang itinalaga sa kanya, nang buong sigasig. 
 
D at T 107:100 Siya na tamad ay hindi ibibilang na karapat-dapat magtagal, at siya na hindi 
natututuhan ang kanyang tungkulin at ipinakikita ang kanyang sarili na hindi kaayun-ayon ay hindi 
ibibilang na karapat-dapat na magtagal. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 108 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-26 
ng Disyembre 1835 (History of the Church, 2:345). Ang bahaging ito ay tinanggap sa kahilingan 
ni Lyman Sherman, na siyang dating inordenang mataas na saserdote at isang pitumpu, at 
siyang lumapit sa Propeta na may kahilingan para sa isang paghahayag na maipaalam ang 
kanyang tungkulin. 
 
D at T 108:1 Katotohanan ganito ang wika ng Panginoon sa iyo, aking tagapaglingkod na Lyman: 
Ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na, sapagkat iyong sinunod ang aking tinig na 
pumarito ngayong umaga upang tumanggap ng payo sa kanya na aking itinalaga. 
 
D at T 108:2 Samakatwid, matahimik ang iyong kaluluwa hinggil sa iyong espirituwal na 
katayuan, at huwag nang labanan pa ang aking tinig. 



 
D at T 108:3 At bumangon at maging mas maingat mula ngayon sa pagtupad sa iyong mga 
panata, na iyong ginawa at ginagawa, at ikaw ay pagpapalain ng mga napakadakilang 
pagpapala. 
 
D at T 108:4 Matiyagang maghintay hanggang sa ang kapita-pitagang kapulungan ay tatawagin 
ng aking mga tagapaglingkod, pagkatapos ikaw ay aalalahanin kasama ng una kong mga elder, 
at makatatanggap ng karapatan sa pamamagitan ng ordinasyon kasama ng aking ibang mga 
elder na aking pinili. 
 
D at T 108:5 Masdan, ito ang pangako ng Ama sa iyo kung mananatili kang tapat. 
 
D at T 108:6 At matutupad sa iyo sa araw na yaon na ikaw ay magkakaroon ng karapatang 
ipangaral ang aking ebanghelyo saan man kita isugo, mula sa mga oras na yaon. 
 
D at T 108:7 Samakatwid, patatagin ang iyong mga kapatid sa lahat ng iyong pakikipag-usap, sa 
lahat ng iyong panalangin, sa lahat ng iyong panghihikayat, at sa lahat ng iyong ginagawa. 
 
D at T 108:8 At masdan, at narito, ako ay sumasaiyo upang pagpalain ka at iligtas ka 
magpakailanman. Amen. 
 

BAHAGI 109 
 
Panalangin na inihandog sa paglalaan ng templo sa Kirtland, Ohio, ika-27 ng Marso 1836 
(History of the Church, 2:420-426). Ayon sa sinulat na paglalahad ng Propeta, ang panalanging 
ito ay ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng paghahayag. 
 
D at T 109:1 Salamat sa inyong pangalan, O Panginoong Diyos ni Israel, na siyang tumutupad sa 
tipan at nagpapakita ng awa sa inyong mga tagapaglingkod na lumalakad nang matwid sa 
harapan ninyo, nang buo nilang puso -- 
 
D at T 109:2 Kayo na siyang nag-utos sa inyong mga tagapaglingkod na magtayo ng isang bahay 
sa inyong pangalan sa pook na ito [Kirtland]. 
 
D at T 109:3 At ngayon inyong namamasdan, O Panginoon, na ang inyong mga tagapaglingkod 
ay gumawa alinsunod sa inyong ipinag-utos. 
 
D at T 109:4 At ngayon hinihiling namin sa inyo, Banal na Ama, sa pangalan ni Jesucristo, ang 
Anak ng inyong sinapupunan, sa kung kaninong pangalan lamang ang kaligtasan ay 
maigagawad sa mga anak ng tao, aming hinihiling sa inyo, O Panginoon, na tanggapin ang 
bahay na ito, ang gawa ng aming mga kamay, na inyong mga tagapaglingkod, na inyong ipinag-
utos na aming gawin. 
 
D at T 109:5 Sapagkat inyong alam na aming ginawa ang gawaing ito sa pamamagitan ng labis 
na paghihirap; at mula sa aming kahirapan kami ay nagbigay ng aming ari-arian upang magtayo 
ng isang bahay sa inyong pangalan, nang ang Anak ng Tao ay magkaroon ng lugar na 
pagpapakitaan ng kanyang sarili sa kanyang mga tao. 
 
D at T 109:6 At gaya ng sinabi ninyo sa isang paghahayag, na ibinigay sa amin, tinatawag ninyo 
kaming inyong mga kaibigan, sinasabing -- Tawagin ang inyong kapita-pitagang kapulungan, 
gaya ng ipinag-utos ko sa inyo; 
 
D at T 109:7 At yayamang hindi lahat ay may pananampalataya, inyong masigasig na hanapin at 
ituro sa bawat isa ang salita ng karunungan; oo, inyong hanapin mula sa mga pinakamahusay na 
aklat ang mga salita ng karunungan, maghanap ng kaalaman maging sa pamamagitan ng pag-
aaral at gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya; 



 
D at T 109:8 Isaayos ang inyong sarili; ihanda ang lahat ng kinakailangang bagay, at magtayo ng 
isang bahay, maging isang bahay ng panalangin, isang bahay ng pag-aayuno, isang bahay ng 
pananampalataya, isang bahay ng pag-aaral, isang bahay ng kaluwalhatian, isang bahay ng 
kaayusan, isang bahay ng Diyos; 
 
D at T 109:9 Nang ang inyong mga pagpasok ay maging sa pangalan ng Panginoon, nang ang 
inyong mga paglabas ay maging sa pangalan ng Panginoon, nang ang lahat ng inyong pagbati 
ay maging sa pangalan ng Panginoon, na may nakataas na mga kamay sa Kataas-taasan -- 
 
D at T 109:10 At ngayon, Banal na Ama, hinihiling namin sa inyo na tulungan ninyo kami, na 
inyong mga tao, sa pamamagitan ng inyong biyaya, sa pagtawag ng aming kapita-pitagang 
kapulungan, nang ito ay maisagawa para sa inyong karangalan at sa inyong banal na 
pagtanggap; 
 
D at T 109:11 At sa pamamaraang kami ay matatagpuang karapat-dapat, sa inyong paningin, 
upang matamo ang katuparan ng mga pangako na ginawa ninyo sa amin, na inyong mga tao, sa 
mga paghahayag na ibinigay sa amin; 
 
D at T 109:12 Nang ang inyong kaluwalhatian ay mapasainyong mga tao, at dito sa inyong 
bahay, na amin ngayong inihahandog sa inyo, upang ito ay mapabanal at mailaan upang maging 
banal, at nang ang inyong banal na kaluwalhatian ay tuwinang mapasa bahay na ito; 
 
D at T 109:13 At nang ang lahat ng taong papasok sa pintuan ng bahay ng Panginoon ay 
madama ang inyong kapangyarihan, at mapilitang kilalanin na inyong pinabanal ito, at na ito ay 
inyong bahay, isang pook ng inyong kabanalan. 
 
D at T 109:14 At inyong ipahintulot, Banal na Ama, na ang lahat ng yaong sasamba sa bahay na 
ito ay maturuan ng mga salita ng karunungan mula sa pinakamahusay na mga aklat, at nang sila 
ay maghangad ng karunungan maging sa pamamagitan ng pag-aaral, at gayon din sa 
pamamagitan ng pananampalataya, gaya ng inyong sinabi; 
 
D at T 109:15 At nang sila ay lumaki sa inyo, at makatanggap ng kaganapan ng Espiritu Santo, at 
mabuo alinsunod sa inyong mga batas, at maging handa na matamo ang bawat kinakailangang 
bagay; 
 
D at T 109:16 At na ang bahay na ito ay maging isang bahay ng panalangin, isang bahay ng pag-
aayuno, isang bahay ng pananampalataya, isang bahay ng kaluwalhatian at ng Diyos, maging 
inyong bahay; 
 
D at T 109:17 Nang ang lahat ng pagpasok ng inyong mga tao, sa bahay na ito, ay magawa sa 
pangalan ng Panginoon; 
 
D at T 109:18 Nang ang lahat ng kanilang mga paglabas mula sa bahay na ito ay maging sa 
pangalan ng Panginoon; 
 
D at T 109:19 At nang ang lahat ng kanilang pagbati ay maging sa pangalan ng Panginoon, nang 
may mga banal na kamay, na nakataas sa Kataas-taasan; 
 
D at T 109:20 At na walang maruming bagay ang papayagang pumasok sa inyong bahay upang 
dumihan ito; 
 
D at T 109:21 At kapag ang inyong tao ay lumabag, sinuman sa kanila, sila ay madaling 
makapagsisisi at bumalik sa inyo, at makahanap ng kasihan sa inyong paningin, at 
mapanumbalik sa mga pagpapala na inyong itinalagang ibubuhos sa mga yaong nagpipitagan sa 
inyo sa inyong bahay. 



 
D at T 109:22 At hinihiling namin, Banal na Ama, na ang inyong mga tagapaglingkod ay 
makahayo mula sa bahay na ito na sakbit ang inyong kapangyarihan, at nang ang inyong 
pangalan ay mapasakanila, at ang inyong kaluwalhatian ay bumalot sa kanila, at ang inyong mga 
anghel ay mangalaga sa kanila; 
 
D at T 109:23 At mula sa lugar na ito ay kanilang madala ang labis na dakila at maluwalhating 
balita, sa katotohanan, hanggang sa mga dulo ng mundo, nang kanilang malaman na ito ay 
inyong gawain, at na inyong iniunat ang inyong kamay, upang tuparin ang inyong sinabi sa 
pamamagitan ng mga bibig ng mga propeta, hinggil sa mga huling araw. 
 
D at T 109:24 Hinihiling namin, Banal na Ama, na itatag ang mga taong sasamba, at marangal na 
hahawak ng pangalan at katayuan dito sa inyong bahay, sa lahat ng salinlahi at sa walang 
hanggan; 
 
D at T 109:25 Na walang sandatang ginawa laban sa kanila ang magtatagumpay; siya na 
maghuhukay ng libingan para sa kanila ang siya ring mahuhulog dito; 
 
D at T 109:26 Na walang pagsasabuwatan ng kasamaan ang magkakaroon ng kapangyarihang 
makapaghihimagsik at magwawagi sa inyong tao na kung kanino ang inyong pangalan ay 
inilagay sa bahay na ito; 
 
D at T 109:27 At kung may sinumang tao na maghihimagsik laban sa mga taong ito, ang inyong 
galit ay magniningas laban sa kanila; 
 
D at T 109:28 At kung kanilang babagabagin ang mga taong ito ay inyo silang babagabagin; kayo 
ay makikipaglaban para sa inyong mga tao tulad ng ginawa ninyo sa araw ng digmaan, nang sila 
ay maligtas mula sa mga kamay ng lahat ng kanilang kaaway. 
 
D at T 109:29 Aming hinihiling, Banal na Ama, na lituhin, at papagtakhin sila, at ipahiya at lituhin, 
ang lahat ng yaong nagkalat ng mga maling ulat sa ibang bansa, sa daigdig, laban sa inyong 
tagapaglingkod o mga tagapaglingkod, kung sila ay hindi magsisisi, kapag ang walang 
katapusang ebanghelyo ay ipahahayag sa kanilang mga tainga; 
 
D at T 109:30 At upang ang lahat ng kanilang gawain ay mapawalang-saysay, at matangay sa 
pamamagitan ng ulan, at sa pamamagitan ng mga paghahatol na inyong ipadadala sa kanila sa 
inyong galit, upang magkaroon ng wakas sa mga kasinungalingan at paninirang-puri laban sa 
inyong mga tao. 
 
D at T 109:31 Sapagkat inyong alam, O Panginoon, na ang inyong mga tagapaglingkod ay 
walang sala sa harapan ninyo sa pagpapatotoo sa inyong pangalan, kung saan sila ay nagdusa 
para sa mga bagay na ito. 
 
D at T 109:32 Samakatwid kami ay nagsusumamo sa harapan ninyo para sa isang ganap at 
lubos na kaligtasan mula sa ilalim ng pamatok na ito; 
 
D at T 109:33 Baliin ito, O Panginoon; baliin ito mula sa leeg ng inyong mga tagapaglingkod, sa 
pamamagitan ng inyong kapangyarihan, nang kami ay makabangon sa gitna ng salinlahing ito at 
gawin ang inyong gawain. 
 
D at T 109:34 O Jehova, maawa sa mga taong ito, at yayamang lahat ng tao ay nagkakasala 
patawarin ang mga paglabag ng inyong mga tao, at burahin ang mga yaon magpakailanman. 
 
D at T 109:35 Ibuklod ang pagkakahirang ng inyong mga mangangaral nang may kapangyarihan 
mula sa itaas. 
 



D at T 109:36 Matupad ito sa kanila, gaya sa mga yaon sa araw ng Pentekosta; mabuhos ang 
kaloob na mga wika sa iyong mga tao, maging mga dilang kawangis ng apoy, at ang pagbibigay-
kahulugan dito. 
 
D at T 109:37 At puspusin ang inyong bahay, gaya ng isang rumaragasang malakas na hangin, 
nang inyong kaluwalhatian. 
 
D at T 109:38 Ilagay sa inyong mga tagapaglingkod ang patotoo ng tipan, upang kapag sila ay 
hahayo at magpapahayag ng inyong salita ay maaari nilang pagtibayin ang batas, at ihanda ang 
mga puso ng inyong mga banal para sa lahat ng yaong paghahatol na inyong ipadadala, sa 
inyong poot, sa mga naninirahan sa mundo, dahil sa kanilang mga paglabag, upang ang inyong 
mga tao ay hindi manghina sa araw ng kaguluhan. 
 
D at T 109:39 At saan mang lunsod ang inyong tagapaglingkod papasok, at ang mga tao sa 
lunsod na yaon ay tatanggap ng kanilang patotoo, ang inyong kapayapaan at ang inyong 
kaligtasan ay mapasalunsod na yaon; upang kanilang matipon mula sa lunsod na yaon ang 
mabubuti, upang sila ay magtungo sa Sion, o sa kanyang mga istaka, ang mga lugar na inyong 
itinatakda, nang may mga awit ng walang hanggang kagalakan; 
 
D at T 109:40 At hanggang sa ito ay matupad, ang inyong mga paghahatol ay huwag 
mapasalunsod na yaon. 
 
D at T 109:41 At saan mang lunsod ang inyong tagapaglingkod ay papasok, at ang mga tao sa 
lunsod na yaon ay hindi tinanggap ang patotoo ng inyong mga tagapaglingkod, at sila ay binalaan 
ng inyong mga tagapaglingkod upang mailigtas ang kanilang sarili mula sa masamang salinlahing 
ito, mapasalunsod na yaon alinsunod sa inyong sinabi sa pamamagitan ng bibig ng inyong mga 
propeta. 
 
D at T 109:42 Subalit iligtas ninyo, O Jehova, kami ay nagsusumamo sa inyo, ang inyong mga 
tagapaglingkod mula sa kanilang mga kamay, at linisin sila mula sa kanilang dugo. 
 
D at T 109:43 O Panginoon, kami ay hindi nalulugod sa kapahamakan ng aming kapwa-tao; ang 
kanilang kaluluwa ay mahalaga sa harapan ninyo; 
 
D at T 109:44 Subalit ang inyong salita ay kinakailangang matupad. Tulungan ang inyong mga 
tagapaglingkod na sabihin, lakip ang inyong biyayang tumutulong sa kanila: Ang inyong kalooban 
ang masusunod, O Panginoon, at hindi ang sa amin. 
 
D at T 109:45 Alam namin na kayo ay nangusap sa pamamagitan ng bibig ng inyong mga 
propeta ng mga kakila-kilabot na bagay hinggil sa masasama, sa mga huling araw -- na inyong 
ibubuhos ang inyong mga paghahatol, nang walang sukat; 
 
D at T 109:46 Samakatwid, O Panginoon, iligtas ang inyong mga tao mula sa kapahamakan ng 
masasama; papangyarihin na mapagtibay ng inyong mga tagapaglingkod ang batas, at talian ang 
patotoo, nang sila ay maging handa sa araw ng pagsusunog. 
 
D at T 109:47 Hinihiling namin sa inyo, Banal na Ama, na alalahanin ang mga yaong itinaboy ng 
mga naninirahan ng Jackson County, Missouri, mula sa mga lupain na kanilang mana, at baliin, 
O Panginoon, ang pamatok ng pagdurusa na ipinatong sa kanila. 
 
D at T 109:48 Inyong alam, O Panginoon, na sila ay labis na inapi at pinagdusa ng masasamang 
tao; at ang aming puso ay nag-uumapaw sa kapighatian dahil sa kanilang mabigat na pasanin. 
 
D at T 109:49 O Panginoon, gaano katagal ninyo papayagan ang mga taong ito na pasanin ang 
pagdurusang ito, at ang mga daing ng kanilang mga musmos na walang malay na pumaitaas sa 



inyong mga tainga, at ang kanilang mga dugo na magtungong paitaas bilang patotoo sa harapan 
ninyo, at hindi magpakita ng inyong patotoo para sa kanilang kapakanan? 
 
D at T 109:50 Maawa, O Panginoon, sa masasamang manggugulo, na nagtaboy sa inyong mga 
tao, nang sila ay matigil sa paninira, nang sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan kung ang 
pagsisisi ay matatagpuan; 
 
D at T 109:51 Subalit kung hindi, ipakita ang inyong bisig, O Panginoon, at tubusin ang yaong 
inyong itinakdang Sion sa inyong mga tao. 
 
D at T 109:52 At kung ito ay hindi maaari, na ang layunin ng inyong mga tao ay hindi mabigo sa 
harapan ninyo magsiklab nawa ang inyong poot, at ang inyong galit ay mapasakanila, nang sila 
ay mawasak, maging ugat at sanga, sa ilalim ng langit; 
 
D at T 109:53 Subalit yayamang sila ay magsisisi, kayo ay mabait at maawain, at inyong 
ibabaling ang inyong poot kapag kayo ay titingin sa mukha ng inyong Hinirang. 
 
D at T 109:54 Maawa, O Panginoon, sa lahat ng bansa sa mundo; maawa sa mga namumuno sa 
aming lupain; nawa ang mga alituntunin na yaon, na marangal at dakilang ipinagtanggol, 
alalaong baga'y, ang Saligang-batas ng aming lupain, ng aming mga ama, ay maitatag 
magpakailanman. 
 
D at T 109:55 Alalahanin ang mga hari, ang mga prinsipe, ang mga maharlika, at ang mga 
dakilang tao sa mundo, ang lahat ng tao, at ang mga simbahan, lahat ng maralita, ang 
nangangailangan, at mga nagdurusa sa mundo; 
 
D at T 109:56 Na ang kanilang puso ay mapalambot kapag ang inyong mga tagapaglingkod ay 
humayo mula sa inyong bahay, O Jehova, upang magbigay-patotoo sa inyong pangalan; upang 
ang kanilang masasamang palagay ay magbigay-daan sa katotohanan, at ang inyong mga tao ay 
makatamo ng kasihan sa paningin ng lahat; 
 
D at T 109:57 Nang ang lahat ng dulo ng mundo ay malaman na kami, ang inyong mga 
tagapaglingkod, ay narinig ang inyong tinig, at kami ay inyong isinugo; 
 
D at T 109:58 Na mula sa lahat ng ito, ang inyong mga tagapaglingkod, ang mga anak na lalaki ni 
Jacob, ay matipon ang mabubuti upang magtayo ng isang banal na lunsod sa inyong pangalan, 
gaya ng ipinag-utos sa kanila. 
 
D at T 109:59 Hinihiling namin sa inyo na magtakda sa Sion ng ibang mga istaka maliban dito na 
inyong itinakda, upang ang pagtitipon ng inyong tao ay magawa nang may dakilang 
kapangyarihan at kamahalan, nang ang inyong gawain ay mapaikli sa kabutihan. 
 
D at T 109:60 Ngayon ang mga salitang ito, O Panginoon, ay aming sinabi sa harapan ninyo, 
hinggil sa mga paghahayag at kautusan na inyong ibinigay sa amin, na nakikilala kasama ng mga 
Gentil. 
 
D at T 109:61 Subalit inyong alam na kayo ay may malaking pagmamahal para sa mga anak ni 
Jacob, na nakalat sa mga bundok sa loob ng mahabang panahon, sa isang maulap at madilim na 
araw. 
 
D at T 109:62 Kami samakatwid ay humihiling sa inyo na maawa sa mga anak ni Jacob, na ang 
Jerusalem, mula sa oras na ito, ay magsimulang matubos; 
 
D at T 109:63 At ang pamatok ng pagkaalipin ay magsimulang mabali mula sa sambahayan ni 
David; 
 



D at T 109:64 At ang anak ni Juda ay makapagsimulang bumalik sa mga lupain na inyong 
ibinigay kay Abraham, na kanilang ama. 
 
D at T 109:65 At papangyarihin na ang labi ni Jacob, na sinumpa at binagabag dahil sa kanilang 
paglabag ay magbalik-loob mula sa kanilang mabangis at mabagsik na kalagayan para sa 
kabuuan ng walang katapusang ebanghelyo; 
 
D at T 109:66 Upang kanilang maibaba ang kanilang mga sandata ng pagpapadanak ng dugo, at 
tumigil sa kanilang mga paghihimagsik. 
 
D at T 109:67 At nawa ang lahat ng nakalat na labi ni Israel, na itinaboy sa mga dulo ng mundo, 
ay masumpungan ang kaalaman ng katotohanan, maniwala sa Mesiyas, at matubos mula sa 
pang-aalipin, at magalak sa harapan ninyo. 
 
D at T 109:68 O Panginoon, alalahanin ang inyong tagapaglingkod, si Joseph Smith, Jun., at ang 
lahat ng kanyang pagdurusa at pag-uusig -- kung paano siya nakipagtipan kay Jehova, at 
nangako sa inyo, O Makapangyarihang Diyos ni Jacob -- at ang mga kautusan na inyong ibinigay 
sa kanya, at kanyang matapat na pinagsumikapang gawin ang inyong kalooban. 
 
D at T 109:69 Maawa, O Panginoon, sa kanyang asawa at mga anak, nang sila ay madakila sa 
inyong kinaroroonan, at mapangalagaan sa pamamagitan ng inyong mapag-alagang kamay. 
 
D at T 109:70 Maawa sa lahat ng kanilang pinakamalapit na kamag-anak, upang ang kanilang 
maling palagay ay mawala at matangay na gaya sa isang baha; upang sila ay magbalik-loob at 
matubos kasama ng Israel, at malaman na kayo ang Diyos. 
 
D at T 109:71 Alalahanin, O Panginoon, ang mga pangulo, maging ang lahat ng pangulo ng 
inyong simbahan, na ang inyong kanang kamay ay dakilain sila, kasama ang lahat ng kanilang 
mag-anak, at lahat ng kanilang pinakamalapit na kamag-anak, upang ang kanilang mga pangalan 
ay mapanatili at walang katapusang maalaala sa bawat sali’t salinlahi. 
 
D at T 109:72 Alalahanin ang inyong buong simbahan, O Panginoon, kasama ang lahat ng 
kanilang mag-anak, at lahat ng kanilang pinakamalapit na kamag-anak, kasama ang lahat ng 
kanilang maysakit at nagdurusa, kasama ang lahat ng maralita at mapagkumbaba ng mundo; 
upang ang kaharian, na inyong ginawa ng walang mga kamay, ay maging isang malaking bundok 
at punuin ang buong mundo; 
 
D at T 109:73 Nang ang inyong simbahan ay lumabas mula sa ilang ng kadiliman, at magliwanag 
na maganda gaya ng buwan, maliwanag gaya ng araw, at kakila-kilabot gaya ng isang hukbo na 
may mga bandila; 
 
D at T 109:74 At mapalamutian gaya ng isang kasintahang babae para sa araw na inyong aalisin 
ang tabing ng langit, at papangyarihing umagos ang bundok sa inyong harapan, at mapataas ang 
mga libis, at ang mga baku-bakong lugar ay magawang patag; nang ang inyong kaluwalhatian ay 
punuin ang mundo; 
 
D at T 109:75 Na kapag tumunog ang pakakak para sa mga patay, kami ay papaitaas sa alapaap 
upang salubungin kayo, upang kami ay mapasa Panginoon magpakailanman; 
 
D at T 109:76 Nang ang aming mga kasuotan ay maging busilak, nang kami ay madamitan ng 
balabal ng kabutihan, na may mga palaspas sa aming mga kamay, at mga putong ng 
kaluwalhatian sa aming mga ulo, at umani ng walang hanggang kagalakan para sa lahat ng 
aming pagdurusa. 
 
D at T 109:77 O Panginoong Diyos na Pinakamakapangyarihan, pakinggan kami sa aming mga 
kahilingang ito, at sagutin kami mula sa langit, na inyong banal na tirahan, kung saan kayo 



nakaluklok sa trono, nang may kaluwalhatian, karangalan, kapangyarihan, kamahalan, lakas, 
pamamahala, katotohanan, katarungan, paghuhukom, awa, at walang katapusang kaganapan, 
mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. 
 
D at T 109:78 O pakinggan, O pakinggan, O pakinggan kami, O Panginoon! At sagutin ang mga 
kahilingang ito, at tanggapin ang paglalaan ng bahay na ito sa inyo, ang gawa ng aming mga 
kamay, na aming itinayo sa inyong pangalan; 
 
D at T 109:79 At gayon din ang simbahang ito, upang ilagay rito ang inyong pangalan. At 
tulungan kami, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong Espiritu, na aming maisama ang 
aming mga tinig sa mga yaong maliwanag, nagniningning na mga serapin sa paligid ng inyong 
trono, nang may pagpupuri, umaawit ng Hosanna sa Diyos at sa Kordero! 
 
D at T 109:80 At ang mga ito, ang inyong mga hinirang, ay madamitan ng kaligtasan, at ang 
inyong mga banal ay sumigaw nang malakas sa kagalakan. Amen, at Amen. 
 

BAHAGI 110 
 
Mga pangitaing ipinakita kay Joseph Smith, ang Propeta, at kay Oliver Cowdery sa templo sa 
Kirtland, Ohio, ika-3 ng Abril 1836 (History of the Church, 2:435-436). Ang pangyayari ay sa isang 
pagpupulong sa araw ng Sabbath. Pinasimulan ng Propeta ang kanyang talaan ng mga 
pagpapakita sa ganitong mga salita: "Kinahapunan, tinulungan ko ang iba pang mga Pangulo sa 
pamamahagi ng Hapunan ng Panginoon sa Simbahan, tinatanggap ito mula sa Labindalawa, na 
kung kaninong pribilehiyo ito ay mangasiwa sa banal na hapag ngayong araw na ito. Matapos 
magawa ang paglilingkod na ito sa aking mga kapatid nagtungo ako sa pulpito, naibaba na ang 
mga tabing, at iniyukod ang sarili, kasama si Oliver Cowdery, sa taimtim at tahimik na 
panalangin. Sa pagtayo mula sa pananalangin, ang mga sumusunod na pangitain ay nabuksan 
sa aming dalawa" (History of the Church, 2:435). 
 
D at T 110:1 Ang tabing ay inalis mula sa aming mga isipan, at ang mata ng aming pang-unawa 
ay nabuksan. 
 
D at T 110:2 Aming nakita ang Panginoon na nakatayo sa sandigan ng pulpito, sa aming 
harapan; at sa ilalim ng kanyang mga paa ay isang gawa na nalalatagan ng lantay na ginto, na 
ang kulay ay gaya ng amarilyo. 
 
D at T 110:3 Ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy; ang buhok sa kanyang ulo ay 
puti gaya ng busilak na niyebe; ang kanyang mukha ay nagniningning nang higit pa sa liwanag 
ng araw; at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng malalawak na tubig, maging ang tinig ni 
Jehova, na nagsasabing: 
 
D at T 110:4 Ako ang una at ang huli; ako ang siyang nabuhay, ako ang siyang pinaslang; ako 
ang inyong tagapamagitan sa Ama. 
 
D at T 110:5 Masdan, ang inyong mga kasalanan ay pinatatawad na sa inyo; kayo ay malinis na 
sa aking harapan; samakatwid, itaas ang inyong mga ulo at magsaya. 
 
D at T 110:6 Magsaya ang mga puso ng inyong mga kapatid, at magsaya ang mga puso ng lahat 
ng aking tao, na, sa pamamagitan ng kanilang lakas, ay itinayo ang bahay na ito sa aking 
pangalan. 
 
D at T 110:7 Sapagkat masdan, tinanggap ko ang bahay na ito, at ang aking pangalan ay 
malalagay rito; at ipakikita ko ang aking sarili sa awa sa aking mga tao sa bahay na ito. 
 



D at T 110:8 Oo, ako ay magpapakita sa aking mga tagapaglingkod, at mangungusap sa kanila 
sa sarili kong tinig, kung susundin ng aking mga tao ang aking mga kautusan, at kung hindi 
durumihan ang banal na bahay na ito. 
 
D at T 110:9 Oo ang mga puso ng libu-libo at sampu-sampung libo ay labis na magsasaya bunga 
ng mga pagpapalang ibubuhos, at sa endowment kung saan ang aking mga tagapaglingkod ay 
pinagkalooban sa bahay na ito. 
 
D at T 110:10 At ang katanyagan ng bahay na ito ay lalaganap sa mga ibang lupain; at ito ang 
simula ng mga pagpapala na ibubuhos sa mga ulo ng aking tao. Maging gayon nga. Amen. 
 
D at T 110:11 Matapos mapinid ang pangitaing ito, ang kalangitan ay muling binuksan sa amin; at 
si Moises ay nagpakita sa amin, at ipinagkatiwala sa amin ang mga susi ng pagtitipon sa Israel 
mula sa apat na sulok ng mundo, at ang pangunguna sa sampung lipi mula sa hilagang lupain. 
 
D at T 110:12 Matapos ito, si Elias ay nagpakita, at ipinagkatiwala ang dispensasyon ng 
ebanghelyo ni Abraham, sinasabi na sa pamamagitan namin at ng aming binhi lahat ng susunod 
na salinlahi sa amin ay pagpapalain. 
 
D at T 110:13 Matapos mapinid ang pangitaing ito, isa pang dakila at maluwalhating pangitain 
ang bumungad sa amin; sapagkat ang propetang si Elijah, na dinala sa langit nang hindi 
nakatikim ng kamatayan, ay tumindig sa aming harapan, at sinabi: 
 
D at T 110:14 Masdan, ang panahon ay ganap nang dumating, na sinabi ng bibig ni Malakias -- 
nagpapatotoong siya [si Elijah] ay isusugo, bago ang pagdating ng dakila at kakila-kilabot na 
araw ng Panginoon -- 
 
D at T 110:15 Upang ibaling ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga anak sa 
kanilang mga ama, at baka ang buong mundo ay bagabagin ng isang sumpa -- 
 
D at T 110:16 Samakatwid, ang mga susi ng dispensasyong ito ay ipinagkakatiwala sa inyong 
mga kamay; at sa pamamagitan nito ay inyong malalaman na ang dakila at kakila-kilabot na araw 
ng Panginoon ay nalalapit na, maging nasa mga pintuan na. 
 

BAHAGI 111 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Salem, 
Massachusetts, ika-6 ng Agosto 1836 (History of the Church, 2:465-466). Sa panahong ito ang 
mga pinuno ng Simbahan ay baon sa pagkakautang dahil sa kanilang mga gawain sa ministeryo. 
Matapos marinig na malaking halaga ng salapi ang kanilang makukuha roon sa Salem, ang 
Propeta, at sina Sydney Rigdon, Hyrum Smith, at Oliver Cowdery ay naglakbay patungo roon 
mula sa Kirtland, Ohio, upang alamin ang pahayag na ito, kasama rin ang pangangaral ng 
ebanghelyo. Ang mga kapatid ay nangasiwa ng ilang bagay na nauukol sa gawain ng Simbahan 
at bahagyang nangaral. Nang maging maliwanag na walang salaping darating, sila ay bumalik sa 
Kirtland. Ilan sa kadahilanang nangingibabaw sa karanasan ay ipinahihiwatig sa mga salita ng 
paghahayag na ito. 
 
D at T 111:1 Ako, ang Panginoon ninyong Diyos, ay hindi nagagalit sa inyong paglalakbay na ito, 
sa kabila ng inyong mga kahangalan. 
 
D at T 111:2 Ako ay may maraming kayamanan para sa inyo sa lunsod na ito, para sa 
kapakanan ng Sion, at maraming tao sa lunsod na ito, ang aking titipunin sa tamang panahon 
para sa kapakanan ng Sion, sa pamamagitan ninyo. 
 
D at T 111:3 Samakatwid, nararapat na kayo ay makipagkilala sa mga tao sa lunsod na ito, ayon 
sa pag-aakay sa inyo, at ayon sa ibibigay sa inyo. 



 
D at T 111:4 At ito ay mangyayari na sa tamang panahon aking ibibigay ang lunsod na ito sa 
inyong mga kamay, upang kayo ay magkaroon ng kapangyarihan dito, yayamang na hindi nila 
malalaman ang inyong mga lihim na bahagi; at ang mga kayamanan nito na nauukol sa ginto at 
pilak ay mapapasainyo. 
 
D at T 111:5 Huwag balisahin ang inyong sarili tungkol sa inyong mga pagkakautang, sapagkat 
kayo ay aking bibigyan ng kakayahang mabayaran ang mga ito. 
 
D at T 111:6 Huwag balisahin ang inyong sarili tungkol sa Sion, sapagkat ako ay makikitungo sa 
kanya nang may awa. 
 
D at T 111:7 Manatili sa lugar na ito, at sa mga pook na nasa paligid; 
 
D at T 111:8 At ang lugar na kung saan nais ko kayong manatili, para sa kabuuan, ay ipaaalam 
sa inyo sa pamamagitan ng kapayapaan at kapangyarihan ng aking Espiritu, na dadaloy sa inyo. 
 
D at T 111:9 Ang lugar na ito ay matatamo ninyo sa pamamagitan ng pag-upa. At masigasig na 
magtanong hinggil sa mga naunang naninirahan at nagtatag ng lunsod na ito; 
 
D at T 111:10 Sapagkat maraming kayamanang higit pa sa isa para sa inyo sa lunsod na ito. 
 
D at T 111:11 Samakatwid, kayo ay maging matalino gaya ng mga ahas subalit walang 
kasalanan; at aking isasaayos ang lahat ng bagay para sa inyong kabutihan, kung gaano ninyo 
kabilis makayang matanggap ang mga yaon. Amen. 
 

BAHAGI 112 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Thomas B. Marsh, 
sa Kirtland, Ohio, ika-23 ng Hulyo 1837 (History of the Church, 2:499-501). Ang paghahayag ito 
ay naglalaman ng salita ng Panginoon kay Thomas B. Marsh hinggil sa Labindalawang Apostol 
ng Kordero. Itinala ng Propeta na ang paghahayag na ito ay natanggap sa araw na ang 
ebanghelyo ay unang naipangaral sa Inglatera. Si Thomas B. Marsh sa panahong ito ay Pangulo 
ng Korum ng Labindalawang Apostol. 
 
D at T 112:1 Katotohanan ganito ang wika ng Panginoon sa iyo aking tagapaglingkod na 
Thomas: Aking narinig ang iyong mga panalangin; at ang iyong abuloy ay umakyat bilang isang 
bantayog sa harapan ko, sa kapakanan ng mga yaong iyong mga kapatid, na napiling 
magpatotoo sa aking pangalan at ipadala ito sa lahat ng bansa, lahi, wika, at tao, at inordenan sa 
pamamagitan ng tulong ng aking mga tagapaglingkod, 
 
D at T 112:2 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, may ilang bagay sa iyong puso at sa iyo na kung 
saan ako, ang Panginoon, ay hindi lubos na nalulugod. 
 
D at T 112:3 Gayunman, yayamang ibinaba mo ang iyong sarili ikaw ay dadakilain; samakatwid, 
lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad na. 
 
D at T 112:4 Magalak ang iyong puso sa harapan ng aking mukha; at magpapatotoo ka sa aking 
pangalan, hindi lamang sa mga Gentil, kundi gayon din sa mga Judio; at iyong papalaganapin 
ang aking salita hanggang sa mga dulo ng mundo. 
 
D at T 112:5 Makipaglaban ka, samakatwid, bawat umaga; at sa bawat araw paratingin ang iyong 
nagbababalang tinig; at pagsapit ng gabi huwag patulugin ang mga naninirahan sa mundo, dahil 
sa iyong mga salita. 
 



D at T 112:6 Ipaalam ang iyong tirahan sa Sion, at huwag alisin ang iyong tirahan; sapagkat ako, 
ang Panginoon, ay may mahalagang gawaing ipagagawa sa iyo, sa pagpapahayag ng aking 
pangalan sa mga anak ng tao. 
 
D at T 112:7 Samakatwid, bigkisan ang iyong balakang para sa gawain. Sapinan din ang iyong 
mga paa, sapagkat ikaw ay pinili, at ang iyong landas ay nasa mga bundok, at sa maraming 
bansa. 
 
D at T 112:8 At sa pamamagitan ng iyong salita maraming mapagmataas ang ibababa, at sa 
pamamagitan ng iyong salita maraming mabababa ang itataas. 
 
D at T 112:9 Ang iyong salita ay magiging isang pagsaway sa mga lumalabag; at sa iyong 
pagsaway itigil ang dila ng mapanirang-puri sa kanyang katampalasanan. 
 
D at T 112:10 Maging mapagpakumbaba ka; at ang Panginoon mong Diyos ay aakayin ka sa 
kamay, at bibigyan ka ng kasagutan sa iyong mga panalangin. 
 
D at T 112:11 Batid ko ang iyong puso, at narinig ko ang iyong mga panalangin hinggil sa iyong 
mga kapatid. Huwag kumiling sa kanila sa pagmamahal nang higit sa marami pang iba, bagkus 
ang iyong pagmamahal sa kanila ay gaya ng sa iyong sarili; at ang iyong pag-ibig ay 
pasaganahin sa lahat ng tao, at sa lahat ng nagmamahal sa aking pangalan. 
 
D at T 112:12 At manalangin para sa iyong mga kapatid na nasa Labindalawa. Paalalahanan sila 
nang lubos para sa kapakanan ng aking pangalan, at sila ay paalalahanan sa lahat ng kanilang 
kasalanan, at maging matapat ka sa harapan ko sa aking pangalan. 
 
D at T 112:13 At matapos ng kanilang mga tukso, at maraming pagdurusa, masdan, ako, ang 
Panginoon, ay maaawa sa kanila, at kung hindi nila patitigasin ang kanilang mga puso, at hindi 
patitigasin ang kanilang mga leeg laban sa akin, sila ay magbabalik-loob, at akin silang 
pagagalingin. 
 
D at T 112:14 Ngayon, sinasabi ko sa iyo, at ang sinasabi ko sa iyo, ay sinasabi ko sa lahat ng 
Labindalawa: Bumangon at bigkisan ang iyong balakang, pasanin mo ang iyong krus, sumunod 
sa akin, at pakainin ang aking mga tupa. 
 
D at T 112:15 Huwag dakilain ang iyong sarili; huwag maghimagsik laban sa aking 
tagapaglingkod na si Joseph; sapagkat katotohanang sinasabi ko sa iyo, ako ay sumasakanya, at 
ang aking kamay ay pasasa kanya; at ang mga susing ibinigay ko sa kanya, at gayon din sa 
bawat isa sa inyo, ay hindi makukuha mula sa kanya hanggang sa aking pagparito. 
 
D at T 112:16 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang aking tagapaglingkod na Thomas, ikaw ang 
taong aking pinili na humawak ng mga susi ng aking kaharian, na nauukol sa Labindalawa, sa 
ibang mga lugar sa lahat ng bansa -- 
 
D at T 112:17 Na ikaw ay aking maging tagapaglingkod na magbubukas ng pintuan ng kaharian 
sa lahat ng lugar na kung saan ang aking tagapaglingkod na si Joseph, at ang aking 
tagapaglingkod na si Sidney, at ang aking tagapaglingkod na si Hyrum, ay hindi makatutungo; 
 
D at T 112:18 Sapagkat sa kanila aking ipinatong ang pasanin ng buong simbahan sa isang 
maikling panahon. 
 
D at T 112:19 Dahil dito, saan ka man nila isugo, humayo ka, at ako ay mapasasaiyo; at saan 
mang lugar ka mangaral ng aking pangalan isang mapakikinabangang pintuan ang bubuksan sa 
iyo, nang kanilang matanggap ang aking salita. 
 



D at T 112:20 At sinumang tumatanggap ng aking salita ay tumatanggap sa akin, at ang 
sinumang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa yaong Unang Panguluhan, na aking isinugo, na 
aking ginawang mga tagapayo sa inyo para sa kapakanan ng aking pangalan. 
 
D at T 112:21 At muli, sinasabi ko sa iyo, na sinuman ang iyong isusugo sa aking pangalan, sa 
pamamagitan ng tinig ng iyong mga kapatid, ang Labindalawa, na nararapat na itinagubilin at 
inatasan mo, ay magkakaroon ng kapangyarihang buksan ang pintuan ng aking kaharian sa 
alinmang bansa kung saan mo sila isugo -- 
 
D at T 112:22 Yayamang sila ay magpapakumbaba sa harapan ko, at mananatili sa aking salita, 
at makikinig sa tinig ng aking Espiritu. 
 
D at T 112:23 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, nababalot ng kadiliman ang mundo, 
at salimuot na kadiliman ang mga nasa kaisipan ng mga tao, at ang lahat ng laman ay naging 
makasalanan sa harapan ko. 
 
D at T 112:24 Masdan, ang paghihiganti ay madaling darating sa mga naninirahan sa mundo, 
isang araw ng poot, isang araw ng pagsunog, isang araw ng kapanglawan, ng pagtangis, ng 
pagdadalamhati, at ng pananangis; at gaya ng isang ipu-ipo ito ay darating sa balat ng lupa, wika 
ng Panginoon. 
 
D at T 112:25 At sa aking bahay ito magsisimula, at mula sa aking bahay ito ay hahayo, wika ng 
Panginoon; 
 
D at T 112:26 Una sa mga yaong nasa iyo, wika ng Panginoon, na nagkunwaring alam ang aking 
pangalan at hindi nakakikilala sa akin, at naglapastangan sa akin sa gitna ng aking sambahayan, 
wika ng Panginoon. 
 
D at T 112:27 Samakatwid, tiyakin na hindi ninyo babagabagin ang inyong sarili tungkol sa mga 
gawain ng aking simbahan sa lugar na ito, wika ng Panginoon. 
 
D at T 112:28 Bagkus padalisayin ang inyong mga puso sa harapan ko; at pagkatapos ay 
humayo sa buong daigdig, at mangaral ng aking ebanghelyo sa lahat ng nilikha na hindi pa 
nakatatanggap nito; 
 
D at T 112:29 At siya na sumasampalataya at nabinyagan ay maliligtas, at siya na hindi 
sumasampalataya, at hindi nabinyagan, ay susumpain. 
 
D at T 112:30 Sapagkat sa inyo, ang Labindalawa, at yaong Unang Panguluhan, na itinalagang 
kasama mo upang maging iyong mga tagapayo at iyong mga pinuno, ay ibinigay ang 
kapangyarihan ng pagkasaserdoteng ito, para sa mga huling araw at para sa huling panahon, na 
siyang dispensasyon ng kaganapan ng panahon. 
 
D at T 112:31 Na yaong kapangyarihan ay taglay mo, na may kaugnayan sa lahat ng yaong 
nakatanggap ng dispensasyon sa alin mang panahon mula pa noong simula ng paglalang; 
 
D at T 112:32 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang mga susi ng dispensasyon, na 
inyong natanggap, ay nagmula sa mga ninuno, at huli sa lahat, ipinadala mula sa langit para sa 
iyo. 
 
D at T 112:33 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, masdan napakahalaga ng inyong tungkulin. 
Linisin ang inyong mga puso at ang inyong mga kasuotan, at kung hindi ang dugo ng salinlahing 
ito ay hihingin sa inyong mga kamay. 
 



D at T 112:34 Maging matapat hanggang sa pumarito ako, sapagkat ako ay madaling paparito; at 
ang aking gantimpala ay nasa akin upang bayaran ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako 
ang Alpha at Omega. Amen. 
 

BAHAGI 113 
 
Mga sagot sa ilang katanungan sa mga isinulat ni Isaias, na ibinigay ni Joseph Smith, ang 
Propeta, Marso 1838 (History of the Church, 3:9-10). 
 
D at T 113:1 Sino ang Puno ni Jesse na binabanggit sa una, ikalawa, ikatlo, ikaapat at ikalimang 
talata ng ikalabing-isang kabanata ni Isaias? 
 
D at T 113:2 Katotohanan ganito ang wika ng Panginoon: Ito ay si Cristo. 
 
D at T 113:3 Ano ang usbong na binabanggit sa unang talata ng ikalabing-isang kabanata ni 
Isaias, na magmumula sa Puno ni Jesse? 
 
D at T 113:4 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon: Ito ay isang tagapaglingkod sa mga kamay 
ni Cristo, na bahagyang inapo ni Jesse gayon din ni Ephraim, o ng sambahayan ni Jose, na kung 
kanino naroon ang labis na kapangyarihan. 
 
D at T 113:5 Ano ang ugat ni Jesse na binabanggit sa ika-sampung talata ng ikalabing-isang 
kabanata? 
 
D at T 113:6 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon, ito ay isang inapo ni Jesse, gayon din ni 
Jose, na kung kanino nararapat mabilang ang pagkasaserdote, at ang mga susi ng kaharian, 
para isang sagisag, at para sa pagtitipon ng aking mga tao sa mga huling araw. 
 
D at T 113:7 Mga katanungan ni Elias Higbee: Ano ang ibig sabihin ng utos sa Isaias, 
ikalimampu't dalawang kabanata, unang talata, na nagsasabing: Isuot mo ang iyong lakas, O 
Sion -- at anong mga tao ang tinutukoy ni Isaias dito? 
 
D at T 113:8 Tinutukoy niya ang mga yaong tinawag ng Diyos sa mga huling araw, na siyang 
hahawak ng kapangyarihan ng pagkasaserdote upang muling ibalik ang Sion, at ang katubusan 
ng Israel; at ang pagsuot ng kanyang lakas ay pagsuot ng kapangyarihan ng pagkasaserdote, na 
siya, ang Sion, ay may karapatan sa pamamagitan ng angkan; gayon din ang bumalik sa 
kapangyarihang yaon na kanyang naiwala. 
 
D at T 113:9 Ano ang dapat nating maunawaan sa pagkakalag ng Sion sa mga gapos sa 
kanyang leeg; ikalawang talata? 
 
D at T 113:10 Dapat nating maunawaan na ang nagkalat na mga labi ay hinihikayat na bumalik 
sa Panginoon na kung saan sila ay bumagsak; na kung kanilang gagawin, ang pangako ng 
Panginoon ay magsasalita siya sa kanila, o bibigyan sila ng paghahayag. Tingnan ang ikaanim, 
ikapito, at ikawalong talata. Ang mga gapos ng kanyang mga leeg ay mga sumpa ng Diyos sa 
kanya, o ang mga labi ni Israel sa kanilang kalat na kalagayan sa mga Gentil. 
 

BAHAGI 114 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Far West, Missouri, 
ika-17 ng Abril 1838 (History of the Church, 3:23). 
 
D at T 114:1 Katotohanan ganito ang wika ng Panginoon: Karunungan sa aking tagapaglingkod 
na si David W. Patten, na isaayos niya ang lahat ng kanyang negosyo sa lalong madaling 
panahon na magagawa niya, at gumawa ng pamamahagi ng kanyang kalakal, upang maisagawa 
niya ang isang misyon sa akin sa susunod na tagsibol, kasama ng iba, maging labindalawa 



kasama siya, upang magpatotoo sa aking pangalan at magpahayag ng mabuting balita sa buong 
daigdig. 
 
D at T 114:2 Sapagkat katotohanan ganito ang wika ng Panginoon, na yayamang mayroon sa 
inyo na nagtatatwa sa aking pangalan, iba ang ilalagay kapalit nila at tatanggapin ang kanilang 
obispado. Amen. 
 

BAHAGI 115 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Far West, Missouri, 
ika-26 ng Abril 1838, ipinaaalam ang kalooban ng Diyos hinggil sa pagtatatag ng lugar na yaon at 
ng bahay ng Panginoon (History of the Church, 3:23-25). Ang paghahayag na ito ay pinararating 
sa mga namumunong pinuno ng Simbahan. 
 
D at T 115:1 Katotohanan ganito ang wika ng Panginoon sa iyo, aking tagapaglingkod na Joseph 
Smith, Jun., at gayon din sa aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon, at gayon din sa aking 
tagapaglingkod na si Hyrum Smith, at sa inyong mga tagapayo na siya at siyang itatalaga 
pagkaraan nito; 
 
D at T 115:2 At gayon din sa iyo, aking tagapaglingkod na Edward Partridge, at sa kanyang mga 
tagapayo; 
 
D at T 115:3 At gayon din sa aking matatapat na tagapaglingkod na siyang nasa mataas na 
kapulungan ng aking simbahan sa Sion, sapagkat sa ganito ito ay tatawagin, at sa lahat ng elder 
at tao ng aking Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, na nakakalat sa 
buong daigdig; 
 
D at T 115:4 Sapagkat sa ganito tatawagin ang aking simbahan sa mga huling araw, maging Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. 
 
D at T 115:5 Katotohanang sinasabi ko sa inyong lahat: Bumangon at magliwanag, nang ang 
inyong liwanag ay maging isang sagisag sa mga bansa; 
 
D at T 115:6 At nang ang pagtitipong sama-sama sa lupain ng Sion, at sa kanyang mga istaka, 
ay maaaring maging isang tanggulan, at isang kanlungan mula sa bagyo, at mula sa poot sa 
panahong ito ay ibubuhos nang walang halo sa buong lupa. 
 
D at T 115:7 Gawin ang lunsod, ang Far West, na maging banal at nakalaang lupain sa akin; at 
ito ay tatawaging pinakabanal, sapagkat ang lupa na iyong kinatatayuan ay banal. 
 
D at T 115:8 Kaya nga, inuutusan ko kayo na magtayo ng isang bahay sa akin, para sa sama-
samang pagtitipon ng aking mga banal, upang masamba nila ako. 
 
D at T 115:9 At magkaroon ng simula ang gawaing ito, at isang saligan, at isang panimulang 
gawain, sa susunod na tag-init; 
 
D at T 115:10 At simulang gawin sa ikaapat na araw ng Hulyong darating; at mula sa panahong 
yaon ang aking mga tao ay gagawa nang masigasig upang magtayo ng bahay sa aking 
pangalan; 
 
D at T 115:11 At isang taon mula sa araw na ito sila ay muling magsisimula sa paglalagay ng 
saligan ng aking bahay. 
 
D at T 115:12 Sa gayon sila mula sa panahong yaon ay gagawa nang masigasig hanggang sa ito 
ay matapos, mula sa batong panulok nito hanggang sa tuktok niyon, hanggang sa walang 
matirang anumang bagay na hindi pa natatapos. 



 
D at T 115:13 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, huwag mangutang muli ang aking 
tagapaglingkod na si Joseph, ni ang aking tagapaglingkod na si Sidney, ni ang aking 
tagapaglingkod na si Hyrum, para sa pagtatayo ng bahay sa aking pangalan; 
 
D at T 115:14 Subalit isang bahay ang itatayo sa aking pangalan alinsunod sa huwarang aking 
ipakikita sa kanila. 
 
D at T 115:15 At kung itatayo ito ng aking mga tao nang hindi alinsunod sa huwaran na aking 
ipakikita sa kanilang panguluhan, hindi ko tatanggapin ito sa kanilang mga kamay. 
 
D at T 115:16 Ngunit kung itatayo ito ng aking mga tao alinsunod sa huwaran na aking ipakikita 
sa kanilang panguluhan, maging ang aking tagapaglingkod na si Joseph at ang kanyang mga 
tagapayo, sa gayon tatanggapin ko ito sa mga kamay ng aking mga tao. 
 
D at T 115:17 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking kalooban na ang lunsod ng Far 
West ay kaagad na itayo sa pamamagitan ng pagtitipon ng aking mga banal; 
 
D at T 115:18 At gayon din ang ibang mga lugar ay ilaan para sa mga istaka sa mga pook sa 
paligid, habang ang mga ito ay ipinakikita sa aking tagapaglingkod na si Joseph, sa pana-
panahon. 
 
D at T 115:19 Dahil masdan, makakasama niya ako, at akin siyang pababanalin sa harapan ng 
mga tao; sapagkat sa kanya ay ibinigay ko ang aking mga susi ng kaharian at ministeryong ito. 
Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 116 
 
Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith ang Propeta, malapit sa Wight's Ferry, sa lugar na 
tinatawag na Spring Hill, Daviess County, Missouri, ika-19 ng Mayo 1838 (History of the Church, 
3:35). 
 
D at T 116:1 Ang Spring Hill ay pinangalanan ng Panginoon na Adan-ondi-Ahman, dahil, wika 
niya, ito ang lugar na kung saan si Adan ay darating upang dalawin ang kanyang mga tao, o ang 
Matanda sa mga Araw ay uupo, gaya ng sinabi ni Daniel, ang propeta. 
 

BAHAGI 117 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Far West, Missouri, 
ika-8 ng Hulyo 1838, hinggil sa pangunahing tungkulin nina William Marks, Newel K. Whitney, at 
Oliver Granger (History of the Church, 3:45-46). 
 
D at T 117:1 Katotohanan ganito ang wika ng Panginoon sa aking tagapaglingkod na si William 
Marks, at gayon din sa aking tagapaglingkod na si Newel K. Whitney, ayusin nila nang mabilis 
ang kanilang negosyo at na maglakbay mula sa lupain ng Kirtland, bago ako, ang Panginoon, 
magpaulang muli ng niyebe sa lupa. 
 
D at T 117:2 Gumising sila, at bumangon, at humayo, at huwag mamalagi, sapagkat ako, ang 
Panginoon, ang nag-utos nito. 
 
D at T 117:3 Samakatwid, kung sila ay mamalagi hindi ito makabubuti sa kanila. 
 
D at T 117:4 Magsisi sila ng lahat ng kanilang kasalanan, at ng lahat ng kanilang kasakiman, sa 
harapan ko, wika ng Panginoon; sapagkat ano ba ang ari-arian para sa akin? wika ng Panginoon. 
 



D at T 117:5 Ibabayad ang lahat ng ari-arian sa Kirtland sa mga pagkakautang, wika ng 
Panginoon. Bitawan ang mga ito, wika ng Panginoon, at anuman ang matira, panatilihin ito sa 
inyong mga kamay, wika ng Panginoon. 
 
D at T 117:6 Wala ba akong mga ibon sa langit, at gayon din ng mga isda sa dagat, at mga 
hayop sa kabundukan? Hindi ko ba nilikha ang mundo? Hindi ko ba hawak ang kapalaran ng 
lahat ng hukbo ng mga bansa sa lupa? 
 
D at T 117:7 Samakatwid, hindi ko ba sisibulan at pamumulaklakin ang mapapanglaw na lugar, at 
mamunga nang sagana? wika ng Panginoon. 
 
D at T 117:8 Wala bang sapat na lugar sa mga bundok ng Adan-ondi-Ahman, at sa mga 
kapatagan ng Olaha Shinehah, o sa lupain na kung saan nanirahan si Adan, na kayo ay 
magnasa ng yaong patak lamang, at pabayaan ang mas mabibigat na bagay? 
 
D at T 117:9 Samakatwid, magtungo rito sa lupain ng aking mga tao, maging sa Sion. 
 
D at T 117:10 Maging matapat sa maliliit na bagay ang aking tagapaglingkod na si William Marks, 
at siya ay magiging tagapamahala sa marami. Siya ay mamumuno sa gitna ng aking mga tao sa 
lunsod ng Far West, at siya ay pagpapalain ng mga pagpapala ng aking mga tao. 
 
D at T 117:11 Ikahiya ni Newel K. Whitney ang pangkat ng mga Nicolaitane at ng lahat ng 
kanilang lihim na karumal-dumal na gawain, at ng lahat ng kanyang kaliitan ng kaluluwa sa 
harapan ko, wika ng Panginoon, at magtungo sa lupain ng Adan-ondi-Ahman, at maging isang 
obispo sa aking mga tao, wika ng Panginoon, hindi sa pangalan kundi sa gawa, wika ng 
Panginoon. 
 
D at T 117:12 At muli, sinasabi ko sa inyo, naaalaala ko ang aking tagapaglingkod na si Oliver 
Granger; masdan, katotohanang sinasabi ko sa kanya na ang kanyang pangalan ay 
mapapasama sa banal na pag-aalaala sa bawat sali’t salinlahin, magpakailanman at walang 
katapusan, wika ng Panginoon. 
 
D at T 117:13 Samakatwid, masigasig siyang makipaglaban sa pagtubos ng Unang Panguluhan 
ng aking Simbahan, wika ng Panginoon; at kapag siya ay bumagsak siya ay babangong muli, 
sapagkat ang kanyang hain ay mas banal sa akin kaysa sa kanyang yaman, wika ng Panginoon. 
 
D at T 117:14 Samakatwid, magtungo siya kaagad dito, sa lupain ng Sion; at sa tamang panahon 
siya ay gagawing mangangalakal sa aking pangalan, wika ng Panginoon, para sa kapakanan ng 
aking mga tao. 
 
D at T 117:15 Samakatwid walang sinumang hahamak sa aking tagapaglingkod na si Oliver 
Granger, bagkus ang mga pagpapala ng aking mga tao ay mapasakanya magpakailanman at 
walang katapusan. 
 
D at T 117:16 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, aalalahanin ng lahat ng aking 
tagapaglingkod sa lupain ng Kirtland ang Panginoon nilang Diyos, at gayon din ng aking bahay, 
pangalagaan at panatilihin itong banal, at palayasin ang mga mamamalit ng salapi sa aking 
takdang panahon, wika ng Panginoon. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 118 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Far West, Missouri, 
ika-8 ng Hulyo 1838, bilang kasagutan sa pagsamo: "Ipakita mo sa amin ang inyong kalooban, O 
Panginoon, hinggil sa Labindalawa" (History of the Church, 3:46). 
 



D at T 118:1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon: magdaos ng isang pagpupulong sa 
lalong madaling panahon; isaayos ang Labindalawa; at magtalaga ng mga taong pupuno sa mga 
lugar ng mga yaong bumagsak. 
 
D at T 118:2 Mananatili ang aking tagapaglingkod na si Thomas ng maikling panahon sa lupain 
ng Sion, upang ipahayag ang aking salita. 
 
D at T 118:3 Ang nalalabi ay patuloy na mangaral mula sa oras na yaon, at kung gagawin nila ito 
ng buong kababaan ng puso, sa kaamuan at kapakumbabaan, at mahabang pagtitiis, ako, ang 
Panginoon, ay nagbibigay sa kanila ng isang pangako na ako ang tutustos para sa kanilang mga 
mag-anak; at isang mapakikinabangang pintuan ang mabubuksan para sa kanila, mula ngayon. 
 
D at T 118:4 At sa susunod na tagsibol humayo sila patungo sa ibayo ng malalaking tubig, at 
doon ipahayag ang aking ebanghelyo, ang kabuuan nito, at magbigay ng patotoo sa aking 
pangalan. 
 
D at T 118:5 Iwanan nila ang aking mga banal sa lunsod ng Far West, sa ikadalawampu't anim 
ng Abril na susunod, sa pagtatayuan ng aking bahay, wika ng Panginoon. 
 
D at T 118:6 Ang aking tagapaglingkod na si John Taylor, at gayon din ang aking tagapaglingkod 
na si John E. Page, at gayon din ang aking tagapaglingkod na si Wilford Woodruff, at gayon din 
ang aking tagapaglingkod na si Willard Richards, ay italaga upang punan ang mga lugar ng mga 
yaong bumagsak, at opisyal na ipagbigay-alam ang kanilang pagkakatalaga. 
 

BAHAGI 119 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Far West, Missouri, 
ika-8 ng Hulyo 1838, bilang kasagutan sa kanyang pagsusumamo: "O Panginoon! Ipakita ninyo 
sa inyong tagapaglingkod kung gaano ang inyong kakailanganin sa mga ari-arian ng inyong mga 
tao para sa ikapu" (History of the Church, 3:44). Ang batas ng ikapu, gaya ng pagkakaunawa 
ngayon, ay hindi pa ibinibigay sa Simbahan bago pa sa paghahayag na ito. Ang salitang ikapu sa 
panalanging nabanggit at sa mga naunang paghahayag (64:23; 85:3; 97:11) ay hindi 
nangangahulugan ng ikasampung bahagi lamang, subalit lahat ng bukal sa loob na mga handog, 
o abuloy, para sa pondo ng Simbahan. Ang Panginoon ay nagbigay na noong una pa sa 
Simbahan ng batas ng paglalaan at pangangasiwa ng ari-arian, kung saan ang mga kasapi 
(karamihan ay mga pangunahing elder) ay pumasok sa pamamagitan ng isang tipan na magiging 
walang katapusan. Dahil sa kabiguan ng marami na masunod ang tipang ito, kinuha ito ng 
Panginoon pansamantala at sa halip ay ibinigay ang batas ng ikapu sa buong Simbahan. 
Tinanong ng Propeta ang Panginoon kung gaano sa kanilang ari-arian ang kakailanganin para sa 
mga banal na layunin. Ang paghahayag na ito ang kasagutan. 
 
D at T 119:1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon, kinakailangan ko ang lahat ng kanilang 
labis na ari-arian upang ilagay sa mga kamay ng obispo ng aking simbahan sa Sion, 
 
D at T 119:2 Para sa pagtatayo ng aking bahay, at para sa pagtatatag ng saligan ng Sion at para 
sa pagkasaserdote, at para sa mga pagkakautang ng Panguluhan ng aking Simbahan. 
 
D at T 119:3 At ito ang magiging pasimula ng pagbibigay ng ikapu ng aking mga tao. 
 
D at T 119:4 At pagkatapos nito, yaong mga hiningan ng ikapu ay magbabayad ng ikasampung 
bahagi ng lahat ng kanilang tinubo taun-taon; at ito ay mananatiling batas sa kanila 
magpakailaman, para sa aking banal na pagkasaserdote, wika ng Panginoon. 
 
D at T 119:5 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ito ay mangyayari na ang lahat ng yaong 
natitipon sa lupain ng Sion ay hihingan ng ikapu ng kanilang labis na ari-arian, at tutuparin ang 
batas na ito, o sila ay hindi masusumpungang karapat-dapat na mamalagi sa inyo. 



 
D at T 119:6 At sinasabi ko sa inyo, kung ang aking mga tao ay hindi susunod sa batas na ito, na 
pananatilihin itong banal, at sa pamamagitan ng batas na ito gawing banal ang lupain ng Sion sa 
akin, nang ang aking mga batas at ang aking mga paghuhukom ay mapanatili roon, nang ito ay 
maging lubos na banal, masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ito ay hindi magiging lupain 
ng Sion sa inyo. 
 
D at T 119:7 At ito ay magiging isang halimbawa sa lahat ng istaka ng Sion. Maging gayon nga. 
Amen. 
 

BAHAGI 120 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Far West, Missouri, 
ika-8 ng Hulyo 1838, ipinaaalam ang pamamahagi ng mga ari-ariang ibinigay bilang ikapu gaya 
ng binanggit sa naunang paghahayag, bahagi 119 (History of the Church, 3:44). 
 
D at T 120:1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon, dumating na ang panahon, na ito ay 
ipamamahagi sa pamamagitan ng isang kapulungan, na binubuo ng Unang Panguluhan ng aking 
Simbahan, at ng obispo at ng kanyang kapulungan, at ng aking mataas na kapulungan; at ng 
sarili kong tinig sa kanila, wika ng Panginoon. Maging gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 121 
 
Panalangin at mga propesiyang isinulat ni Joseph Smith, ang Propeta, habang siya ay isang 
bilanggo sa piitan sa Liberty, Missouri, petsa ika-20 ng Marso 1839 (History of the Church, 3:289-
300). Ang Propeta at ilang kasamahan ay nanatili ng ilang buwan sa piitan. Ang kanilang mga 
kahilingan at pag-aapela sa mga tagapangasiwang pinuno at ang hukuman ay nabigong 
magbigay sa kanila ng tulong. 
 
D at T 121:1 O Diyos, nasaan kayo? At nasaan ang pabilyon na tumatakip sa inyong 
pinagkukublihang lugar? 
 
D at T 121:2 Hanggang kailan pipigilan ang inyong kamay, at ang inyong mga mata, oo ang 
inyong dalisay na mata, ay mamasdan mula sa walang hanggang kalangitan ang mga kaapihan 
ng inyong mga tao at ng inyong mga tagapaglingkod, at marinig ng inyong mga tainga ang 
kanilang mga iyak? 
 
D at T 121:3 Oo, O Panginoon, hanggang kailan sila magdurusa sa mga kaapihang ito at hindi 
makatarungang kalupitan, bago ang inyong puso ay lumambot para sa kanila, at ang inyong 
kalooban ay maantig sa habag para sa kanila? 
 
D at T 121:4 O Panginoong Diyos na Pinakamakapangyarihan, tagalikha ng langit, lupa, at mga 
dagat, at ng lahat ng bagay na naroroon, at may kapangyarihan at pinaiilalim ang diyablo, at sa 
madilim at makasalanang nasasakupan ng Sheol -- iunat ang inyong kamay; palagusin ang 
inyong mga mata; kuning paitaas ang inyong pabilyon; ang inyong pinagkukublihang lugar ay 
huwag nang muling takpan; ang inyong mga tainga ay kumiling; ang inyong puso ay palambutin, 
at ang inyong kalooban ay maantig sa habag para sa amin. 
 
D at T 121:5 Ang inyong galit ay pasiklabin laban sa aming mga kaaway; at, sa matinding galit ng 
inyong puso, sa pamamagitan ng inyong espada ay ipaghiganti kami sa aming kaapihan. 
 
D at T 121:6 Alalahanin ang inyong mga nagdurusang banal, O aming Diyos; at ang inyong mga 
tagapaglingkod ay magsasaya sa inyong pangalan magpakailanman. 
 
D at T 121:7 Aking anak, kapayapaan ay mapasaiyong kaluluwa; ang iyong kasawian at ang 
iyong mga pagdurusa ay maikling sandali na lamang; 



 
D at T 121:8 At muli, kung ito ay iyong pagtitiisang mabuti, ang Diyos ay dadakilain ka sa itaas; 
ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng iyong mga kaaway. 
 
D at T 121:9 Ang iyong mga kaibigan ay nakatayo sa iyong tabi, at ikaw ay kanilang muling 
ipagbubunyi nang may maiinit na puso at magigiliw na kamay. 
 
D at T 121:10 Ikaw ay hindi pa katulad ni Job; ang iyong mga kaibigan ay hindi nakikipagtalo sa 
iyo, ni pinagbibintangan ka na nagkasala, gaya ng kanilang ginawa kay Job. 
 
D at T 121:11 At sila na nagbibintang sa iyo ng pagkakasala, ang kanilang pag-asa ay 
pasasabugin, at ang kanilang mga inaasam-asam ay matutunaw tulad ng pagkakatunaw ng 
namumuong hamog sa nagliliyab na mga sinag ng sumisikat na araw; 
 
D at T 121:12 At gayon din ang Diyos ay naglagay ng kanyang kamay at tatak upang baguhin 
ang mga panahon at ang mga sandali, at bulagin ang kanilang mga isipan, upang kanilang hindi 
maunawaan ang kanyang kagila-gilalas na mga ginagawa; upang kanya rin silang masubok at 
mahuli sila sa kanilang sariling katusuhan; 
 
D at T 121:13 Dahil din ang kanilang mga puso ay tiwali, at ang mga bagay na handa nilang 
ipataw sa iba, at ibig na ang iba ay magdusa, ay sasapit sa kanila hanggang sukdulan; 
 
D at T 121:14 Nang sila rin ay mabigo, at ang kanilang mga pag-asa ay masiphayo; 
 
D at T 121:15 At hindi bibilang ng maraming taon mula ngayon, na sila at ang kanilang angkan ay 
wawalisin sa silong ng langit, wika ng Diyos, na wala ni isa sa kanila ang maiiwang nakatayo sa 
may dingding. 
 
D at T 121:16 Sumpain ang lahat ng yaon na magtataas ng sakong laban sa aking hinirang, wika 
ng Panginoon, at sumisigaw na sila ay nagkasala kahit na hindi sila nagkasala sa aking harapan, 
wika ng Panginoon, kundi ginawa ang yaong nararapat sa aking mga paningin, at yaong aking 
iniutos sa kanila. 
 
D at T 121:17 Subalit yaong mga sumisigaw ng pagkakasala ay ginagawa ito sapagkat sila ay 
mga tagapaglingkod ng kasalanan, at sila na rin ay mga anak ng pagsuway. 
 
D at T 121:18 At yaong mga sumusumpa nang mali laban sa aking mga tagapaglingkod, upang 
kanila silang madala sa pagkaalipin at kamatayan -- 
 
D at T 121:19 Sa aba nila; sapagkat kanilang inapi ang aking maliliit na anak sila ay puputulin sa 
mga ordenansa ng aking bahay. 
 
D at T 121:20 Ang kanilang mga buslo ay hindi mapupuno, ang kanilang mga bahay at ang 
kanilang mga kamalig ay mawawala, at sila na rin ay kasusuklaman ng mga yaong humibok sa 
kanila. 
 
D at T 121:21 Sila ay hindi magkakaroon ng karapatan sa pagkasaserdote, ni ang kanilang 
angkan na susunod sa kanila sa bawat sali't salinlahi. 
 
D at T 121:22 Higit na mabuti pa sa kanila kung isang malaking gilingan ang ibinitin sa kanilang 
mga leeg, at sila ay nalunod sa kalaliman ng dagat. 
 
D at T 121:23 Sa aba sa lahat ng yaong nagpapahirap sa aking mga tao, at nagtataboy, at 
pumapaslang, at nagpapatotoo laban sa kanila, wika ng Panginoon ng mga Hukbo; ang isang 
salinlahi ng mga ulupong ay hindi makatatakas sa kaparusahan ng impiyerno. 
 



D at T 121:24 Masdan, ang aking mga mata ay nakikita at nalalaman ang lahat ng kanilang mga 
gawa, at ako ay may nakalaang isang mabilis na paghahatol sa sandaling yaon, para sa kanilang 
lahat; 
 
D at T 121:25 Sapagkat may panahong nakatakda sa bawat tao, alinsunod sa kanyang mga 
magiging gawain. 
 
D at T 121:26 Ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng kaalaman sa pamamagitan ng kanyang Banal 
na Espiritu, oo, sa pamamagitan ng hindi masambit na kaloob na Espiritu Santo, na hindi pa 
naipahahayag simula pa ng pagkakatatag ng daigdig hanggang sa ngayon; 
 
D at T 121:27 Na siyang hinintay ng ating mga ninuno nang may pananabik na pag-aasam na 
ipahahayag sa huling pagkakataon, kung saan itinuro ng mga anghel ang kanilang mga isipan, 
na inilaan para sa kaganapan ng kanilang kaluwalhatian; 
 
D at T 121:28 Isang panahong darating na kung saan walang anumang bagay ang ipagkakait, 
kung mayroon ngang isang Diyos o maraming diyos, ang mga ito ay ipaaalam. 
 
D at T 121:29 Lahat ng luklukan at nasasakupan, mga pamunuan at kapangyarihan, ay 
ipahahayag at ipagkakaloob sa lahat ng magiting na nagtiis para sa ebanghelyo ni Jesucristo. 
 
D at T 121:30 At gayon din, kung may mga hangganang inilagay sa kalangitan o sa mga dagat, o 
sa tuyong lupa, o sa araw, buwan, o sa mga bituin -- 
 
D at T 121:31 Lahat ng panahon ng kanilang pag-ikot, lahat ng nakatakdang araw, buwan, at 
taon, at lahat ng araw ng kanilang mga araw, buwan, at taon, at lahat ng kanilang kaluwalhatian, 
batas, at itinakdang panahon, ay ipahahayag sa mga araw ng dispensasyon ng kaganapan ng 
panahon -- 
 
D at T 121:32 Alinsunod sa yaong inorden sa gitna ng Kapulungan ng Diyos na Walang Hanggan 
ng lahat ng iba pang diyos bago pa ang pagkakatatag ng daigdig na ito, na ilalaan sa pagtatapos 
at wakas niyaon, kung kailan ang bawat tao ay makapapasok sa kanyang walang hanggang 
kinaroroonan at sa kanyang walang kamatayang kapahingahan. 
 
D at T 121:33 Hanggang kailan mananatiling marumi ang mga umaagos na tubig? Anong 
kapangyarihan ang pipigil sa kalangitan? Gayun din maaaring iunat ng tao ang kanyang maliit na 
bisig upang pigilin ang ilog ng Missouri sa kanyang nakatalagang daan, o ibaling ang daloy nitong 
paitaas, upang hadlangan ang Pinakamakapangyarihan sa pagbubuhos ng kaalaman mula sa 
langit sa mga ulo ng mga Banal sa mga Huling Araw. 
 
D at T 121:34 Masdan, marami ang tinawag, subalit iilan ang napili. At bakit sila hindi napili? 
 
D at T 121:35 Sapagkat ang kanilang mga puso ay labis na nakatuon sa mga bagay ng daigdig 
na ito, at naghahangad ng mga parangal ng tao, kaya hindi nila natutuhan ang isang aral na ito -- 
 
D at T 121:36 Na ang mga karapatan ng pagkasaserdote ay may di mapaghihiwalay na 
kaugnayan sa mga kapangyarihan ng langit, at na ang kapangyarihan ng langit ay hindi 
mapamamahalaan ni mahahawakan tanging alinsunod lamang sa mga alituntunin ng kabutihan. 
 
D at T 121:37 Na ito ay maaaring igawad sa atin, ito ay totoo; subalit kung ating tatangkaing 
pagtakpan ang ating mga kasalanan, o bigyang-kasiyahan ang ating kapalaluan, ang ating 
walang kabuluhang adhikain, o gumamit ng lakas o kapangyarihan o pamimilit sa mga kaluluwa 
ng mga anak ng tao, sa alinmang antas ng kasamaan, masdan, ang kalangitan ay lalayo; ang 
Espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati; at kapag ito ay lumayo, Amen sa pagkasaserdote o 
sa kapangyarihan ng taong iyon. 
 



D at T 121:38 Masdan, bago niya mabatid, siya ay naiwan sa kanyang sarili, upang sumikad sa 
mga tinik, upang usigin ang mga banal, at lumaban sa Diyos. 
 
D at T 121:39 Ating natutuhan sa pamamagitan ng nakalulungkot na karanasan na likas at 
kaugalian ng halos lahat ng tao, matapos silang makatamo ng kaunting kapangyarihan, sa 
inaakala nila, kaagad silang magsisimulang gumamit ng di makatwirang pamamahala. 
 
D at T 121:40 Kaya nga marami ang tinawag, subalit iilan ang napili. 
 
D at T 121:41 Walang kapangyarihan o impluwensiya na maaari o nararapat na panatilihin sa 
pamamagitan ng kabanalan ng pagkasaserdote, tanging sa pamamagitan lamang ng 
paghihikayat, ng mahabang pagtitiis, ng kahinahunan at kaamuan, at ng hindi pakunwaring pag-
ibig; 
 
D at T 121:42 Sa pamamagitan ng kabaitan, at dalisay na kaalaman, na siyang lubos na 
magpapalaki ng kaluluwa nang walang pagkukunwari, at walang pandaraya -- 
 
D at T 121:43 Pagsabihan sa tamang pagkakataon nang may kataliman, kapag pinakikilos ng 
Espiritu Santo; at pagkatapos ay magpakita ng ibayong pagmamahal sa kanya na iyong 
pinagsabihan, at baka ka niya ituring na kaaway; 
 
D at T 121:44 Upang kanyang malaman na ang iyong katapatan ay higit na matibay kaysa sa 
mga gapos ng kamatayan. 
 
D at T 121:45 Punuin din ang iyong sisidlan ng pag-ibig para sa lahat ng tao, at sa sambahayan 
ng pananampalataya, at puspusin ng kabanalan ang iyong mga iniisip nang walang humpay; sa 
gayon ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos; at ang doktrina ng pagkasaserdote 
ay magpadadalisay sa iyong kaluluwa gaya ng hamog mula sa langit. 
 
D at T 121:46 Ang Espiritu Santo ang iyong magiging kasama sa tuwina, at ang iyong setro ay 
hindi nagbabagong setro ng kabutihan at katotohanan; at ang iyong pamamahala ay magiging 
walang hanggang pamamahala, at sa walang sapilitang pamamaraan ito ay dadaloy sa iyo 
magpakailanman at walang katapusan. 
 

BAHAGI 122 
 
Ang salita ng Panginoon kay Joseph Smith, ang Propeta, habang siya ay isang bilanggo sa piitan 
sa Liberty, Missouri, Marso 1839 (History of the Church, 3:300-301). 
 
D at T 122:1 Ang mga dulo ng mundo ay magtatanong tungkol sa iyong pangalan, at ang mga 
hangal ay ilalagay ka sa panunuya, at ang impiyerno ay sisilakbo ang galit laban sa iyo; 
 
D at T 122:2 Samantalang ang dalisay ang puso, at ang marurunong, at ang mararangal, at ang 
malilinis, ay maghahangad ng payo, at kapangyarihan, at mga pagpapala tuwina mula sa iyong 
kamay. 
 
D at T 122:3 At ang iyong mga tao ay hindi kailanman tatalikod sa iyo dahil sa patotoo ng mga 
taksil. 
 
D at T 122:4 At bagaman ang kanilang kapangyarihan ay magdadala sa iyo sa pagkaligalig, at sa 
mga rehas at pader, ikaw ay pararangalan; at sumandaling panahon na lamang at ang iyong tinig 
ay magiging higit na nakasisindak sa gitna ng iyong mga kaaway kaysa sa mabangis na leon, 
dahil sa iyong kabutihan; at ang iyong Diyos ay tatayo sa iyong tabi magpakailanman at walang 
katapusan. 
 



D at T 122:5 Kung ikaw ay tinawag upang dumanas ng pagdurusa; kung ikaw ay nasa mga 
panganib kasama ng mga bulaang kapatid; kung ikaw ay nasa mga panganib kasama ng mga 
manloloob; kung ikaw ay nasa mga panganib sa lupa o sa dagat; 
 
D at T 122:6 Kung ikaw ay pinaratangan ng lahat ng uri ng maling pagpaparatang; kung ang 
iyong mga kaaway ay dadaluhong sa iyo; kung ikaw ay kanilang babatakin mula sa piling ng 
iyong ama at ina at mga kapatid; at kung sa pamamagitan ng isang hinugot na espada ikaw ay 
babatakin ng iyong mga kaaway mula sa piling ng iyong asawa, at ng iyong anak, at ng iyong 
nakatatandang anak na lalaki, bagaman siya ay anim na taong gulang pa lamang, kakapit sa 
iyong kasuotan, at sasabihing, Ama ko, ama ko, bakit hindi ka maaaring manatili sa amin? O, 
ama ko, ano ang gagawin ng mga tao sa iyo? at kung siya ay ihihiwalay sa iyo sa pamamagitan 
ng espada, at ikaw ay kakaladkarin sa bilangguan, at ang iyong mga kaaway ay aaligid sa iyo 
gaya ng mga lobo para sa dugo ng tupa; 
 
D at T 122:7 At kung ikaw ay itatapon sa hukay, o sa mga kamay ng mga mamamatay-tao, at 
ang kahatulan ng kamatayan ay ihahatol sa iyo; kung ikaw ay itapon sa kalaliman; kung ang 
dumadaluyong na alon ay magkaisa laban sa iyo; kung ang malakas na hangin ay iyong maging 
kaaway; kung ang kalangitan ay magtipon ng kadiliman, at ang lahat ng elemento ay magsama-
sama upang harangan ang daan; at higit sa lahat, kung ang pinakapanga ng impiyerno ay 
ibubuka nang malaki ang bibig sa iyo, alamin mo, aking anak, na ang lahat ng bagay na ito ay 
magbibigay sa iyo ng karanasan, at para sa iyong ikabubuti. 
 
D at T 122:8 Ang Anak ng Tao ay nagpakababa-baba sa kanilang lahat. Ikaw ba'y nakahihigit sa 
kanya? 
 
D at T 122:9 Samakatwid, maging matatag sa iyong landas, at ang pagkasaserdote ay mananatili 
sa iyo; sapagkat ang kanilang hangganan ay nakatakda, sila ay hindi makararaan. Ang iyong 
mga araw ay nababatid, at ang iyong mga taon ay hindi nababawasan ng bilang; kaya nga, 
huwag katakutan ang nagagawa ng tao, sapagkat ang Diyos ay kasama mo magpakailanman at 
walang katapusan. 
 

BAHAGI 123 
 
Tungkulin ng mga Banal kaugnay sa kanilang mga taga-usig, ayon sa ibinigay ni Joseph Smith, 
ang Propeta, habang isang bilanggo sa piitan sa Liberty, Missouri, Marso 1839 (History of the 
Church, 3:302-303). 
 
D at T 123:1 At muli, aming iminumungkahi para inyong pagsasaalang-alang ang kaangkupan ng 
pagtitipon ng mga banal ng kaalaman ng tunay na pangyayari, at mga pagdurusa at 
pagmamalabis na ginawa sa kanila ng mga tao ng Estadong ito; 
 
D at T 123:2 At gayon din ang lahat ng ari-arian at halaga ng mga pinsalang kanilang dinanas, 
kapwa sa kanilang pagkatao at kapinsalaan sa kanilang sarili, gayon din sa kanilang ari-arian; 
 
D at T 123:3 At gayon din ang mga pangalan ng lahat ng taong may kinalaman sa kanilang mga 
kaapihan, sa abot ng kanilang makakayang matamo ang mga ito at makilala sila. 
 
D at T 123:4 At marahil isang lupon ang maaaring italaga upang alamin ang mga bagay na ito, at 
kumuha ng mga salaysay at sinumpaang pahayag; at ipunin din ang mga mapanirang-puring 
lathalaing kumakalat; 
 
D at T 123:5 At lahat ng yaong nasa mga magasin, at sa mga ensiklopedya, at lahat ng 
mapanirang-puring kasaysayan na inilathala, at mga isinusulat, at sa pamamagitan nino, at 
iharap ang kabuuan ng napakatampalasan at napakasama at nakamamatay na 
pagsasamantalang ginawa sa mga taong ito -- 
 



D at T 123:6 Upang hindi lamang natin mailathala sa buong daigdig, kundi iharap ang mga ito sa 
mga pinuno ng pamahalaan sa lahat ng kanilang maitim at mala-impiyernong kulay, bilang huling 
gawaing ipinag-utos sa atin ng ating Ama sa Langit, bago natin ganap at lubusang maangkin ang 
yaong pangako na tatawag sa kanya mula sa kanyang pinagkukublihang lugar; at gayon din nang 
ang buong bansa ay mawalan ng dahilan bago niya maipakita ang lakas ng kanyang 
makapangyarihang bisig. 
 
D at T 123:7 Ito ay isang mahalagang tungkulin na utang natin sa Diyos, sa mga anghel, na kung 
kanino tayo dadalhin upang tumayo, at gayon din sa ating sarili, sa ating mga asawa at anak, na 
ginawang payukuin sa pighati, lungkot, at pag-aalaala, sa ilalim ng kasumpa-sumpang kamay ng 
pagpaslang, paniniil, at pang-aapi, itinaguyod at hinimok at pinagtibay sa pamamagitan ng 
impluwensiya ng yaong espiritu na matibay na nagpako ng mga doktrina ng mga ama, na 
nagmana ng mga kasinungalingan, sa mga puso ng mga anak, at pinuspos ang mundo ng 
kalituhan, at tumitibay nang tumitibay, at siya ngayong pinakaugat ng lahat ng katiwalian, at ang 
buong mundo ay dumaraing sa ilalim ng bigat ng pagkakasalang ito. 
 
D at T 123:8 Ito ay isang bakal na pamatok, ito ay isang matibay na panggapos; ang mga ito ay 
mga yaong posas, at tanikala, at gapos, at mga pataw ng impiyerno. 
 
D at T 123:9 Samakatwid ito ay isang mahalagang tungkulin na utang natin, hindi lamang sa sarili 
nating mga asawa at anak, kundi gayon din sa mga balo at ulila sa ama, na ang mga asawa at 
ama ay pinaslang sa ilalim ng kamay na bakal nito; 
 
D at T 123:10 Na ang madilim at nagpapaitim na mga gawa ay sapat upang ang impiyerno na rin 
ay mangatog, at mangilabot at mamutla, at ang mga kamay na rin ng diyablo ay mayanig at 
manginig. 
 
D at T 123:11 At gayon din ito ay isang mahalagang tungkulin na utang natin sa lahat ng 
sumisibol na salinlahi, at sa lahat ng may dalisay na puso -- 
 
D at T 123:12 Sapagkat marami pa sa mundo sa lahat ng pangkat, grupo, at sekta, na binubulag 
ng pandaraya ng mga tao, kung saan sila ay naghihintay upang manlinlang, at na napagkakaitan 
lamang ng katotohanan sapagkat hindi nila alam kung saan ito matatagpuan -- 
 
D at T 123:13 Samakatwid, na ating gugulin at ilaan ang ating buhay sa pagdadala sa liwanag ng 
lahat ng nakukubling bagay ng kadiliman, na alam natin ang mga ito; at ang mga yaon ay tunay 
na ipinakikita mula sa langit -- 
 
D at T 123:14 Ang mga ito ay nararapat na asikasuhin nang may ganap na pagsusumikap. 
 
D at T 123:15 Huwag ituring na maliit na bagay ang mga ito ng sinumang tao; sapagkat marami 
pang naghihintay sa hinaharap, na may kinalaman sa mga banal, na nakasalalay sa mga bagay 
na ito. 
 
D at T 123:16 Nalalaman ninyo, mga kapatid, na ang isang malaking sasakyang-dagat ay labis 
na natutulungan ng isang napakaliit na timon sa oras ng bagyo, sa pamamagitan ng paggamit 
nito nang naaayon sa hangin at mga alon. 
 
D at T 123:17 Samakatwid, mga minamahal na kapatid, ating malugod na gawin ang lahat ng 
bagay sa abot ng ating makakaya; at pagkatapos nawa tayo ay makatayong hindi natitinag, na 
may lubos na katiyakan, na makita ang pagliligtas ng Diyos, at upang ang kanyang bisig ay 
maipahayag. 
 

BAHAGI 124 
 



Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Nauvoo, Illinois, ika-19 ng Enero 
1841 (History of the Church, 4:274-286). Dahil sa dumaraming pag-uusig at labag sa batas na 
mga patakaran laban sa kanila ng mga pinuno ng bayan, ang mga Banal ay napilitang lisanin ang 
Missouri. Ang utos ng panlilipol na pinalabas ni Lilburn W. Boggs, Gobernador ng Missouri, na 
may petsang ika-27 ng Oktubre 1838, ay iniwan silang walang mapagpipilian (History of the 
Church, 3:175). Noong 1841, nang ang paghahayag na ito ay ibinigay, ang lunsod ng Nauvoo, 
sumasakop sa dating kinatatayuan ng nayon ng Commerce, Illinois, ay itinayo ng mga Banal, at 
dito ang mga punong-tanggapan ng Simbahan ay itinatag. 
 
D at T 124:1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa iyo, aking tagapaglingkod na Joseph 
Smith, ako ay labis na nalulugod sa iyong pag-aalay at mga pagpapasalamat, na iyong ginawa; 
sapagkat sa layong ito ikaw ay aking ibinangon, upang aking maipakita ang aking karunungan sa 
pamamagitan ng mahihinang bagay ng mundo. 
 
D at T 124:2 Ang iyong mga panalangin ay kasiya-siya sa akin; at bilang tugon sa mga yaon 
sinasabi ko sa iyo, na ikaw ngayon ay tinawag na gumawa agad ng kapita-pitagang 
pagpapahayag ng aking ebanghelyo, at ng istakang ito na aking itinayo upang maging isang 
batong panulok ng Sion, na pakikintabin ng pagpapakinis na nahahalintulad sa isang palasyo. 
 
D at T 124:3 Ang pagpapahayag na ito ay gagawin sa lahat ng hari ng daigdig, sa apat na sulok 
nito, sa marangal na halal na pangulo, at sa mga mapagmataas na gobernador ng bansa kung 
saan kayo ay naninirahan, at sa lahat ng bansa sa mundo na nagkalat sa ibayong bansa. 
 
D at T 124:4 Isulat ito sa diwa ng kaamuan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu 
Santo, na mapapasaiyo sa oras ng pagsusulat ng gayon din; 
 
D at T 124:5 Sapagkat ibibigay sa iyo ng Espiritu Santo na malaman ang aking kalooban hinggil 
sa mga hari at maykapangyarihang yaon, maging kung ano ang sasapitin nila sa darating na 
panahon. 
 
D at T 124:6 Sapagkat, masdan, ako ay malapit nang tawagin sila na tumalima sa liwanag at 
kaluwalhatian ng Sion, sapagkat ang takdang panahon ay dumating na upang sang-ayunan siya. 
 
D at T 124:7 Tumawag ka, samakatwid, sa kanila nang may malakas na pagpapahayag, at ng 
iyong patotoo, hindi natatakot sa kanila, sapagkat sila ay tulad ng damo, at lahat ng kanilang 
kabantugan ay tulad ng bulaklak niyon na kapagdaka ay malalaglag, upang sila ay maiwan ding 
walang maidadahilan -- 
 
D at T 124:8 At upang akin silang madalaw sa araw ng pagdalaw, kung kailan aking hahawiin 
ang tabing sa aking mukha, upang itakda ang bahagi ng nagpapahirap sa mga taong 
mapagkunwari, kung saan may pagngangalit ng mga ngipin, kung kanilang tatanggihan ang 
aking mga tagapaglingkod at ang aking patotoo na aking inihayag sa kanila. 
 
D at T 124:9 At muli, ako ay dadalaw at palalambutin ang kanilang mga puso, marami sa kanila 
para sa inyong ikabubuti, upang makatagpo kayo ng biyaya sa kanilang mga mata, upang sila ay 
lumapit sa liwanag ng katotohanan, at ang mga Gentil sa kadakilaan o pagtataas ng Sion. 
 
D at T 124:10 Sapagkat ang araw ng aking pagdalaw ay madali nang darating, sa oras kung 
kailan hindi ninyo inaakala; at nasaan ang kaligtasan ng aking mga tao, at kublihan para sa 
yaong matitira sa kanila? 
 
D at T 124:11 Gumising, O mga hari ng mundo! Lumapit kayo, O, lumapit kayo, kasama ng 
inyong ginto at inyong pilak, sa pagtulong sa aking mga tao, sa bahay ng mga anak na babae ng 
Sion. 
 



D at T 124:12 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang aking tagapaglingkod na si Robert B. 
Thompson ay tumulong sa iyong sumulat ng pagpapahayag na ito, sapagkat ako ay labis na 
nalulugod sa kanya, at siya ay dapat na sumama sa iyo; 
 
D at T 124:13 Gawin niya, samakatwid, na makinig sa iyong payo, at akin siyang pagpapalain 
nang may pagkarami-raming pagpapala; siya ay maging matapat at tunay sa lahat ng bagay 
simula ngayon, at siya ay magiging dakila sa aking mga mata; 
 
D at T 124:14 Subalit tandaan niya na ang kanyang pangangasiwa ay aking hihingang-sulit sa 
kanyang mga kamay. 
 
D at T 124:15 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, pinagpala ang aking tagapaglingkod na si 
Hyrum Smith; sapagkat ako, ang Panginoon, ay minamahal siya dahil sa katapatan ng kanyang 
puso, at dahil kanyang minamahal yaong tama sa aking harapan, wika ng Panginoon. 
 
D at T 124:16 Muli, ang aking tagapaglingkod na si John C. Benneth ay tulungan ka sa iyong 
gawain na palaganapin ang aking salita sa mga hari at tao sa mundo, at tumindig katabi mo, 
maging ikaw na aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, sa oras ng paghihirap; at ang kanyang 
gantimpala ay hindi mawawala kung siya ay tatanggap ng payo. 
 
D at T 124:17 At dahil sa kanyang pagmamahal siya ay magiging dakila, sapagkat siya ay 
magiging akin kung kanyang gagawin ito, wika ng Panginoon. Aking nakita ang gawa na kanyang 
ginawa, na aking tinatanggap kung kanyang ipagpapatuloy, at puputungan ko siya ng mga 
pagpapala at dakilang kaluwalhatian. 
 
D at T 124:18 At muli, sinasabi ko sa iyo na aking kalooban na ang aking tagapaglingkod na si 
Lyman Wight ay magpatuloy sa pangangaral para sa Sion, sa diwa ng kaamuan, pinatototohanan 
ako sa daigdig; at akin siyang dadalhin tulad sa mga pakpak ng mga agila; at siya ay magtatamo 
ng kaluwalhatian at karangalan para sa kanyang sarili at sa aking pangalan. 
 
D at T 124:19 Na kapag kanyang natapos ang kanyang gawain maaari ko siyang tanggapin sa 
aking sarili, maging tulad ng ginawa ko sa aking tagapaglingkod na si David Patten, na kasama 
ko sa panahong ito, at gayon din ang aking tagapaglingkod na si Edward Partridge, at gayon din 
ang aking matandang tagapaglingkod na si Joseph Smith, Sen., na nakaupong kasama ni 
Abraham sa kanyang kanang kamay, at pinagpala at banal siya, sapagkat siya ay akin. 
 
D at T 124:20 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang aking tagapaglingkod na si George 
Miller ay walang pandaraya; siya ay maaaring pagkatiwalaan dahil sa katapatan ng kanyang 
puso; at dahil sa pagmamahal na mayroon siya sa aking patotoo ako, ang Panginoon, ay mahal 
siya. 
 
D at T 124:21 Ako samakatwid ay nagsasabi sa iyo, aking pinagtitibay sa kanyang ulo ang 
katungkulan ng obispado, tulad sa aking tagapaglingkod na si Edward Partridge, upang kanyang 
matanggap ang mga paglalaan ng aking sambahayan, upang kanyang mailapat ang mga 
pagpapala sa mga ulo ng mga maralita sa aking mga tao, wika ng Panginoon. Walang sinuman 
ang hahamak sa aking tagapaglingkod na si George, sapagkat ako ay kanyang pararangalan. 
 
D at T 124:22 Ang aking tagapaglingkod na si George, at ang aking tagapaglingkod na si Lyman, 
at ang aking tagapaglingkod na si John Snider, at ang iba pa, ay magtatayo ng bahay sa aking 
pangalan, tulad ng isa na ipakikita ng aking tagapaglingkod na si Joseph sa kanila, sa lugar na 
kanya ring ipakikita sa kanila. 
 
D at T 124:23 At ito ay para sa isang bahay para paupahan, isang bahay na ang mga dayuhan ay 
maaaring tumuloy galing sa malayo upang mangupahan doon; samakatwid gawin itong isang 
mabuting bahay, karapat-dapat sa lahat ng pagtanggap, upang ang nangalupaypay na 



manlalakbay ay maaaring magkaroon ng kalusugan at kaligtasan habang kanyang pinagninilay-
nilayan ang salita ng Panginoon; at ang batong-panulok na aking itinakda para sa Sion. 
 
D at T 124:24 Ang bahay na ito ay magiging isang nakapagpapalusog na tirahan kung ito ay 
itatayo sa aking pangalan, at kung ang gobernador na itatalaga rito ay hindi pahihintulutan ang 
anumang karumihan na maparito. Ito ay magiging banal, o ang Panginoon ninyong Diyos ay hindi 
mananahanan dito. 
 
D at T 124:25 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang lahat ng aking banal ay pumarito 
mula sa malayo. 
 
D at T 124:26 At magpadala ka ng mabibilis na sugo, oo, mga piniling sugo, at sabihin sa kanila: 
Pumarito kayo, dala ang lahat ng inyong ginto, at inyong pilak, at inyong mahahalagang bato, at 
lakip ang lahat ng yaong gamit noong sinaunang panahon; at lahat ng yaong may kaalaman sa 
gamit noong sinaunang panahon, nang lahat ng paparito, ay maparito, at dala ang kahong-puno, 
at ang puno ng fir, at ang puno ng pino, kasama ang lahat ng mahalagang puno ng lupa; 
 
D at T 124:27 At may bakal, may tumbaga, at may tanso, at may zinc, at lahat ng mahalagang 
bagay ng lupa; at magtayo ng bahay sa aking pangalan, para sa Kataas-taasan upang 
manahanan doon. 
 
D at T 124:28 Dahil walang dako na matatagpuan sa mundo na siya ay maaaring magtungo at 
ibalik muli yaong nawala sa inyo, o yaong kanyang kinuha, maging ang kaganapan ng 
pagkasaserdote. 
 
D at T 124:29 Dahil ang lugar na pinagbibinyagan ay wala sa mundo, na sila, aking mga banal, 
ay maaaring binyagan para sa yaong mga patay -- 
 
D at T 124:30 Sapagkat ang ordenansang ito ay nabibilang sa aking bahay, at hindi ko maaaring 
matanggap, sa mga araw lamang ng inyong karalitaan, kung saan hindi kayo maaaring 
makapagtayo ng bahay para sa akin. 
 
D at T 124:31 Subalit iniuutos ko sa inyo, lahat kayong aking mga banal, na magtayo ng bahay 
para sa akin; at pinagkalooban ko kayo ng sapat na panahon upang magtayo ng bahay para sa 
akin; at sa panahong ito ang inyong mga pagbibinyag ay matatanggap ko. 
 
D at T 124:32 Subalit masdan, sa katapusan ng tipanang ito ang inyong mga pagbibinyag para 
sa inyong mga patay ay hindi ko na matatanggap; at kung hindi ninyo gagawin ang mga bagay 
na ito sa katapusan ng tipanan kayo ay hindi tatanggapin bilang isang simbahan, kasama ng 
inyong mga patay, wika ng Panginoon ninyong Diyos. 
 
D at T 124:33 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, na pagkaraang kayo ay may sapat 
nang panahon upang makapagtayo ng bahay sa akin, kung saan ang ordenansa ng pagbibinyag 
para sa mga patay ay nabibilang, at kung paano ang gayon din ay itinatag bago pa sa 
pagkakatatag ng daigdig, ang inyong mga pagbibinyag para sa inyong mga patay ay hindi ko 
tatanggapin; 
 
D at T 124:34 Sapagkat naroroon ang mga susi ng banal na pagkasaserdote na inorden, upang 
kayo ay makatanggap ng karangalan at kaluwalhatian. 
 
D at T 124:35 At pagkaraan ng panahong ito, ang inyong pagbibinyag para sa mga patay, ng 
yaong mga nakalat sa ibang bansa, ay hindi ko tatanggapin, wika ng Panginoon. 
 
D at T 124:36 Sapagkat ito ay inorden sa Sion, at sa kanyang mga istaka, at sa Jerusalem, 
yaong mga lugar na aking itinakda para sa kublihan, ang magiging mga lugar para sa inyong mga 
pagbibinyag para sa inyong mga patay. 



 
D at T 124:37 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, paano mangyayaring ang inyong mga 
paghuhugas ay tatanggapin ko, maliban sa inyong gawin ang mga ito sa isang bahay na inyong 
itinayo sa aking pangalan? 
 
D at T 124:38 Sapagkat, sa kadahilanang ito inutusan ko si Moises na dapat siyang magtayo ng 
tabernakulo, na dapat nila itong dalhin kasama nila sa ilang, at na magtayo ng bahay sa lupang 
pangako, upang ang mga ordenansang yaon ay maihayag na natatago bago pa nagkaroon ng 
daigdig. 
 
D at T 124:39 Samakatwid, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang inyong mga pagpapahid ng 
langis, at ang inyong mga paghuhugas, at ang inyong mga pagbibinyag para sa mga patay, at 
ang inyong mga kapita-pitagang kapulungan, at ang inyong mga pag-alaala para sa inyong mga 
hain sa pamamagitan ng mga anak na lalaki ni Levi, at para sa inyong mga orakulo sa inyong 
mga pinakabanal na lugar kung saan kayo tumatanggap ng mga pag-uusap, at ng inyong mga 
batas at paghuhukom, para sa pagsisimula ng mga paghahayag at pagtatatag ng Sion, at para 
sa kaluwalhatian, karangalan, at pagkakaloob ng lahat ng nauukol sa kanyang munisipal, ay 
inorden sa pamamagitan ng ordenansa sa aking banal na bahay, kung alin ang aking mga tao ay 
tuwinang inuutusang magtayo sa aking banal na pangalan. 
 
D at T 124:40 At katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bahay na ito ay itayo sa aking pangalan, 
upang aking maihayag ang aking mga ordenansa roon sa aking mga tao; 
 
D at T 124:41 Sapagkat minarapat ko na ihayag sa aking simbahan ang mga bagay na 
pinanatiling nakatago bago pa ang pagkakatatag ng daigdig, mga bagay na nauukol sa 
dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon. 
 
D at T 124:42 At aking ipakikita sa aking tagapaglingkod na si Joseph ang lahat ng bagay na 
nauukol sa bahay na ito, at ang pagkasaserdote nito, at ang lugar kung saan ito itatayo. 
 
D at T 124:43 At inyo itong itatayo sa lugar kung saan ninyo pinagnilay-nilayan itong itatayo, 
sapagkat yaon ang pook na aking pinili para sa inyo na pagtayuan nito. 
 
D at T 124:44 Kung kayo ay gagawa nang buo ninyong lakas, aking ilalaan ang pook na ito 
upang ito ay maging banal. 
 
D at T 124:45 At kung ang aking mga tao ay makikinig sa aking tinig, at sa tinig ng aking mga 
tagapaglingkod na aking itinalagang aakay sa aking mga tao, masdan, katotohanang sinasabi ko 
sa inyo, sila ay hindi mapaaalis mula sa kanilang lugar. 
 
D at T 124:46 Subalit kung sila ay hindi makikinig sa aking tinig, ni sa tinig ng mga taong ito na 
aking itinalaga, sila ay hindi pagpapalain, dahil kanilang dinumihan ang aking mga banal na lupa, 
at ang aking mga banal na ordenansa, at mga kasunduan, at ang aking mga banal na salita na 
aking ibinigay sa kanila. 
 
D at T 124:47 At ito ay mangyayari na kung kayo ay magtatayo ng isang bahay sa aking 
pangalan, at hindi gagawin ang mga bagay na aking sinasabi, hindi ko isasagawa ang sumpa na 
aking ginawa sa inyo, ni tutuparin ang mga pangako na inyong inaasahan sa aking mga kamay, 
wika ng Panginoon. 
 
D at T 124:48 Sapagkat sa halip na mga pagpapala, oo, sa pamamagitan ng inyong sariling mga 
gawa, magdadala ng mga sumpa, poot, galit, at mga paghuhukom sa sarili ninyong mga ulo, sa 
pamamagitan ng inyong mga kahangalan, at sa pamamagitan ng lahat ng inyong kasuklam-
suklam na gawain, na inyong ginagawa sa harapan ko, wika ng Panginoon. 
 



D at T 124:49 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na kapag ako ay nagbigay ng 
kautusan sa sinuman sa mga anak na lalaki ng tao na gumawa ng gawain sa aking pangalan, at 
yaong mga anak na lalaki ng tao ay gaganap nang buo nilang lakas at sa lahat ng mayroon sila 
upang magampanan ang gawaing yaon, at hindi tumitigil sa kanilang pagsisigasig, at ang 
kanilang mga kaaway ay sumapit sa kanila at hinadlangan silang magampanan ang gawaing 
yaon, masdan, mamarapatin ko na huwag nang hingin ang gawaing yaon sa mga kamay ng 
yaong mga anak na lalaki ng mga tao, kundi tatanggapin ang kanilang mga handog. 
 
D at T 124:50 At ang kasamaan at paglabag sa aking mga banal na batas at kautusan ay aking 
idadalaw sa mga ulo ng yaong humahadlang sa aking gawain, hanggang sa ikatlo at ikaapat na 
salinlahi, habang sila ay hindi nagsisisi, at napopoot sa akin, wika ng Panginoong Diyos. 
 
D at T 124:51 Samakatwid, sa kadahilanang ito aking tinanggap ang mga handog ng yaong aking 
mga inutusang magtayo ng isang lunsod at isang bahay sa aking pangalan, sa Jackson County, 
Missouri, at hinadlangan ng kanilang mga kaaway, wika ng Panginoon ninyong Diyos. 
 
D at T 124:52 At aking tutugunin ng paghuhukom, pagkapoot, at galit, pananaghoy, at 
pagkahapis, at pagngangalit ng mga ngipin sa kanilang mga ulo, hanggang sa ikatlo at ikaapat na 
salinlahi, habang sila ay hindi nagsisisi, at napopoot sa akin, wika ng Panginoon ninyong Diyos. 
 
D at T 124:53 At ito ay aking ginagawa bilang halimbawa sa inyo, para sa inyong kasiyahan 
hinggil sa lahat ng yaong inutusang gumawa ng gawain at hinadlangan ng mga kamay ng 
kanilang mga kaaway, at sa pamamagitan ng pang-aapi, wika ng Panginoon ninyong Diyos. 
 
D at T 124:54 Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, at ililigtas ang lahat na yaong inyong 
mga kapatid na naging dalisay sa kanilang puso, at pinaslang sa lupain ng Missouri, wika ng 
Panginoon. 
 
D at T 124:55 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, inuutusan ko kayo na muling magtayo 
ng bahay sa aking pangalan, maging sa lugar na ito, upang inyong mapatunayan ang inyong 
sarili sa akin na kayo ay matapat sa lahat ng bagay sa anumang aking inuutos sa inyo, upang 
akin kayong pagpalain, at putungan kayo ng karangalan, ng kawalang-kamatayan, at buhay na 
walang hanggan. 
 
D at T 124:56 At ngayon sinasabi ko sa inyo, ukol sa aking bahay paupahan na aking iniutos sa 
inyong itayo upang upahan ng mga dayuhan, itayo ito sa aking pangalan, at ang aking pangalan 
ang ipangangalan dito, at ang aking tagapaglingkod na si Joseph at ang kanyang mag-anak ay 
magkakaroon ng lugar dito, sa bawat sali’t salinlahi. 
 
D at T 124:57 Sapagkat ang paghihirang na ito ay inilagay ko sa kanyang ulo, upang ang 
kanyang pagpapala ay mapasaulo rin ng kanyang angkan na susunod sa kanya. 
 
D at T 124:58 At tulad ng aking sinabi kay Abraham hinggil sa mga angkan ng mundo, gayon nga 
sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si Joseph: Sa iyo at sa iyong binhi ang angkan ng mundo 
ay pagpapalain. 
 
D at T 124:59 Samakatwid, ang aking tagapaglingkod na si Joseph at ang kanyang binhing 
susunod sa kanya ay may lugar sa bahay na yaon, sa bawat sali’t salinlahi, magpakailanman at 
walang katapusan, wika ng Panginoon. 
 
D at T 124:60 At ang pangalan ng bahay na yaon ay tawaging Nauvoo House; at ito ay magiging 
isang kalugud-lugod na tirahan para sa tao, at isang lugar-pahingahan para sa nangalupaypay na 
manlalakbay, upang kanyang pagnilay-nilayan ang kaluwalhatian ng Sion, at ang kaluwalhatian 
nito, ang batong panulok niyon; 
 



D at T 124:61 Upang kanya ring matanggap ang payo mula sa mga yaong aking itinalaga na 
maging tulad ng mga halaman ng kabantugan, at tulad ng mga bantay sa kanyang mga pader. 
 
D at T 124:62 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking tagapaglingkod na si George 
Miller, at ang aking tagapaglingkod na si Lyman Wight, at ang aking tagapaglingkod na si John 
Snider, at ang aking tagapaglingkod na si Peter Haws, ay ayusin ang kanilang sarili, at italaga 
ang isa sa kanila na maging isang pangulo sa kanilang korum para sa layunin ng pagtatayo ng 
bahay na iyon. 
 
D at T 124:63 At sila ay magbubuo ng isang saligang-batas, kung saan sila ay makatatanggap ng 
saping-puhunan para sa pagtatayo ng bahay na iyon. 
 
D at T 124:64 At sila ay hindi tatanggap ng kulang sa limampung dolyar para sa isang bahagi ng 
saping-puhunan sa bahay na iyon, at sila ay pahihintulutang tumanggap ng labinlimang libong 
dolyar mula sa sinumang tao para sa saping-puhunan sa bahay na iyon. 
 
D at T 124:65 Subalit sila ay hindi pahihintulutang tumanggap ng higit sa labinlimang libong 
dolyar na saping-puhunan mula sa isang tao. 
 
D at T 124:66 At sila ay hindi pahihintulutang tumanggap ng bababa sa limampung dolyar para 
sa isang bahagi ng saping-puhunan mula sa isang tao sa bahay na iyon. 
 
D at T 124:67 At sila ay hindi pahihintulutang tumanggap ng sinumang tao, bilang isang 
aksiyonista sa bahay na ito, maliban sa ang yaon ay magbabayad ng kanyang saping-puhunan 
sa kanilang mga kamay sa oras na siya ay tumanggap ng saping-puhunan; 
 
D at T 124:68 At bilang katimbang na bahagi ng halaga ng saping-puhunan na kanyang 
binayaran sa kanilang mga kamay, siya ay tatanggap ng saping-puhunan sa bahay na iyon; 
subalit kung siya ay walang binayaran sa kanilang mga kamay siya ay hindi tatanggap ng 
anumang saping-puhunan sa bahay na iyon. 
 
D at T 124:69 At kung sinuman ang nagbayad ng saping-puhunan sa kanilang mga kamay ito ay 
para sa saping-puhunan sa bahay na iyon, para sa kanyang sarili, at para sa susunod niyang 
salinlahi, sa bawat sali’t salinlahi, habang siya at ang kanyang mga tagapagmana ay 
naghahawak ng saping-puhunan na yaon, at hindi ipagbibili o ipamimigay ang saping-puhunan 
mula sa kanilang mga kamay sa pamamagitan ng kanilang kusang-loob at kilos, kung inyong 
gagawin ang aking kalooban, wika ng Panginoon ninyong Diyos. 
 
D at T 124:70 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung ang aking tagapaglingkod na si 
George Miller, at ang aking tagapaglingkod na si Lyman Wight, at ang aking tagapaglingkod na si 
John Snider, at ang aking tagapaglingkod na si Peter Haws, ay tatanggap ng alinmang saping-
puhunan sa kanilang mga kamay, sa mga salapi, o sa mga ari-arian kung saan sila ay 
tumatanggap ng tunay na halaga ng mga salapi, sila ay hindi maglalaan ng alinmang bahagi ng 
saping-puhunan na yaon sa anumang iba pang layunin, tanging sa bahay lamang na iyon. 
 
D at T 124:71 At kung sila ay maglalaan ng alinmang bahagi ng saping-puhunan na yaon sa kahit 
saan, sa bahay lamang na iyon, ng walang kapahintulutan ng aksiyonista, at hindi magbabayad 
ng makaapat na ulit para sa saping-puhunan na kanilang inilaan kung kahit saan man, sa bahay 
lamang na iyon, sila ay isusumpa, at aalisin sa kanilang lugar, wika ng Panginoong Diyos; 
sapagkat ako, ang Panginoon, ay Diyos, at hindi maaaring kutyain ng alinman sa mga bagay na 
ito. 
 
D at T 124:72 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking tagapaglingkod na si Joseph ay 
magbayad ng saping-puhunan sa kanilang mga kamay para sa pagtatayo ng bahay na iyon, na 
sa wari niya'y makabubuti; subalit ang aking tagapaglingkod na si Joseph ay hindi 



makapagbabayad ng higit sa labinlimang libong dolyar na saping-puhunan sa bahay na iyon, ni 
mababa sa limampung dolyar; ni ang sinumang tao, wika ng Panginoon. 
 
D at T 124:73 At mayroon ding iba na nagnanais na malaman ang aking kalooban hinggil sa 
kanila, sapagkat kanilang itinanong ito sa aking mga kamay. 
 
D at T 124:74 Samakatwid, sinasabi ko sa inyo hinggil sa aking tagapaglingkod na si Vinson 
Knight, kung kanyang gagawin ang aking kalooban maglagay siya ng saping-puhunan sa bahay 
na iyon para sa kanyang sarili, at para sa salinlahing susunod sa kanya, sa bawat sali’t salinlahi. 
 
D at T 124:75 At siya ay magtaas ng kanyang tinig nang matagal at malakas, sa gitna ng mga 
tao, upang ipagsumamo ang kapakanan ng mga maralita at nangangailangan; at huwag siyang 
magpabaya, ni huwag manghina ang kanyang puso; at aking tatanggapin ang kanyang mga 
handog, sapagkat ang mga ito sa akin ay hindi tulad ng mga handog ni Cain, sapagkat siya ay 
magiging akin, wika ng Panginoon. 
 
D at T 124:76 Magalak ang kanyang mag-anak at ilayo ang kanilang mga puso mula sa 
kahirapan; sapagkat aking pinili siya at hinirang siya, at siya ay pararangalan sa gitna ng kanyang 
sambahayan, sapagkat aking patatawarin ang lahat ng kanyang kasalanan, wika ng Panginoon, 
Amen. 
 
D at T 124:77 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking tagapaglingkod na si Hyrum ay 
maglagay ng saping-puhunan sa bahay na iyon na sa wari niya'y makabubuti, para sa kanyang 
sarili at sa salinlahing susunod sa kanya, sa bawat sali’t salinlahi. 
 
D at T 124:78 Maglagay ang aking tagapaglingkod na si Isaac Galland ng saping-puhunan sa 
bahay na iyon; sapagkat ako, ang Panginoon, ay minamahal siya dahil sa gawain na kanyang 
ginawa, at patatawarin ang lahat ng kanyang kasalanan; samakatwid, siya ay maaalaala para sa 
kapakinabangan sa bahay na iyon sa bawat sali’t salinlahi. 
 
D at T 124:79 Ang aking tagapaglingkod na si Isaac Galland ay italaga mula sa inyo, at oordenan 
ng aking tagapaglingkod na si William Marks, at babasbasan niya, upang sumama sa aking 
tagapaglingkod na si Hyrum upang tuparin ang gawain na ituturo sa kanila ng aking 
tagapaglingkod na si Joseph, at sila ay labis na pagpapalain. 
 
D at T 124:80 Ang aking tagapaglingkod na si William Marks ay magbayad ng saping-puhunan sa 
bahay na iyon, na sa wari niya'y makabubuti, para sa kanyang sarili at sa kanyang salinlahi, sa 
bawat sali’t salinlahi. 
 
D at T 124:81 Ang aking tagapaglingkod na si Henry G. Sherwood ay magbayad ng saping-
puhunan sa bahay na iyon, na sa wari niya'y makabubuti, para sa kanyang sarili at sa kanyang 
binhi na susunod sa kanya, sa bawat sali’t salinlahi. 
 
D at T 124:82 Ang aking tagapaglingkod na si William Law ay magbayad ng saping-puhunan sa 
bahay na iyon, para sa kanyang sarili at sa kanyang binhi na susunod sa kanya, sa bawat sali’t 
salinlahi. 
 
D at T 124:83 Kung kanyang gagawin ang aking kalooban huwag niyang dalhin ang kanyang 
mag-anak sa silangang lupain, maging sa Kirtland; gayunman, ako, ang Panginoon, ang 
magtatayo ng Kirtland, subalit ako, ang Panginoon, ay may sakunang inihanda para sa mga 
naninirahan doon. 
 
D at T 124:84 At sa aking tagapaglingkod na si Almon Babbitt, maraming bagay akong hindi 
ikinalulugod; masdan, siya ay nagmimithing itatag ang kanyang payo sa halip ng payo na aking 
inorden, maging iyong sa Panguluhan ng aking Simbahan; at siya ay nagtayo ng gintong guya 
para sa pagsamba ng aking mga tao. 



 
D at T 124:85 Walang sinuman ang aalis mula sa lugar na ito na nagtungo ritong nagtatangkang 
sundin ang aking mga kautusan. 
 
D at T 124:86 Kung sila ay maninirahan dito sila ay mamuhay sa akin; at kung sila ay 
mamamatay sila ay mamatay sa akin; sapagkat sila ay mamamahinga mula sa lahat ng kanilang 
gawain dito, at magpapatuloy ng kanilang mga gawa. 
 
D at T 124:87 Samakatwid, magtiwala sa akin ang aking tagapaglingkod na si William, at huwag 
na matakot hinggil sa kanyang mag-anak, dahil sa karamdaman ng lupain. Kung mahal ninyo 
ako, sundin ang aking mga kautusan; at ang karamdaman ng lupain ay hahantong sa iyong 
kaluwalhatian. 
 
D at T 124:88 Ang aking tagapaglingkod na si William ay humayo at magpahayag ng aking 
walang hanggang ebanghelyo nang may malakas na tinig, at may labis na kagalakan, habang 
siya ay pinakikilos ng aking Espiritu, sa mga naninirahan sa Warsaw, at gayon din sa mga 
naninirahan sa Carthage, at gayon din sa mga naninirahan sa Burlington, at gayon din sa mga 
naninirahan sa Madison, at maging mapagtiis at masigasig sa paghihintay sa mga karagdagang 
tagubilin sa aking pangkalahatang pagpupulong, wika ng Panginoon. 
 
D at T 124:89 Kung kanyang gagawin ang aking kalooban siya ay magsimula ngayong makinig 
sa payo ng aking tagapaglingkod na si Joseph, at sa kanyang kapakinabangan ay itaguyod ang 
kapakanan ng mga maralita, at ipalathala ang bagong pagkakasalin ng aking banal na salita sa 
mga naninirahan sa mundo. 
 
D at T 124:90 At kung kanyang gagawin ito akin siyang pagpapalain ng pagkarami-raming 
pagpapala, nang hindi siya mapabayaan, ni ang kanyang binhi ay hindi matagpuang nanlilimos 
ng tinapay. 
 
D at T 124:91 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang aking tagapaglingkod na si William 
ay italaga, ordenan, at hirangin, bilang tagapayo ng aking tagapaglingkod na si Joseph, sa lugar 
ng aking tagapaglingkod na si Hyrum, nang matanggap ng aking tagapaglingkod na si Hyrum ang 
katungkulan ng Pagkasaserdote at Patriyarka, na itinalaga sa kanya ng kanyang ama, sa 
pamamagitan ng pagpapala at sa pamamagitan din ng karapatan; 
 
D at T 124:92 Na simula ngayon siya ay maghahawak ng mga susi ng mga pagbabasbas ng 
patriyarka sa mga ulo ng lahat ng aking tao, 
 
D at T 124:93 Na sinuman ang kanyang babasbasan ay pagpapalain, at sinuman ang kanyang 
isusumpa ay susumpain; na anuman ang kanyang ibuklod sa lupa ay ibubuklod sa langit; at 
anuman ang kanyang paghihiwalayin sa lupa ay paghihiwalayin sa langit. 
 
D at T 124:94 At simula sa oras na ito aking itinatalaga siya na maging isang propeta, at isang 
tagakita, at isang tagapaghayag sa aking simbahan, gayon din ang aking tagapaglingkod na si 
Joseph; 
 
D at T 124:95 Upang siya ay makakilos nang kaayon din ng aking tagapaglingkod na si Joseph; 
at nang siya ay makatanggap ng payo mula sa aking tagapaglingkod na si Joseph, na siyang 
magpapakita sa kanya ng mga susi nang siya ay makapagtanong at makatanggap, at 
maputungan ng gayon ding pagpapala, at kaluwalhatian, at karangalan, at pagkasaserdote, at 
mga kaloob ng pagkasaserdote, na minsan ay nailagay sa kanya na aking tagapaglingkod na si 
Oliver Cowdery; 
 
D at T 124:96 Upang ang aking tagapaglingkod na si Hyrum ay makapagtala ng mga bagay na 
aking ipakikita sa kanya, upang ang kanyang pangalan ay mapasamarangal na pag-aalaala sa 
bawat sali’t salinlahi, magpakailanman at walang katapusan. 



 
D at T 124:97 Tanggapin din ng aking tagapaglingkod na si William Law ang mga susi nang siya 
ay makapagtanong at makatanggap ng mga pagpapala; siya ay magiging mapagpakumbaba sa 
harapan ko, at maging walang katusuhan, at siya ay makatatanggap ng aking Espiritu, maging 
ang Mang-aaliw, na siyang magpapakita sa kanya ng katotohanan ng lahat ng bagay, at ibibigay 
sa kanya, sa oras ding iyon, kung ano ang kanyang sasabihin. 
 
D at T 124:98 At ang mga palatandaang ito ang susunod sa kanya -- siya ay magpapagaling ng 
maysakit, siya ay magtataboy ng mga diyablo, at ililigtas mula sa yaong magbibigay sa kanya ng 
mabagsik na lason; 
 
D at T 124:99 At siya ay aakayin sa mga landas kung saan ang nakalalasong ahas ay hindi 
makasusunggab ng kanyang sakong, at siya ay sasakay sa likhang-isip ng kanyang mga isipan 
tulad ng sa mga pakpak ng mga agila. 
 
D at T 124:100 At ano kung aking loloobin na siya ay bumuhay ng patay, huwag niyang pigilin 
ang kanyang tinig. 
 
D at T 124:101 Samakatwid, ang aking tagapaglingkod na si William ay manawagan nang 
malakas at huwag tumigil, nang may kagalakan at kasiyahan, at may mga hosana sa kanya na 
nakaupo sa luklukan magpakailanman at walang katapusan, wika ng Panginoon ninyong Diyos. 
 
D at T 124:102 Masdan, sinasabi ko sa inyo, ako ay may misyong nakalaan para sa aking 
tagapaglingkod na si William, at sa aking tagapaglingkod na si Hyrum, at para sa kanila lamang; 
at ang aking tagapaglingkod na si Joseph ay manatili sa bahay, sapagkat siya ay kinakailangan. 
Ang natitira ay aking ipakikita sa inyo pagkaraan nito. Maging gayon nga. Amen. 
 
D at T 124:103 At muli, sinasabi ko sa iyo, kung ang aking tagapaglingkod na si Sidney ay 
maglilingkod sa akin at magiging tagapayo ng aking tagapaglingkod na si Joseph, siya ay 
bumangon at lumapit at tumayo sa katungkulan na kanyang tungkulin, at magpakumbaba ng 
kanyang sarili sa harapan ko. 
 
D at T 124:104 At kung siya ay mag-aalay sa akin ng isang katanggap-tanggap na handog, at 
mga pagpapasalamat, at mananatili sa aking mga tao, masdan, ako, ang Panginoon ninyong 
Diyos, ay pagagalingin siya nang siya ay gumaling; at siya ay magtataas ng kanyang tinig muli sa 
mga bundok, at magiging tagapagsalita sa harapan ng aking mukha. 
 
D at T 124:105 Siya ay magtungo at patirahin ang kanyang mag-anak sa kapitbahayan kung 
saan ang aking tagapaglingkod na si Joseph ay naninirahan. 
 
D at T 124:106 At sa lahat ng kanyang paglalakbay siya ay magtataas ng kanyang tinig tulad ng 
tunog ng isang pakakak, at bibigyang-babala ang mga naninirahan sa mundo upang takasan ang 
poot na darating. 
 
D at T 124:107 Tulungan niya ang aking tagapaglingkod na si Joseph, at gayon din ang aking 
tagapaglingkod na si William Law ay tulungan ang aking tagapaglingkod na si Joseph, sa 
paggawa ng isang kapita-pitagang pagpapahayag sa mga hari ng mundo, maging tulad ng aking 
sinabi noon sa inyo. 
 
D at T 124:108 Kung ang aking tagapaglingkod na si Sidney ay gagawin ang aking kalooban, 
huwag niyang ilipat ang kanyang mag-anak sa mga lupain sa silangan, kundi ibahin niya ang 
kanilang tinitirahan, maging tulad ng aking sinabi. 
 
D at T 124:109 Masdan, hindi ko kalooban na siya ay maghanap upang makakita ng kaligtasan at 
kublihan sa labas ng lunsod na aking inilaan sa iyo, maging ang lunsod ng Nauvoo. 
 



D at T 124:110 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maging ngayon, kung siya ay makikinig sa 
aking tinig, ito ay magiging mabuti para sa kanya. Maging gayon nga. Amen. 
 
D at T 124:111 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, pagbayarin ang aking tagapaglingkod 
na si Amos Davies ng saping-puhunan sa mga kamay ng yaong mga aking itinalaga upang 
magtayo ng isang bahay upang upahan, maging ang Nauvoo House. 
 
D at T 124:112 Ito ay gawin niya kung siya ay magkakaroon ng puhunan; at makinig siya sa payo 
ng aking tagapaglingkod na si Joseph, at gumawa sa pamamagitan ng kanyang sariling mga 
kamay upang kanyang matamo ang pagtitiwala ng mga tao. 
 
D at T 124:113 At kapag kanyang napatunayan ang kanyang sarili na matapat sa lahat ng bagay 
na ipagkakatiwala sa kanyang pangangalaga, oo, maging sa iilang bagay, siya ay gagawing 
tagapamahala sa marami; 
 
D at T 124:114 Kanyang, samakatwid ibaba ang kanyang sarili upang siya ay dakilain. Maging 
gayon nga. Amen. 
 
D at T 124:115 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung ang aking tagapaglingkod na si 
Robert D. Foster ay susunod sa aking tinig, magtayo siya ng isang bahay para sa aking 
tagapaglingkod na si Joseph, alinsunod sa kasunduan na kanyang ginawa sa kanya, 
samantalang ang pinto ay bubuksan sa kanya sa pana-panahon. 
 
D at T 124:116 At magsisi siya sa lahat ng kanyang kahibangan, at daramitan ang kanyang sarili 
ng pag-ibig sa kapwa-tao; at tumigil sa paggawa ng kasamaan, at isantabi ang lahat ng kanyang 
matigas na pananalita; 
 
D at T 124:117 At magbayad din ng saping-puhunan sa mga kamay ng korum ng Nauvoo House, 
para sa kanyang sarili at para sa kanyang salinlahi na susunod sa kanya, sa bawat sali’t salinlahi; 
 
D at T 124:118 At makinig sa payo ng aking mga tagapaglingkod na sina Joseph, at Hyrum, at 
William Law, at sa mga maykapangyarihan na aking tinawag na magtatag ng saligan ng Sion; at 
ito ay magiging mabuti sa kanya magpakailanman at walang katapusan. Maging gayon nga. 
Amen. 
 
D at T 124:119 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang sinumang magbabayad ng 
saping-puhunan sa korum ng Nauvoo House maliban na kung siya ay isang taong naniniwala sa 
Aklat ni Mormon, at sa mga paghahayag na aking ibinigay sa inyo, wika ng Panginoon ninyong 
Diyos; 
 
D at T 124:120 Sapagkat yaong higit o kulang dito ay galing sa masama, at lalakipan ng mga 
sumpa at hindi ng mga pagpapala, wika ng Panginoon ninyong Diyos. Maging gayon nga. Amen. 
 
D at T 124:121 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bayaran ng hustong sahod ang korum 
ng Nauvoo House para sa lahat ng kanilang gawain na kanilang ginawa sa pagtatayo ng Nauvoo 
House; at ang kanilang mga sahod ay maging tulad ng napagkasunduan ng kanilang sarili, tulad 
ng nauukol sa halaga nito. 
 
D at T 124:122 At ang bawat tao na nagbabayad ng saping-puhunan ay ibigay ang kanyang 
katimbang na bahagi para sa kanilang mga sahod, kung ito ay talagang kinakailangan, para sa 
kanilang panustos, wika ng Panginoon; kung hindi, ang kanilang mga gawain ay ituturing na 
kanilang saping-puhunan sa bahay na iyon. Maging gayon nga. Amen. 
 
D at T 124:123 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, akin ngayong ibinibigay sa inyo ang mga 
pamunuang nabibilang sa aking Pagkasaserdote, upang inyong hawakan ang mga susi nito, 



maging ang Pagkasaserdote na alinsunod sa orden ni Melquisedec, na alinsunod sa orden ng 
aking Tanging Bugtong na Anak. 
 
D at T 124:124 Una, aking ibinibigay sa inyo si Hyrum Smith na maging isang patriyarka sa inyo, 
upang hawakan ang mga pagpapala ng pagbubuklod ng aking simbahan, maging ang Banal na 
Espiritu ng pangako, upang kayo ay mabuklod hanggang sa araw ng pagtubos, upang kayo ay 
hindi bumagsak sa kabila ng oras ng tukso na maaaring dumating sa inyo. 
 
D at T 124:125 Ibinibigay ko sa inyo ang aking tagapaglingkod na si Joseph na maging isang 
namumunong elder sa lahat ng aking simbahan, na maging isang tagapagsalin, isang 
tagapaghayag, isang tagakita, at propeta. 
 
D at T 124:126 Aking ibinibigay sa kanya na maging mga tagapayo ang aking tagapaglingkod na 
si Sidney Rigdon at ang aking tagapaglingkod na si William Law, upang ang mga ito ang bumuo 
ng isang korum at Unang Panguluhan, na tatanggap ang mga orakulo para sa buong simbahan. 
 
D at T 124:127 Aking ibinibigay sa inyo ang aking tagapaglingkod na si Brigham Young na 
maging isang pangulo ng Labindalawang naglalakbay na kapulungan; 
 
D at T 124:128 Kung aling Labindalawa ay may hawak ng mga susi upang mabuksan ang 
kapangyarihan ng aking kaharian sa apat na sulok ng mundo, at pagkaraan niyon ay ipangaral 
ang aking salita sa bawat nilalang. 
 
D at T 124:129 Sila ay sina Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William 
Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A. Smith; 
 
D at T 124:130 Si David Patten ay aking kinuha para sa aking sarili; masdan, walang sinuman 
ang makakukuha ng kanyang pagkasaserdote mula sa kanya; subalit, katotohanang sinasabi ko 
sa inyo, may ibang maaaring italaga sa gayon ding tungkulin. 
 
D at T 124:131 At muli, aking sinasabi sa inyo, ako ay nagbibigay sa inyo ng isang mataas na 
kapulungan, para sa batong-panulok ng Sion -- 
 
D at T 124:132 Alalaong bagay, sina Samuel Bent, Henry G. Sherwood, George W. Harris, 
Charles C. Rich, Thomas Grover, Newel Knight, David Dort, Dunbar Wilson -- si Seymour 
Brunson ay aking kinuha para sa aking sarili; walang sinumang makakukuha ng kanyang 
pagkasaserdote, subalit may ibang maaaring italaga sa gayon ding pagkasaserdote bilang kapalit 
niya; at katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking tagapaglingkod na si Aaron Johnson ay 
ordenan sa tungkuling ito kapalit niya -- David Fullmer, Alpheus Cutler, William Huntington. 
 
D at T 124:133 At muli, aking ibinibigay sa inyo si Don C. Smith na maging isang pangulo ng 
isang korum ng matataas na saserdote; 
 
D at T 124:134 Kung aling ordenansa ay itinatag para sa layunin na maging karapat-dapat yaong 
mga itatalaga na tumatayong mga pangulo o tagapaglingkod sa iba't ibang istaka ang nagkalat 
sa ibang bansa; 
 
D at T 124:135 At sila ay maaaring maglakbay rin kung kanilang pipiliin, subalit higit na mabuting 
maordenan para sa tatayong mga pangulo; ito ang tungkulin ng kanilang katungkulan, wika ng 
Panginoon ninyong Diyos. 
 
D at T 124:136 Aking ibinibigay sa kanya sina Amasa Lyman at Noah Packard na mga tagapayo, 
upang sila ay makapamuno sa korum ng matataas na saserdote ng aking simbahan, wika ng 
Panginoon. 
 



D at T 124:137 At muli, aking sinasabi sa inyo, aking ibinibigay sa inyo sina John A. Hicks, 
Samuel Williams, at Jesse Baker, na ang pagkasaserdote ay upang mamuno sa korum ng mga 
elder, kung aling korum ay itinatag para sa mga tumatayong mangangaral; gayunman sila ay 
maaaring maglakbay, datapwat sila ay inordenan na maging mga tumatayong mangangaral sa 
aking simbahan, wika ng Panginoon. 
 
D at T 124:138 At muli, aking ibinibigay sa inyo sina Joseph Young, Josiah Butterfield, Daniel 
Miles, Henry Herriman, Zera Pulsipher, Levi Hancock, James Foster, na mamuno sa korum ng 
mga pitumpu; 
 
D at T 124:139 Kung aling korum ay itinatag para sa mga naglalakbay na elder upang 
magpatotoo sa aking pangalan sa buong sanlibutan, kung saan man ang naglalakbay na mataas 
na kapulungan, ang aking mga apostol, ay isusugo sila upang ihanda ang daan sa aking 
harapan. 
 
D at T 124:140 Ang kaibahan sa pagitan ng korum na ito at ng korum ng mga elder ay yaong isa 
ay patuloy na naglalakbay, at ang isa ay namumuno sa mga simbahan sa pana-panahon, ang isa 
ay may tungkulin ng pamumuno sa pana-panahon, at ang isa ay walang tungkulin ng pamumuno, 
wika ng Panginoon ninyong Diyos. 
 
D at T 124:141 At muli, aking sinasabi sa inyo, aking ibinibigay sa inyo sina Vinson Knight, 
Samuel H. Smith, at Shadrach Roundy, kung kanyang tatanggapin ito, na mamuno sa obispado; 
ang kaalaman ng nabanggit na obispado ay ibinigay sa inyo sa aklat ng Doktrina at mga Tipan. 
 
D at T 124:142 At muli, aking sinasabi sa inyo, si Samuel Rolfe at ang kanyang mga tagapayo na 
mga saserdote, at ang pangulo ng mga guro at ang kanyang mga tagapayo, at gayon din ang 
pangulo ng mga diyakono at ang kanyang mga tagapayo, at gayon din ang pangulo ng istaka at 
ang kanyang mga tagapayo. 
 
D at T 124:143 Ang mga katungkulan sa itaas ay aking ibinigay sa inyo, at ang mga susi roon, 
para mga tulong at para sa mga pamahalaan, para sa gawain ng ministeryo at sa pagpapaganap 
ng mga banal. 
 
D at T 124:144 At isang kautusan ang aking ibinibigay sa inyo, na inyong dapat punuin ang lahat 
ng katungkulan at pahintulutan ang yaong mga pangalan na aking binanggit, kung hindi ay 
tanggihang pagtibayin sila sa aking pangkalahatang pagpupulong; 
 
D at T 124:145 At kayo ay dapat maghanda ng mga silid para sa lahat ng katungkulan sa aking 
bahay kapag inyong itatayo ito sa aking pangalan, wika ng Panginoon ninyong Diyos. Maging 
gayon nga. Amen. 
 

BAHAGI 125 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Nauvoo, Illinois, 
Marso 1841, hinggil sa mga Banal sa lupang teritoryo ng Iowa (History of the Church, 4:311-312). 
 
D at T 125:1 Ano ang kalooban ng Panginoon hinggil sa mga banal sa lupang Teritoryo ng Iowa? 
 
D at T 125:2 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, kung yaong mga 
tinatawag ang kanilang sarili sa aking pangalan at nagsasabi na aking mga banal, kung kanilang 
gagawin ang aking kalooban at susundin ang aking mga kautusan hinggil sa kanila, sama-sama 
nilang tipunin ang kanilang sarili sa mga lugar na aking ilalaan sa kanila sa pamamagitan ng 
aking tagapaglingkod na si Joseph, at magtayo ng mga lunsod sa aking pangalan, upang sila ay 
maging handa sa yaong nakalaan para sa panahong darating. 
 



D at T 125:3 Pagtayuin sila ng isang lunsod sa aking pangalan sa lupaing katapat ng lunsod ng 
Nauvoo, at ang pangalang Zarahemla ang ipangalan dito. 
 
D at T 125:4 At yaong mga nanggagaling sa silangan, at sa kanluran, at sa hilaga, at sa timog, na 
may naising manirahan dito, kunin ang kanilang mana na nabanggit, gayon din sa lunsod ng 
Nashville, o sa lunsod ng Nauvoo, at sa lahat ng istaka na aking itinakda, wika ng Panginoon. 
 

BAHAGI 126 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa bahay ni Brigham 
Young, sa Nauvoo, Illinois, ika-9 ng Hulyo 1841 (History of the Church, 4:382). Sa panahong ito 
si Brigham Young ay Pangulo ng Korum ng Labindalawang Apostol. 
 
D at T 126:1 Mahal at minamahal kong kapatid, Brigham Young, katotohanang ganito ang wika 
ng Panginoon sa iyo: Aking tagapaglingkod na Brigham, hindi na hinihingi sa iyong kamay na 
iwanan ang iyong mag-anak tulad noong mga araw na nakalipas, sapagkat ang iyong handog ay 
tinatanggap ko. 
 
D at T 126:2 Nakita ko ang iyong ginawa at paghihirap sa paglalakbay para sa aking pangalan. 
 
D at T 126:3 Samakatwid akin kitang inuutusan na ipalaganap ang aking salita, at bigyan ng 
natatanging kalinga ang iyong mag-anak sa mga oras na ito, simula ngayon at magpakailanman. 
Amen. 
 

BAHAGI 127 
 
Isang sulat mula kay Joseph Smith, ang Propeta para sa mga Banal sa mga Huling Araw sa 
Nauvoo, Illinois, naglalaman ng mga tagubilin tungkol sa pagbibinyag para sa mga patay, isinulat 
sa Nauvoo, ika-1 ng Setyembre 1842 (History of the Church, 5:142-144). 
 
D at T 127:1 Yayamang ipinahayag ng Panginoon sa akin na ang aking mga kaaway, kapwa sa 
Missouri at sa Estadong ito, ay muling tumutugis sa akin; at yayamang sila ay tumutugis sa akin 
nang walang kadahilanan, at wala ni kaunti mang anino o kulay ng katarungan o karapatan sa 
kanilang panig sa pagbubuo ng kanilang maiuusig sa akin; at yayamang ang kanilang mga 
pagkukunwari ay batay lahat sa kasinungalingan ng pinakamaitim na pangulay, aking inisip na ito 
ay kapaki-pakinabang at karunungan sa akin na lisanin ang lugar sa maikling panahon, para sa 
aking sariling kaligtasan at sa kaligtasan ng mga taong ito. Aking sasabihin sa lahat ng yaong 
kung kanino ako ay may pakikipag-ugnayan, na aking iniwan ang aking mga gawain sa mga 
kinatawan at klerk na siyang haharap sa lahat ng kakailanganin sa madali at wastong 
pamamaraan, at titiyakin na lahat ng aking utang ay mababayaran sa takdang panahon, sa 
pamamagitan ng pagpapalitan ng ari-arian, o sa ibang paraan, kung hinihingi ng pagkakataon, o 
kung hinihingi ng mga pangyayari. Kapag aking napag-alaman na ang bagyo ay ganap nang 
humupa, saka ako magbabalik sa inyong muli. 
 
D at T 127:2 At tungkol sa mga panganib na kung saan ako ay tinawag na magdanas, ang mga 
ito ay waring maliit na bagay sa akin, sapagkat ang pagkainggit at pagkapoot ng tao sa akin ay 
naging pangkaraniwang bagay sa lahat ng araw ng aking buhay; at sa kung anong kadahilanan 
ito ay waring mahiwaga, maliban kung ako ay ordenan magmula pa sa pagkakatatag ng daigdig 
para sa ilang mabuting layunin, o masama, anuman ang inyong pipiliing itawag dito. Hatulan 
ninyo para sa inyong sarili. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay na ito, maging ito man ay mabuti o 
masama. Subalit gayunpaman, malalim na tubig ang aking kinasanayang languyin. Itong lahat ay 
naging pangkaraniwan sa akin; at aking nararamdaman, tulad ni Pablo, na nagpupuri sa 
pagdurusa; sapagkat hanggang sa araw na ito ang Diyos ng aking mga ama ay iniligtas ako sa 
kanilang lahat, at ililigtas ako magmula ngayon; sapagkat masdan, at narito, ako ay 
magtatagumpay sa lahat ng aking kaaway, sapagkat ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito. 
 



D at T 127:3 Magsaya ang lahat ng banal, samakatwid, at labis na magalak; sapagkat ang Diyos 
ng Israel ay kanilang Diyos, at siya ay magkakaloob ng karampatang kabayaran bilang ganti sa 
mga ulo ng lahat ng sa kanila ay mapang-api. 
 
D at T 127:4 At muli, katotohanang ganito ang wika ng Panginoon: Ang gawain sa aking templo, 
at lahat ng gawain na aking itinakda sa inyo, ay ipagpatuloy at huwag itigil; at ang inyong 
pagsusumikap, at ang inyong pagtitiyaga, at pagtitiis, at ang inyong mga gawain ay papag-
ibayuhin, at tiyakang hindi mawawala sa inyo ang inyong gantimpala, wika ng Panginoon ng mga 
Hukbo. At kung kanila kayong uusigin, gayundin kanilang inusig ang mga propeta at mabubuting 
tao na mga nauna sa inyo. Sa lahat ng ito ay may gantimpala sa langit. 
 
D at T 127:5 At muli, nagbibigay ako sa inyo ng salita na may kinalaman sa pagbibinyag para sa 
inyong mga patay. 
 
D at T 127:6 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo hinggil sa inyong mga patay: 
Kapag sinuman sa inyo ay nabinyagan para sa inyong mga patay, magkaroon ng tagapagtala, at 
siya ang magiging saksi sa inyong mga pagbibinyag; makinig siya sa pamamagitan ng kanyang 
mga tainga, upang siya ay makapagpatotoo sa katotohanan, wika ng Panginoon; 
 
D at T 127:7 Upang sa lahat ng inyong pagtatala ito ay maitala sa langit; anuman ang inyong 
pagbuklurin sa lupa, ay mabubuklod sa langit; anuman ang inyong paghihiwalayin sa lupa, ay 
paghihiwalayin sa langit; 
 
D at T 127:8 Sapagkat ako ay nalalapit nang ibalik ang maraming bagay sa mundo, na nauukol 
sa pagkasaserdote, wika ng Panginoon ng mga Hukbo. 
 
D at T 127:9 At muli, ang lahat ng tala ay isaayos, upang ang mga ito ay mailagay sa lugar ng 
talaan sa aking banal na templo, upang maalaala sa bawat sali't salinlahi, wika ng Panginoon ng 
mga Hukbo. 
 
D at T 127:10 Aking sasabihin sa lahat ng banal, na aking nais, nang may malaking pagnanais, 
na magsalita sa kanila tungkol sa paksa ng pagbibinyag para sa mga patay, sa susunod na 
Sabbath. Subalit yayamang wala sa aking kapangyarihan na gawin ang gayon, aking isusulat ang 
salita ng Panginoon sa pana-panahon, sa paksang yaon, at ipadadala ito sa inyo sa 
pamamagitan ng koreo, gayon din sa marami pang ibang bagay. 
 
D at T 127:11 Akin ngayong tinatapos ang aking liham sa kasalukuyan, dahil sa kakulangan ng 
oras; sapagkat ang kaaway ay alisto, at gaya ng sinabi ng Tagapagligtas, ang prinsipe ng daigdig 
na ito ay darating, subalit wala siyang kinalaman sa akin. 
 
D at T 127:12 Masdan, ang aking panalangin sa Diyos ay yaong lahat kayo ay maligtas. At 
ibinibigay ko ang aking sarili na inyong tagapaglingkod sa Panginoon, propeta at tagakita ng Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. -- Joseph Smith. 
 

BAHAGI 128 
 
Isang sulat mula kay Joseph Smith, ang Propeta, sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal 
sa mga Huling Araw, naglalaman ng mga karagdagang tagubilin tungkol sa pagbibinyag para sa 
mga patay, isinulat sa Nauvoo, Illinois, ika-6 ng Setyembre 1842 (History of the Church, 5:148-
153). 
 
D at T 128:1 Gaya ng isinulat ko sa inyo sa aking liham bago ako lumisan sa aking tahanan, na 
ako ay susulat sa inyo sa pana-panahon at bibigyan kayo ng kaalaman na may kinalaman sa 
maraming paksa, akin ngayong ipagpapatuloy ang paksa ng pagbibinyag para sa mga patay, 
yayamang ang paksang ito ay tila baga sumasaklaw sa aking isipan, at tumitimo ito sa aking 
damdamin nang napakatindi, mula pa nang ako ay tinutugis ng aking mga kaaway. 



 
D at T 128:2 Ako ay sumulat ng ilang salita ng paghahayag sa inyo hinggil sa isang tagapagtala. 
Ako ay may ilang karagdagang pananaw na may kinalaman sa bagay na ito, na akin ngayong 
pinatutunayan. Iyon ay, ito ay nakasaad sa aking naunang liham na dapat magkaroon ng isang 
tagapagtala, na siyang dapat maging saksi, at gayon din upang makinig sa pamamagitan ng 
kanyang mga tainga, upang siya ay makagawa ng isang talaan ng katotohanan sa harapan ng 
Panginoon. 
 
D at T 128:3 Ngayon, kaugnay ng bagay na ito, magiging napakahirap para sa isang tagapagtala 
nang naroroon sa lahat ng oras, at isagawa ang lahat ng gawain. Upang mapawi ang kahirapang 
ito, maaaring magkaroon ng isang tagapagtala na itinalaga sa bawat purok ng lunsod, na lubos 
na karapat-dapat upang kumuha ng wastong katitikan; at maging napakamaselan at maingat siya 
sa pagkuha ng lahat ng katitikan, pinatutunayan sa kanyang talaan na kanyang nakita ng 
kanyang mga mata, at narinig ng kanyang mga tainga, ibinibigay ang petsa, at mga pangalan, at 
iba pa, at ang kasaysayan ng lahat ng pakikipag-unawaan, binabanggit din ang may tatlong katao 
na naroroon, kung mayroon mang naroroon, na maaari sa anumang oras kapag tinawag na 
magpatunay sa gayon din, nang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ang bawat salita ay maaaring 
mapagtibay. 
 
D at T 128:4 Kung gayon, magkaroon ng isang pangkalahatang tagapagtala, kung kanino ang 
ibang mga talaang ito ay maaaring ibigay, na may kalakip na mga katibayan sa ibabaw ng 
kanilang sariling mga lagda, pinatutunayan na ang talaang kanilang ginawa ay totoo. Pagkatapos 
ang pangkalahatang tagapagtala ng simbahan ay maaaring ipasok ang talaan sa 
pangkalahatang aklat ng simbahan, kalakip ang mga katibayan at lahat ng naroroong saksi, 
kalakip ang kanyang sariling paglalahad na katotohanang kanyang pinaniniwalaan ang nasa itaas 
na paglalahad at mga talaan na totoo, mula sa kanyang kaalaman tungkol sa buong pagkatao at 
pagkakatalaga ng mga taong yaon sa pamamagitan ng simbahan. At kapag ito ay naisagawa na 
sa pangkalahatang aklat ng simbahan, ang talaan ay magiging kasingbanal, at tutugunin ang 
ordenansa nang gayon din na tila baga kanyang nakita ng kanyang mga mata at narinig ng 
kanyang mga tainga, at gumawa ng talaan ng gayon din sa pangkalahatang aklat ng simbahan. 
 
D at T 128:5 Inyong maaaring isipin na ang pagkakaayos ng mga bagay na ito ay napakaselan; 
subalit hayaang aking sabihin sa inyo na ito ay upang tugunin lamang ang kalooban ng Diyos, sa 
pamamagitan ng pagtalima sa ordenansa at paghahanda na inorden ng Panginoon at inihanda 
bago pa sa pagkakatatag ng daigdig, para sa kaligtasan ng mga patay na mamamatay na walang 
kaalaman sa ebanghelyo. 
 
D at T 128:6 At dagdag pa, nais kong tandaan ninyo na si Juan, ang Tagapaghayag ay 
pinagnilay-nilayan ang paksa ring ito na may kinalaman sa mga patay, nang kanyang ipahayag, 
tulad ng inyong matatagpuang nakatala sa Apocalipsis 20:12 -- At aking nakita ang mga patay, 
maliliit at dakila, nakatayo sa harapan ng Diyos, at ang mga aklat ay nabuksan; at isa pang aklat 
ay nabuksan, na siyang aklat ng buhay; at ang mga patay ay hinatulan mula sa mga yaong 
bagay na nakasulat sa mga aklat, alinsunod sa kanilang mga gawa. 
 
D at T 128:7 Inyong matutuklasan sa siping ito na ang mga aklat ay nabuksan; at isa pang aklat 
ay nabuksan, na siyang aklat ng buhay; subalit ang mga patay ay hinatulan mula sa mga yaong 
bagay na nasusulat sa mga aklat, alinsunod sa kanilang mga gawa; samakatwid, ang mga aklat 
na binanggit ay tiyak na yaong mga aklat na naglalaman ng talaan ng kanilang mga gawa, at 
tumutukoy sa mga talaang iningatan sa lupa. At ang aklat na siyang aklat ng buhay ang talaang 
iningatan sa langit; ang alituntunin ay sumasang-ayon nang tiyakan sa doktrina na iniutos sa inyo 
sa paghahayag na nasa liham na aking isinulat sa inyo bago pa ako umalis sa aking tahanan -- 
na sa lahat ng inyong pagtatala ito ay maitatala sa langit. 
 
D at T 128:8 Ngayon, ang katangian ng ordenansang ito ay binubuo sa kapangyarihan ng 
pagkasaserdote, sa pamamagitan ng paghahayag ni Jesucristo na kung saan ito ay 
pinahintulutan na kung ano man ang inyong ibuklod sa lupa ay pagbubuklurin sa langit, at kung 



ano man ang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. O, sa ibang salita, sa ibang 
pananaw ng pagsasalin, kung ano man ang inyong itinala sa lupa ay maitatala sa langit, at 
anuman ang hindi mo itatala sa lupa ay hindi maitatala sa langit; sapagkat mula sa mga aklat ang 
inyong mga patay ay hahatulan, alinsunod sa kanilang sariling mga gawa, kung sila ay tumalima 
sa mga ordenansa sa kanilang sarili propria persona, o sa pamamagitan ng kanilang sariling mga 
kinatawan, alinsunod sa ordenansang inihanda ng Diyos para sa kanilang kaligtasan mula pa 
nang bago itatag ang daigdig alinsunod sa mga talaang kanilang iningatan hinggil sa kanilang 
mga patay. 
 
D at T 128:9 Ito tila baga sa iba ay magiging napakapangahas na doktrina na ating pinag-
uusapan -- isang kapangyarihan na nagtatala o nagbubuklod sa lupa at nagbubuklod sa langit. 
Gayunman, sa lahat ng panahon sa daigdig, kapag ang Panginoon ay nagbibigay ng isang 
dispensasyon ng pagkasaserdote sa sinumang tao sa pamamagitan ng aktuwal na paghahayag, 
o sa anumang pangkat ng mga tao, ang kapangyarihang ito ay tuwinang ibinibigay. Dahil dito, 
anuman ang ginawa ng mga taong yaon na may karapatan, sa pangalan ng Panginoon, at 
ginawa itong talaga at matapat, at nag-ingat ng isang wasto at matapat na talaan ng gayon din, 
ito ay nagiging batas sa lupa at sa langit, at hindi maaaring mapawalang-bisa, alinsunod sa mga 
utos ng dakilang Jehova. Ito ay isang matapat na kawikaan. Sino ang makaririnig nito? 
 
D at T 128:10 At muli, para sa pagkakasumundan, Mateo 16:18, 19: At akin ding sinasabi sa iyo, 
Na ikaw ay si Pedro, at sa batong ito aking itatayo ang aking simbahan; at ang mga pintuan ng 
impiyerno ay hindi mananaig laban dito. At aking ibibigay sa iyo ang mga susi ng kaharian ng 
langit: at kung anuman ang iyong ibubuklod sa lupa ay pagbubuklurin sa langit; at ano man ang 
iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. 
 
D at T 128:11 Ngayon ang malaki at dakilang lihim ng lahat ng bagay, at ang summum bonum ng 
buong paksa na nakalatag sa harapan natin, binubuo sa pagtatamo ng mga kapangyarihan ng 
Banal na Pagkasaserdote. Sa kanya kung kanino ang mga susing ito ay ibinigay ay walang 
paghihirap sa pagtatamo ng kaalaman ng mga katotohanang may kinalaman sa kaligtasan ng 
mga anak ng tao, maging gayundin kapwa para sa mga patay gaya ng para sa mga buhay. 
 
D at T 128:12 Kalakip dito ay kaluwalhatian at karangalan, at kawalang-kamatayan at buhay na 
walang hanggan -- Ang ordenansa ng pagbibinyag sa pamamagitan ng tubig upang mailubog 
doon upang tumugon sa pagkakawangis ng mga patay, upang ang isang alituntunin ay maging 
kaayon sa iba; upang mailubog sa tubig at umahon mula sa tubig ay nasa pagkakawangis ng 
pagkabuhay na mag-uli ng mga patay sa paglabas sa kanilang mga libingan; dahil dito, ang 
ordenansang ito ay sinimulan upang bumuo ng kaugnayan sa ordenansa ng pagbibinyag para sa 
mga patay, na nasa pagkakawangis ng mga patay. 
 
D at T 128:13 Samakatwid, ang lugar ng pinagbibinyagan ay sinimulan bilang isang pagtutulad 
ng libingan, at iniutos na mapasa isang lugar na nasa ilalim kung saan ang mga buhay ay 
maaaring magtipun-tipon, upang ipakita ang mga buhay at ang mga patay, at upang ang lahat ng 
bagay ay magkaroon ng kanyang kawangis, at upang sila ay makiayon sa isa't isa -- na yaong 
makalupa ay umaalinsunod sa yaon ring makalangit, gaya ng ipinahayag ni Pablo, 1 Mga Taga-
Corinto 15:46, 47 at 48: 
 
D at T 128:14 Paanong yaong hindi una ay espirituwal, kundi yaon ay likas; at pagkatapos yaong 
espirituwal. Ang unang tao ay mula sa lupa, makalupa; ang pangalawang tao ang Panginoon 
mula sa langit. Gaya ng makalupa, at gayon din sila na makalupa; at gaya ng makalangit, gayon 
din sila na makalangit. At gaya ng mga talaan sa lupa na may kaugnayan sa inyong mga patay, 
na siyang tunay na ginawa, gayon din ang mga talaan sa langit. Ito, samakatwid, ang 
kapangyarihan ng pagbubuklod at pagtatali, at, sa ibang salita, ang mga susi ng kaharian na 
bumubuo sa susi ng kaalaman. 
 
D at T 128:15 At ngayon, aking mga pinakamamahal na kapatid na lalaki at babae, hayaang 
aking tiyakin sa inyo na ang mga ito ay alituntuning may kinalaman sa mga patay at sa mga 



buhay na hindi maaaring ipagwalang-bahala nang gayun-gayon lamang, gaya ng nauukol sa 
ating kaligtasan. Sapagkat ang kanilang kaligtasan ay kinakailangan at lubhang mahalaga sa 
ating kaligtasan, gaya ng sinabi ni Pablo hinggil sa mga ama -- na sila kung wala tayo ay hindi 
magagawang ganap -- ni tayo kung wala ang ating mga patay ay hindi magagawang ganap. 
 
D at T 128:16 At ngayon, kaugnay ng pagbibinyag para sa mga patay, akin kayong bibigyan ng 
isa pang sipi ni Pablo, 1 Mga Taga-Corinto 15:29: Ano pa ba ang kanilang gagawin na 
bininyagan alang-alang sa mga patay, kung ang mga patay ay hindi na muling babangon? Bakit 
pa sila kung ganoon bininyagan para sa mga patay? 
 
D at T 128:17 At muli, kaugnay ng siping ito akin kayong bibigyan ng isang sipi mula sa isa sa 
mga propeta, na ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pagpapanumbalik ng pagkasaserdote, 
ang mga kaluwalhatiang ipahahayag sa mga huling araw, at sa isang natatanging pamamaraan 
itong pinakamaluwalhati sa lahat ng paksang nabibilang sa walang hanggang ebanghelyo, 
alalaong baga'y, ang pagbibinyag para sa mga patay; sapagkat sinasabi ni Malakias, huling 
kabanata, talata 5 at 6: Masdan, aking isusugo sa inyo si Elijah ang propeta bago dumating ang 
dakila at kakila-kilabot na araw ng Panginoon: At kanyang papagbabaliking-loob ang puso ng 
mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga ama, at baka ako ay pumarito 
at bagabagin ang mundo ng isang sumpa. 
 
D at T 128:18 Ako ay maaaring makapagbigay ng isang malinaw na pagkakasalin nito, subalit ito 
ay sapat na malinaw upang iangkop sa aking layunin gaya ng pagkakasalin nito. Sapat nang 
malaman, sa pangyayaring ito, na ang mundo ay babagabagin ng isang sumpa maliban kung 
may isang pag-uugnay ng anumang uri o iba pa sa pagitan ng mga ama at ng mga anak, sa 
alinmang paksa o iba pa -- at masdan ano ang paksang yaon? Ito ang pagbibinyag para sa mga 
patay. Sapagkat tayo kung wala sila ay hindi magagawang ganap; ni sila kung wala tayo ay hindi 
magagawang ganap. Ni sila o tayo ay hindi magagawang ganap kung wala yaong mga 
nangamatay rin sa ebanghelyo; sapagkat kinakailangan sa pagsisimula ng dispensasyon ng 
kaganapan ng panahon, kung aling dispensasyon sa ngayon ay nagsisimula na, na ang isang 
buo at husto at ganap na pagsasanib, at pag-uugnay na magkakasama ng mga dispensasyon, at 
mga susi, at mga kapangyarihan, at mga kaluwalhatian ay dapat mangyari, at ipahahayag mula 
sa mga araw ni Adan maging sa kasalukuyang panahon. At hindi lamang ito, kundi pati na yaong 
mga bagay na hindi pa ipinahahayag mula pa sa pagkakatatag ng daigdig, subalit maingat na 
itinago mula sa matatalino at marurunong, ipahahayag sa mga sanggol at pasusuhin dito, sa 
dispensasyon ng kaganapan ng panahon. 
 
D at T 128:19 Ngayon, ano ang ating naririnig sa ebanghelyo na ating natanggap? Isang tinig ng 
kagalakan! Isang tinig ng awa mula sa langit; at isang tinig ng katotohanan mula sa lupa; 
masasayang balita para sa mga patay; isang tinig ng kagalakan para sa mga buhay at sa mga 
patay; masasayang balita ng labis na kagalakan. Anong ganda sa mga bundok ang mga paa ng 
mga yaong nagdadala ng masasayang balita ng mabubuting bagay, at nagsasabi sa Sion: 
Masdan, ang iyong Diyos ay naghahari! Gaya ng mga hamog ng Carmel, gayon din ang 
kaalaman ng Diyos ay bababa sa kanila! 
 
D at T 128:20 At muli, ano ang ating naririnig? Masasayang balita mula sa Cumorah! Si Moroni, 
isang angel mula sa langit, ipinahahayag ang katuparan ng mga propeta -- ang aklat na 
ipahahayag. Isang tinig ng Panginoon sa ilang ng Fayette, Seneca County, ipinahahayag ang 
tatlong saksi na magpatotoo sa aklat! Ang tinig ni Miguel sa mga pampang ng Susquehanna, 
makikilala ang diyablo kapag siya ay nagpakita bilang isang anghel ng liwanag! Ang tinig nina 
Pedro, Santiago, at Juan sa ilang sa pagitan ng Harmony, Susquehanna County, at Colesville, 
Broome County, sa Ilog ng Susquehanna, ipinahahayag ang kanilang sarili na mga nagtataglay 
ng mga susi ng kaharian, at ng dispensasyon ng kaganapan ng panahon. 
 
D at T 128:21 At muli, ang tinig ng Diyos sa silid tulugan ng matandang Amang Whitmer, sa 
Fayette, Seneca County, at sa iba't ibang panahon, at sa magkakaibang lugar sa lahat ng 
paglalakbay at paghihirap nitong Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw! At 



ang tinig ni Miguel, ang arkanghel; ang tinig ni Gabriel, at ni Rafael, at ng iba't ibang anghel, mula 
kay Miguel o Adan hanggang sa kasalukuyang panahon, ang lahat ay nagpapahayag ng kanilang 
dispensasyon, ng kanilang mga karapatan, ng kanilang mga susi, ng kanilang karangalan, ang 
kanilang kamaharlikaan at kaluwalhatian, at ang kapangyarihan ng kanilang pagkasaserdote; 
nagbibigay ng taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin; kaunti rito, at kaunti roon; binibigyan 
tayo ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpigil ng yaong sasapit, pinagtitibay ang ating pag-asa! 
 
D at T 128:22 Mga kapatid, hindi ba tayo magpapatuloy sa isang napakadakilang adhikain? 
Sumulong at huwag umurong. Lakas ng loob, mga kapatid; at humayo, humayo sa 
pananagumpay! Magsaya sa inyong mga puso, at labis na magalak. Bumulalas ang mundo sa 
pag-awit. Magsalita ang mga patay ng mga awit ng walang hanggang papuri sa Haring 
Immanuel, na nag-orden, bago pa ang pagkakatatag ng daigdig, na yaong makatutulong sa atin 
upang matubos sila mula sa kanilang bilangguan; sapagkat ang mga bilanggo ay makalalaya. 
 
D at T 128:23 Pasigawin ang mga bundok sa kagalakan, at lahat kayong mga lambak ay 
sumigaw nang malakas; at lahat kayong mga dagat at tuyong lupain sabihin ang mga kamangha-
mangha ng inyong Walang Hanggang Hari! At kayong mga ilog, at mga batis, at mga sapa, ay 
umagos nang may kagalakan. Purihin ng mga kahoy at lahat ng puno ng bukid ang Panginoon; at 
kayong mga buo na bato ay umiyak sa kagalakan! Magsiawit nang sabay-sabay ang araw, 
buwan, at ang mga pang-umagang bituin, at pasigawin sa kagalakan ang lahat ng anak na lalaki 
ng Diyos! At ipahayag ng walang hanggang mga nilikha ang kanyang pangalan magpakailanman 
at walang katapusan! At muli aking sinasabi, anong luwalhati ang tinig na ating naririnig mula sa 
langit, ipinahahayag sa ating mga tainga, kaluwalhatian, at kaligtasan, at karangalan, at 
kawalang-kamatayan, at buhay na walang hanggan; mga kaharian, pamunuan, at 
kapangyarihan! 
 
D at T 128:24 Masdan, ang dakilang araw ng Panginoon ay nalalapit na; at sino ang 
makatatahan sa araw ng kanyang pagparito, at sino ang makatatayo kapag siya ay pakikita? 
Sapagkat siya ay parang apoy ng mangdadalisay, at parang sabon ng mga tagapagpaputi; at 
siya ay mauupong gaya ng mangingintab at mangdadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang 
mga anak na lalaki ni Levi, at kanyang pakikinising parang ginto at pilak, upang sila ay 
makapaghain sa Panginoon ng mga handog sa kabutihan. Tayo, samakatwid, bilang isang 
simbahan at mga tao, at bilang mga Banal sa mga Huling Araw, maghain sa Panginoon ng isang 
handog sa kabutihan; at ating ialay sa kanyang banal na templo, kapag ito ay natapos na, ang 
isang aklat na naglalaman ng mga talaan ng ating mga patay, na magiging karapat-dapat sa 
lahat ng pagtanggap. 
 
D at T 128:25 Mga kapatid, ako ay marami pang bagay na sasabihin sa inyo tungkol sa paksa; 
subalit magtatapos sa kasalukuyan, at ipagpapatuloy ang paksa sa ibang pagkakataon. Ako, 
gaya ng dati, ang inyong hamak na tagapaglingkod at hindi nagbabagong kaibigan, Joseph 
Smith. 
 

BAHAGI 129 
 
Mga tagubiling ibinigay ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Nauvoo, Illinois, ika-9 ng Pebrero 1843, 
ipinabatid ang tatlong dakilang susi kung paano ang tunay na pagkatao ng mga naglilingkod na 
anghel at espiritu ay maaaring makilala ang pagkakaiba (History of the Church, 5:267). 
 
D at T 129:1 May dalawang uri ng nilikha sa langit, alalaong baga'y: Mga anghel, na mga 
nabuhay na mag-uling tao, may mga katawang laman at mga buto -- 
 
D at T 129:2 Halimbawa, sinabi ni Jesus: Hawakan ako at tingnan, sapagkat ang espiritu ay 
walang laman at mga buto, tulad ng nakikita ninyong mayroon ako. 
 
D at T 129:3 Pangalawa: ang mga espiritu ng mga makatarungang tao na ginawang ganap, sila 
na hindi nabuhay na mag-uli, subalit nagmana ng gayon ding kaluwalhatian. 



 
D at T 129:4 Kapag ang isang sugo ay dumating na nagsasabing siya ay may mensahe mula sa 
Diyos, iabot sa kanya ang iyong kamay at hilingin sa kanya na makipagkamay sa iyo. 
 
D at T 129:5 Kung siya man ay isang anghel gagawin niya ito, at mararamdaman ninyo ang 
kanyang kamay. 
 
D at T 129:6 Kung siya man ay espiritu ng isang makatarungang tao na ginawang ganap siya ay 
darating sa kanyang kaluwalhatian; sapagkat iyon lamang ang tanging paraan upang siya ay 
makapagpakita -- 
 
D at T 129:7 Hilingin sa kanya na makipagkamay sa inyo, subalit siya ay hindi gagalaw, sapagkat 
salungat sa patakaran ng langit para sa isang makatarungang tao na manlinlang; subalit kanya 
pa ring ibibigay ang kanyang mensahe. 
 
D at T 129:8 Kung ito ay diyablo na parang anghel ng liwanag, kapag siya ay hinilingan ninyong 
makipagkamay ay kanyang iaabot sa inyo ang kanyang kamay, at wala kayong mararamdamang 
anuman; kaya nga't maaari ninyo siyang makilala. 
 
D at T 129:9 Ang mga ito ang tatlong dakilang susi kung paano ninyo malalaman kung ang 
alinmang pangangasiwa ay mula sa Diyos. 
 

BAHAGI 130 
 
Mga talaan ng tagubilin na ibinigay ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Ramus, Illinois, ika-2 ng 
Abril 1843 (History of the Church, 5:323-325). 
 
D at T 130:1 Kapag ang Tagapagligtas ay magpapakita, atin siyang makikita nang siya rin. Ating 
makikita na siya ay isang tao tulad ng ating sarili. 
 
D at T 130:2 At yaon ding lipunan na umiiral sa atin dito ang iiral sa atin doon, lamang ito ay may 
kakabit na walang hanggang kaluwalhatian, kung aling kaluwalhatian ay hindi pa natin ngayon 
tinatamasa. 
 
D at T 130:3 Juan 14:23 -- Ang pagpapakita ng Ama at ng Anak, sa talata na yaon, ay isang 
personal na pagpapakita; at ang kuru-kuro na ang Ama at ang Anak ay nananahanan sa puso ng 
isang tao ay isang sinaunang paniniwala ng ibang sekta, at mali. 
 
D at T 130:4 Bilang kasagutan sa katanungang -- Hindi ba ang pagbilang ng oras ng Diyos, oras 
ng anghel, oras ng propeta, at oras ng tao, ay alinsunod sa planeta kung saan sila naninirahan? 
 
D at T 130:5 Aking tinugon, Oo. Subalit walang mga anghel na naglilingkod sa mundong ito kundi 
yaong nabibilang o nabilang dito. 
 
D at T 130:6 Ang mga anghel ay hindi naninirahan sa isang planetang tulad nitong mundo; 
 
D at T 130:7 Subalit sila ay naninirahan sa kinaroroonan ng Diyos, sa isang daigdig na tulad ng 
isang dagat ng salamin at apoy, kung saan ang lahat ng bagay para sa kanilang kaluwalhatian ay 
naipakikita, nakaraan, kasalukuyan, at panghinaharap, at nagpapatuloy sa harapan ng 
Panginoon. 
 
D at T 130:8 Ang pook kung saan ang Diyos ay naninirahan ay isang malaking Urim at Tummim. 
 
D at T 130:9 Ang mundong ito, sa kanyang pinabanal at walang kamatayang kalagayan, ay 
gagawing tulad sa kristal at magiging isang Urim at Tummim sa mga naninirahang nakatira roon, 
kung saan ang lahat ng bagay na nauukol sa isang mababang kaharian, o lahat ng kaharian na 



may nakabababang kaayusan, ay ipakikita sa yaong mga nananahanan dito; at ang mundong ito 
ay magiging kay Cristo. 
 
D at T 130:10 Pagkatapos ang puting batong binanggit sa Apocalipsis 2:17, ay magiging isang 
Urim at Tummim sa bawat taong tumatanggap nito, kung saan ang mga bagay na nauukol sa 
isang nakatataas na kaayusan ng mga kaharian ay ipababatid; 
 
D at T 130:11 At isang puting bato ay ibinigay sa bawat isa sa mga yaong patutungo sa selestiyal 
na kaharian, kung saan isang bagong pangalan ang masusulat, kung alin ay walang sinuman ang 
nakababatid maliban sa kanya na tumanggap nito. Ang bagong pangalan ang hudyat. 
 
D at T 130:12 Aking ipinopropesiya, sa pangalan ng Panginoong Diyos, na ang pasimula ng mga 
kahirapan na magiging dahilan ng labis na pagdanak ng dugo bago ang pagparito ng Anak ng 
Tao ay mangyayari sa South Carolina. 
 
D at T 130:13 Ito ay malamang na magsimula dahil sa katanungan sa pang-aalipin. Ito ay 
ipinahayag ng tinig sa akin, habang ako ay taimtim na nananalangin hinggil sa paksa, ika-25 ng 
Disyembre 1832. 
 
D at T 130:14 Ako minsan ay buong taimtim na nananalangin upang malaman ang oras ng 
pagparito ng Anak ng Tao, nang ako ay makarinig ng isang tinig na inuulit ang sumusunod: 
 
D at T 130:15 Joseph, aking anak, kung ikaw ay mabubuhay hanggang sa ikaw ay walumpu't 
limang taon, iyong makikita ang mukha ng Anak ng Tao; samakatwid hayaang ito ay makasapat, 
at huwag na akong muling guluhin sa bagay na ito. 
 
D at T 130:16 Ako ay iniwang gayon, hindi man lamang nakapagpasiya kung ang pagparitong ito 
ay tumutukoy sa simula ng milenyo o sa ibang naunang pagpapakita, o kung ako ay mamamatay 
at sa gayon ay makikita ang kanyang mukha. 
 
D at T 130:17 Ako ay naniniwala na ang pagparito ng Anak ng Tao ay hindi magiging mas maaga 
kaysa sa oras na yaon. 
 
D at T 130:18 Anumang alituntunin ng katalinuhan ang ating matamo sa buhay na ito, ito ay 
kasama nating babangon sa pagkabuhay na mag-uli. 
 
D at T 130:19 At kung ang isang tao ay nagkamit ng maraming kaalaman at katalinuhan sa 
buhay na ito sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap at pagiging masunurin kaysa sa iba, siya ay 
magkakaroon ng labis na kalamangan sa daigdig na darating. 
 
D at T 130:20 May isang batas, hindi mababagong utos sa langit bago pa ang pagkakatatag ng 
daigdig na ito, kung saan ang lahat ng pagpapala ay nakasalalay -- 
 
D at T 130:21 At kapag tayo ay nagtatamo ng anumang mga pagpapala mula sa Diyos, ito ay 
dahil sa pagsunod sa batas kung saan ito ay nakasalalay. 
 
D at T 130:22 Ang Ama ay may katawang may laman at mga buto na nahihipo gaya ng sa tao; 
ang Anak din; subalit ang Espiritu Santo ay walang katawang may laman at mga buto, kundi 
isang personaheng Espiritu. Kung hindi ganito, ang Espiritu Santo ay hindi makapananahanan sa 
atin. 
 
D at T 130:23 Ang isang tao ay maaaring matanggap ang Espiritu Santo, at ito ay maaaring 
bumaba sa kanya at hindi manatili sa kanya. 
 

BAHAGI 131 
 



Mga tagubilin ni Joseph Smith, ang Propeta, ibinigay sa Ramus, Illinois, ika-16 at 17 ng Mayo, 
1843 (History of the Church, 5:392-393). 
 
D at T 131:1 Sa selestiyal na kaluwalhatian ay may tatlong kalangitan o antas; 
 
D at T 131:2 At upang matamo ang pinakamataas, ang isang tao ay kailangang pumasok sa 
orden na ito ng pagkasaserdote [ibig sabihin ang bago at walang hanggang tipan ng kasal]; 
 
D at T 131:3 At kung hindi niya gagawin, hindi niya ito matatamo. 
 
D at T 131:4 Maaari siyang pumasok sa iba, subalit iyon na ang katapusan ng kanyang kaharian; 
hindi siya magkakaroon ng pag-unlad. 
 
D at T 131:5 (Ika-17 ng Mayo 1843.) Ang mas tiyak na salita ng propesiya ay nangangahulugan 
na malaman ng isang tao na siya ay ibinuklod sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng 
paghahayag at ng diwa ng propesiya, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na 
Pagkasaserdote. 
 
D at T 131:6 Hindi maaari para sa isang tao na maligtas dahil sa kamangmangan. 
 
D at T 131:7 Walang anumang bagay na hindi materyal na bagay. Lahat ng espiritu ay bagay, 
subalit ito ay mas pino o dalisay, at maaari lamang makilala sa pamamagitan ng mas dalisay na 
mga mata; 
 
D at T 131:8 Hindi natin ito makikita; subalit kapag ang ating mga katawan ay pinadalisay ating 
makikita na itong lahat ay bagay. 
 

BAHAGI 132 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Nauvoo, Illinois, 
itinala noong ika-12 ng Hulyo 1843, nauukol sa bago at walang hanggang tipan, kabilang ang 
kawalang-hanggan ng tipan ng kasal, at gayon din ang pagkakaroon ng maraming asawang 
babae (History of the Church, 5:501-507). Bagaman ang paghahayag ay naitala noong 1843, 
maliwanag mula sa mga makasaysayang talaan na ang mga doktrina at alituntuning napapaloob 
sa paghahayag na ito ay ipinaalam sa Propeta mula pa noong 1831. 
 
D at T 132:1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa iyo na aking tagapaglingkod na si 
Joseph, na yayamang ikaw ay nagtanong sa aking kamay upang malaman at maunawaan kung 
saan ako, ang Panginoon, ay binigyang-katwiran ang aking mga tagapaglingkod na sina 
Abraham, Isaac at Jacob, gayon din sina Moises, David at Solomon, na aking mga 
tagapaglingkod, hinggil sa alituntunin at doktrina ng kanilang pagkakaroon ng maraming asawa at 
kalunya -- 
 
D at T 132:2 Masdan, at narito, ako ang Panginoong mong Diyos, at tutugunin kita hinggil sa 
bagay na ito. 
 
D at T 132:3 Samakatwid, ihanda ang iyong puso upang tanggapin at sundin ang mga tagubiling 
aking ibibigay sa iyo; sapagkat ang lahat ng yaong mayroon ng batas na ito na ipinahayag sa 
kanila ay kailangang sundin ang gayon din. 
 
D at T 132:4 Sapagkat masdan, ipinahahayag ko sa iyo ang isang bago at isang walang 
hanggang tipan; at kung ikaw ay hindi tutupad sa tipang yaon, kung gayon ikaw ay 
mapapahamak; sapagkat walang sinuman ang makatatanggi sa tipang ito at mapahihintulutang 
pumasok sa aking kaluwalhatian. 
 



D at T 132:5 Sapagkat lahat ng magkakaroon ng pagpapala sa aking mga kamay ay susunod sa 
batas na itinakda para sa pagpapalang yaon, at ang mga batayan nito, gaya ng pinasimulan bago 
pa ang pagkakatatag ng daigdig. 
 
D at T 132:6 At tungkol sa bago at walang hanggang tipan, ito ay pinasimulan para sa kaganapan 
ng aking kaluwalhatian; at siya na tumatanggap ng kaganapan nito ay kailangan at dapat na 
sumunod sa batas, o siya ay mapapahamak, wika ng Panginoong Diyos. 
 
D at T 132:7 At katotohanang aking sinasabi sa iyo, na ang mga batayan ng batas na ito ay mga 
ito: Lahat ng tipan, kasunduan, pagkakabigkis, pananagutan, sumpaan, panata, gawain, 
kaugnayan, samahan, o inaasahan, na hindi ginawa at pinasok sa at ibinuklod ng Banal na 
Espiritu ng pangako, sa kanya na hinirang, kapwa maging sa panahon at sa lahat ng kawalang-
hanggan, at yaong ding pinakabanal, sa pamamagitan ng paghahayag at kautusan sa 
pamamagitan ng pamamaraan ng aking hinirang, na aking itinalaga sa mundo upang hawakan 
ang kapangyarihang ito (at aking itinalaga sa aking tagapaglingkod na si Joseph na hawakan ang 
kapangyarihang ito sa mga huling araw, at wala kailanman maliban sa isa sa mundo sa panahon 
kung kanino ang kapangyarihang ito at ang mga susi ng pagkasaserdoteng ito ay iginawad), ay 
wala ni kapangyarihan, bisa, o lakas sa at pagkaraan ng pagkabuhay na mag-uli mula sa patay; 
sapagkat lahat ng kasunduan na hindi ginawa sa layuning ito ay may katapusan kapag ang mga 
tao ay patay na. 
 
D at T 132:8 Masdan, ang aking bahay ay isang bahay ng kaayusan, wika ng Panginoong Diyos, 
at hindi isang bahay ng kaguluhan. 
 
D at T 132:9 Ako ba ay tatanggap ng isang hain, wika ng Panginoon, na hindi ginawa sa aking 
pangalan? 
 
D at T 132:10 O akin bang tatanggapin sa inyong mga kamay yaong hindi ko itinakda? 
 
D at T 132:11 At aking bang itatakda sa inyo, wika ng Panginoon, maliban sa ito ay sa 
pamamagitan ng batas, maging kagaya ko at ng aking Ama na inordenan sa inyo, bago pa ang 
daigdig? 
 
D at T 132:12 Ako ang Panginoon mong Diyos; at aking ibinibigay sa iyo ang kautusang ito -- na 
walang sinuman ang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko o ng aking salita, na siyang 
aking batas, wika ng Panginoon. 
 
D at T 132:13 At lahat ng bagay na nasa daigdig, maging ito man ay inordenan ng tao, ng trono, 
o mga pamunuan, o kapangyarihan, o bagay na may pangalan, anuman ang mga ito, na hindi sa 
pamamagitan ko o ng aking salita, wika ng Panginoon, ay ibabagsak, at hindi mananatili 
pagkaraang ang mga tao ay patay na, ni sa o pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, wika ng 
Panginoon mong Diyos. 
 
D at T 132:14 Sapagkat anumang mga bagay ang manatili ay sa pamamagitan ko; at anumang 
mga bagay ang hindi sa pamamagitan ko ay panginginigin at wawasakin. 
 
D at T 132:15 Samakatwid, kung ang isang lalaki ay nagpakasal sa isang babae sa daigdig, at 
pinakasalan niya siya hindi sa pamamagitan ko ni sa aking salita, at siya ay nakipagtipan sa 
kanya habang siya ay nasa daigdig at siya sa kanya, ang kanilang tipan at kasal ay walang bisa 
kapag sila ay patay na, at kapag sila ay wala na sa daigdig; samakatwid, sila ay hindi nakatali sa 
anumang batas kapag sila ay wala na sa daigdig. 
 
D at T 132:16 Samakatwid, kapag sila ay wala na sa daigdig sila ay hindi ikinasal ni ipinakasal, 
kundi mga itinalagang anghel sa langit, yaong mga anghel na mga tagapaglingkod, na 
maglilingkod sa yaong mga karapat-dapat ng isang mas higit, at labis, at walang hanggang bigat 
ng kaluwalhatian. 



 
D at T 132:17 Dahil ang mga anghel na ito ay hindi sumunod sa aking batas; samakatwid, hindi 
sila maaaring dumami, kundi mananatiling hiwa-hiwalay at nag-iisa, walang kadakilaan, sa 
kanilang ligtas na kalagayan, sa lahat ng kawalang-hanggan; at mula ngayon ay hindi mga diyos, 
kundi mga anghel ng Diyos magpakailanman at walang katapusan. 
 
D at T 132:18 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, kung ang isang lalaki ay nagpakasal sa 
isang babae, at gumawa ng tipan sa kanya sa panahon at sa lahat ng kawalang-hanggan, kung 
ang tipang iyon ay hindi sa pamamagitan ko o sa aking salita, na siyang aking batas, at hindi 
ibinuklod ng Banal na Espiritu ng pangako, sa pamamagitan niya na aking hinirang at itinakda sa 
kapangyarihang ito, kung gayon hindi ito tunay ni may bisa kapag sila ay wala na sa daigdig, 
sapagkat sila ay hindi ko pinag-isa, wika ng Panginoon, ni ng aking salita; kapag sila ay wala na 
sa daigdig hindi ito tatanggapin doon, sapagkat ang mga anghel at ang mga diyos ang itinalaga 
doon, kung kanino sila ay hindi makararaan; hindi nila, samakatwid, mamanahin ang aking 
kaluwalhatian; sapagkat ang aking bahay ay isang bahay ng kaayusan, wika ng Panginoong 
Diyos. 
 
D at T 132:19 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, kung ang isang lalaki ay nagpakasal sa 
isang babae sa pamamagitan ng aking salita, na siyang aking batas, at sa pamamagitan ng bago 
at walang hanggang tipan, at ito ay ibinuklod sa kanila ng Banal na Espiritu ng pangako, sa 
pamamagitan niya na siyang hinirang, kung kanino ko itinakda ang kapangyarihang ito at ang 
mga susi ng pagkasaserdoteng ito; at sasabihin sa kanila -- Kayo ay magbabangon sa unang 
pagkabuhay na mag-uli; at kung ito ay pagkaraan ng unang pagkabuhay na mag-uli, sa susunod 
na pagkabuhay na mag-uli; at magmamana ng mga trono, kaharian, pamunuan, at 
kapangyarihan, mga sakop, lahat ng taas at lalim -- sa gayon ito ay masusulat sa Aklat ng Buhay 
ng Kordero, na siya ay hindi gagawa ng pagpaslang upang makapagpadanak ng dugo ng walang 
malay, at kung siya ay susunod sa aking tipan, at hindi gagawa ng pagpaslang upang 
makapagpadanak ng dugo ng walang malay, ito ay magagawa sa kanila sa lahat ng bagay 
anuman ang ipataw sa kanila ng aking tagapaglingkod, sa panahon, at sa lahat ng kawalang-
hanggan; at magkakaroon ng buong bisa kapag sila ay wala na sa daigdig; at sila ay makararaan 
sa mga anghel, at sa mga diyos, na inilagay roon, tungo sa kanilang kadakilaan at kaluwalhatian 
sa lahat ng bagay, na ibinuklod sa kanilang mga ulo, kung aling kaluwalhatian ay magiging isang 
kaganapan at isang pagpapatuloy ng mga binhi magpakailanman at walang katapusan. 
 
D at T 132:20 Pagkatapos sila ay magiging mga diyos, sapagkat sila ay walang katapusan; 
samakatwid sila ay magiging mula sa kawalang-hanggan hanggang sa kawalang-hanggan, 
sapagkat sila ay magpapatuloy; sa gayon sila ay mangingibabaw sa lahat, sapagkat lahat ng 
bagay ay saklaw nila. Sa gayon sila ay magiging mga diyos, sapagkat taglay nila ang lahat ng 
kapangyarihan, at ang mga anghel ay saklaw nila. 
 
D at T 132:21 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban sa kayo ay sumunod sa 
aking batas hindi ninyo matatamo ang kaluwalhatiang ito. 
 
D at T 132:22 Sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daan na patungo sa kadakilaan at 
pagpapatuloy ng mga buhay, at kakaunti ang makasusumpong noon, sapagkat hindi ninyo ako 
tinanggap sa daigdig ni hindi ninyo ako nakilala. 
 
D at T 132:23 Subalit kung inyo akong tinanggap sa daigdig, sa gayon makikilala ninyo ako, at 
matatanggap ang inyong kadakilaan; na kung nasaan ako kayo ay makaparoroon din. 
 
D at T 132:24 Ito ang mga buhay na walang hanggan -- na makilala ang nag-iisang marunong at 
tunay na Diyos, at si Jesucristo, na kanyang isinugo. Ako siya. Tanggapin ninyo, samakatwid, 
ang aking batas. 
 
D at T 132:25 Malapad ang pintuan, at maluwang ang daan na patungo sa mga kamatayan; at 
marami roon na nagsisipasok, sapagkat hindi nila ako tinanggap, ni sumunod sila sa aking batas. 



 
D at T 132:26 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, kung ang isang lalaki ay nagpakasal 
sa isang babae alinsunod sa aking salita, at sila ay ibinuklod ng Banal na Espiritu ng pangako, 
alinsunod sa aking pagkakatalaga, at ang lalaki o ang babae ay makagawa ng anumang 
kasalanan o paglabag sa bago at walang hanggang tipan, at lahat ng uri ng kalapastanganan, at 
kung sila ay hindi nakagawa ng pagpaslang kung saan sila ay nagpadanak ng dugo ng walang 
malay, gayon pa man sila ay babangon sa unang pagkabuhay na mag-uli, at papasok sa 
kanilang kadakilaan; subalit sila ay wawasakin sa laman, at ibibigay sa mga pagpapahirap ni 
Satanas hanggang sa araw ng pagtubos, wika ng Panginoong Diyos. 
 
D at T 132:27 Ang kalapastanganan laban sa Espiritu Santo, na hindi patatawarin sa daigdig ni 
sa labas ng daigdig, ay yaon na kayo ay makagawa ng pagpaslang kung saan kayo ay 
nagpadanak ng dugo ng walang malay, at sumasang-ayon sa aking kamatayan, pagkatapos 
ninyong matanggap ang aking bago at walang hanggang tipan, wika ng Panginoong Diyos; at 
siya na hindi sumusunod sa batas na ito ay hindi maaaring makapasok sa aking kaluwalhatian, 
kundi mapapahamak, wika ng Panginoon. 
 
D at T 132:28 Ako ang Panginoon mong Diyos, at ibibigay sa iyo ang batas ng aking Banal na 
Pagkasaserdote, tulad ng pag-orden ko at ng aking Ama bago pa ang daigdig. 
 
D at T 132:29 Tinanggap ni Abraham ang lahat ng bagay, anuman ang kanyang tinanggap, sa 
pamamagitan ng paghahayag at kautusan, sa pamamagitan ng aking salita, wika ng Panginoon, 
at pumasok sa kanyang kadakilaan at umupo sa kanyang trono. 
 
D at T 132:30 Si Abraham ay tumanggap ng mga pangako hinggil sa kanyang mga binhi, at ng 
bunga ng kanyang mga balakang -- kung kaninong balakang kayo ay nagmula, alalaong baga'y, 
ang aking tagapaglingkod na si Joseph -- na magsisipagpatuloy habang sila ay nasa daigdig; at 
hinggil kay Abraham at sa kanyang mga binhi, sa labas ng daigdig sila ay dapat magpatuloy; 
kapwa sa daigdig at sa labas ng daigdig dapat silang magpatuloy katulad ng mga hindi mabilang 
na bituin; o, kung kayo ay magbibilang ng buhangin sa dalampasigan hindi ninyo mabibilang ang 
mga ito. 
 
D at T 132:31 Ang pangakong ito ay inyo rin, sapagkat kayo ay mula kay Abraham, at ang 
pangako ay ginawa kay Abraham; at sa pamamagitan ng batas na ito ang pagpapatuloy ng mga 
gawain ng aking Ama, kung saan luluwalhatiin niya ang kanyang sarili. 
 
D at T 132:32 Humayo kayo, samakatwid, at gawin ang mga gawain ni Abraham; pumasok kayo 
sa aking batas at kayo ay maliligtas. 
 
D at T 132:33 Subalit kung kayo ay hindi papasok sa aking batas hindi kayo makatatanggap ng 
pangako ng aking Ama, na kanyang ginawa kay Abraham. 
 
D at T 132:34 Inutusan ng Diyos si Abraham, at ibinigay ni Sara si Hagar kay Abraham upang 
maging asawa. At bakit niya ito ginawa? Sapagkat ito ang batas; at mula kay Hagar nagmula ang 
maraming tao. Ito, samakatwid, ay nagsasakatuparan, bukod sa ibang mga bagay, sa mga 
pangako. 
 
D at T 132:35 Si Abraham ba, samakatwid, ay nasa ilalim ng kahatulan? Katotohanang sinasabi 
ko sa inyo, Hindi; sapagkat ako, ang Panginoon, ang nag-utos nito. 
 
D at T 132:36 Si Abraham ay inutusan na ialay ang kanyang anak na si Isaac; gayon pa man, ito 
ay nasusulat: Huwag kang papatay. Si Abraham, gayon man, ay hindi tumanggi, at ito ay 
ipinalalagay sa kanya sa kabutihan. 
 
D at T 132:37 Si Abraham ay tumanggap ng mga kalunya, at sila ay nagsilang sa kanya ng mga 
anak; at ito ay ipinalagay sa kanya sa kabutihan, sapagkat sila ay ibinigay sa kanya, at siya ay 



sumunod sa aking batas; gaya rin ni Isaac at ni Jacob ay walang ginawang ibang bagay maliban 
sa yaong iniutos sa kanila; at sapagkat hindi sila gumawa ng anumang bagay maliban sa yaong 
iniutos sa kanila, sila ay pumasok sa kanilang kadakilaan, alinsunod sa mga pangako, at umupo 
sa mga trono, at hindi mga anghel kundi mga diyos. 
 
D at T 132:38 Si David din ay tumanggap ng maraming asawa at kalunya, at pati rin sina 
Solomon at Moises na ang aking mga tagapaglingkod, gaya rin ng marami sa iba ko pang mga 
tagapaglingkod, mula sa simula ng paglikha hanggang sa panahong ito; at sa walang bagay sila 
ay nagkasala maliban sa yaong mga bagay na hindi nila tinanggap sa akin. 
 
D at T 132:39 Ang mga asawa at kalunya ni David ay ibinigay ko sa kanya, sa pamamagitan ng 
kamay ni Nathan, ang aking tagapaglingkod, at ang iba pa sa mga propeta na may mga susi ng 
kapangyarihang ito; at wala sa mga bagay na ito siya nagkasala laban sa akin maliban sa kaso ni 
Uria at ng kanyang asawa; at samakatwid siya ay bumagsak mula sa kanyang kadakilaan, at 
tinanggap ang kanyang bahagi; at hindi niya mamamana ang mga ito sa labas ng daigdig, 
sapagkat ibinigay ko ang mga ito sa iba, wika ng Panginoon. 
 
D at T 132:40 Ako ang Panginoon mong Diyos, at aking ibinibigay sa iyo, aking tagapaglingkod 
na Joseph, ang isang pagtatalaga, at panumbalikin ang lahat ng bagay. Hilingin kung ano ang 
nais mo, at ito ay ibibigay sa iyo alinsunod sa aking salita. 
 
D at T 132:41 At yayamang ikaw ay nagtanong hinggil sa pakikiapid, katotohanan, katotohanan, 
sinasabi ko sa iyo, kung ang isang lalaki ay tumanggap ng asawa sa bago at walang hanggang 
tipan, at kung siya ay pumisan sa ibang lalaki, at hindi ko itinalaga sa kanya sa pamamagitan ng 
banal na paghirang, siya ay nagkasala ng pakikiapid at wawasakin. 
 
D at T 132:42 At kung siya ay wala sa bago at walang hanggang tipan, at siya ay pumisan sa 
ibang lalaki, siya ay nagkasala ng pakikiapid. 
 
D at T 132:43 At kung ang kanyang asawa ay pumisan sa ibang babae, at siya ay nasa ilalim ng 
isang panata, kanyang sinira ang kanyang panata at nagkasala ng pakikiapid. 
 
D at T 132:44 At kung siya ay hindi nagkasala ng pakikiapid, kundi walang malay at hindi sinira 
ang kanyang panata, at kanya itong alam, at ipinahahayag ko ito sa iyo, aking tagapaglingkod na 
Joseph, sa gayon magkakaroon ka ng kapangyarihan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 
aking Banal na Pagkasaserdote, na kunin siya at ibigay siya sa kanya na hindi nagkasala ng 
pakikiapid kundi naging matapat; sapagkat siya ay gagawing tagapamahala sa marami. 
 
D at T 132:45 Sapagkat aking iginawad sa iyo ang mga susi at kapangyarihan ng 
pagkasaserdote, kung saan aking pinanumbalik ang lahat ng bagay, at ipinaalam sa iyo ang lahat 
ng bagay sa takdang panahon. 
 
D at T 132:46 At katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, na anumang bagay na iyong 
ibuklod sa lupa ay bubuklurin sa langit; at anumang bagay na iyong itali sa lupa, sa aking 
pangalan at sa pamamagitan ng aking salita, wika ng Panginoon, ito ay nakataling walang 
hanggang sa mga kalangitan; at kanino mang mga kasalanan ang iyong patawarin sa lupa ay 
patatawarin ng walang hanggan sa mga kalangitan; at kanino mang kasalanan ang hindi mo 
patawarin sa lupa ay hindi patatawarin sa langit. 
 
D at T 132:47 At muli, katotohanang sinasabi ko, sinuman ang iyong pagpalain ay aking 
pagpapalain, at sinuman ang iyong isumpa ay aking isusumpa, wika ng Panginoon; sapagkat 
ako, ang Panginoon, ay iyong Diyos. 
 
D at T 132:48 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na Joseph, na 
anuman ang iyong ibigay sa lupa, at kung kanino mo man ibigay ang anuman sa lupa, sa 
pamamagitan ng aking salita at alinsunod sa aking batas, ito ay dadalawin kalakip ang mga 



pagpapala at hindi mga sumpa, at sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, wika ng Panginoon, 
at hindi magkakaroon ng kaparusahan sa lupa at sa langit. 
 
D at T 132:49 Sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, at lalaging kasama mo maging sa 
katapusan ng daigdig, at sa lahat ng kawalang-hanggan; sapagkat katotohanang aking ibinuklod 
sa iyo ang iyong kadakilaan, at naghanda ng isang trono para sa iyo sa kaharian ng aking Ama, 
kasama ni Abraham na iyong ama. 
 
D at T 132:50 Masdan, nakita ko ang iyong mga sakripisyo, at patatawarin ang lahat ng iyong 
mga kasalanan; nakita ko ang iyong mga sakripisyo sa pagsunod sa yaong aking sinabi sa iyo. 
Humayo, samakatwid, at ako ang gagawa ng paraan para sa iyong pagtakas, gaya ng 
pagtanggap ko sa pag-aalay ni Abraham ng kanyang anak na si Isaac. 
 
D at T 132:51 Katotohanan, sinasabi ko sa iyo: Isang kautusan ang aking ibinibigay sa aking 
katulong na babae, si Emma Smith, ang iyong asawa, na aking ibinigay sa iyo, na kanyang 
pigilan ang kanyang sarili at huwag makibahagi sa yaong aking iniutos sa iyo na ialay sa kanya; 
sapagkat ginawa ko ito, wika ng Panginoon, upang subukin kayong lahat, gaya ng aking ginawa 
kay Abraham, at upang aking hingin ang isang pag-aalay sa iyong kamay, sa pamamagitan ng 
tipan at sakripisyo. 
 
D at T 132:52 At tanggapin ng aking katulong na babae, si Emma Smith, ang lahat ng yaong 
ibinigay sa aking tagapaglingkod na si Joseph, na mga katangi-tangi at dalisay sa harapan ko; at 
yaong mga hindi dalisay, at nagsabi na sila ay dalisay, ay wawasakin, wika ng Panginoong Diyos. 
 
D at T 132:53 Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, at iyong susundin ang aking tinig; at 
aking ibinibigay sa aking tagapaglingkod na si Joseph na siya ay gagawing tagapamahala sa 
maraming bagay; sapagkat siya ay naging matapat sa ilang bagay, at magmula ngayon akin 
siyang palalakasin. 
 
D at T 132:54 At aking inuutusan ang aking katulong na babae, si Emma Smith, na sumunod at 
pumisan sa aking tagapaglingkod na si Joseph, at sa wala nang iba. Subalit kung hindi siya 
susunod sa kautusang ito siya ay wawasakin, wika ng Panginoon; sapagkat ako ang Panginoon 
mong Diyos, at wawasakin siya kung hindi siya susunod sa aking batas. 
 
D at T 132:55 Subalit kung hindi siya susunod sa kautusang ito, kung gayon ang aking 
tagapaglingkod na si Joseph ang gagawa ng lahat ng bagay para sa kanya, maging gaya ng 
kanyang sinabi; at akin siyang pagpapalain at pararamihin siya at ibibigay sa kanya ang 
makasandaan ng daigdig na ito, ng mga ama at ina, mga kapatid na lalaki at babae, mga bahay 
at lupain, mga asawa at anak, at mga putong ng buhay na walang hanggan sa mga walang 
hanggang daigdig. 
 
D at T 132:56 At muli, katotohanang sinasabi ko, patawarin ng aking katulong na babae ang 
aking tagapaglingkod na si Joseph sa kanyang mga kasalanan; at sa gayon siya ay patatawarin 
sa kanyang mga kasalanan, kung saan siya ay nagkasala sa akin; at ako, ang Panginoon mong 
Diyos, ay pagpapalain siya, at pararamihin siya, at pagagalakin ang kanyang puso. 
 
D at T 132:57 At muli, sinasabi ko, huwag hayaan ng aking tagapaglingkod na si Joseph na alisin 
ang kanyang ari-arian sa kanyang mga kamay, at baka ang kaaway ay dumating at wasakin siya; 
sapagkat si Satanas ay naghahangad na mangwasak; sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, 
at siya ay aking tagapaglingkod; at masdan, at narito, ako ay kasama niya, gaya ng ako ay 
kasama ni Abraham, ang iyong ama, maging hanggang sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian. 
 
D at T 132:58 Ngayon, hinggil sa batas ng pagkasaserdote, maraming bagay ang nauukol dito. 
 
D at T 132:59 Katotohanan, kung ang isang lalaki ay tinawag ng aking Ama, gaya ni Aaron, sa 
pamamagitan ng sarili kong tinig, at sa pamamagitan ng tinig niya na nagsugo sa akin, at 



ipinagkaloob ko sa kanya ang mga susi ng kapangyarihan ng pagkasaserdoteng ito, kung siya ay 
gumagawa ng anumang bagay sa aking pangalan, at alinsunod sa aking batas at sa 
pamamagitan ng aking salita, siya ay hindi makagagawa ng kasalanan, at siya ay aking 
bibigyang-katwiran. 
 
D at T 132:60 Huwag hayaan ang sinuman, samakatwid, na batikusin ang aking tagapaglingkod 
na si Joseph; sapagkat akin siyang bibigyang-katwiran; sapagkat kanyang gagawin ang 
sakripisyo na aking hinihingi sa kanyang mga kamay dahil sa kanyang mga paglabag, wika ng 
Panginoon mong Diyos. 
 
D at T 132:61 At muli, hinggil sa batas ng pagkasaserdote -- kung ang isang lalaki ay ikinasal sa 
isang dalaga, at naghahangad na magpakasal sa iba, at ang una ay ibinigay ang kanyang 
pagsang-ayon, at kung kanyang pinakasalan ang pangalawa, at sila ay mga dalaga, at hindi 
nanumpa sa kanino mang lalaki, sa gayon siya ay nabigyang-katwiran; siya ay hindi 
magkakasala ng pakikiapid sapagkat sila ay ibinigay sa kanya; sapagkat hindi siya magkakasala 
ng pakikiapid sa yaong pag-aari niya at hindi sa kanino man. 
 
D at T 132:62 At kung siya ay may sampung dalaga na ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng 
batas na ito, hindi siya magkakasala ng pakikiapid, sapagkat sila ay pag-aari niya, at sila ay 
ibinigay sa kanya; samakatwid siya ay nabigyang-katwiran. 
 
D at T 132:63 Subalit kung ang isa o alinman sa sampung dalaga, pagkatapos na siya ay 
maikasal, ay pumisan sa ibang lalaki, siya ay nagkasala ng pakikiapid, at wawasakin; sapagkat 
sila ay ibinigay sa kanya upang magpakarami at kalatan ang lupa, alinsunod sa aking kautusan, 
at upang tuparin ang pangakong ibinigay ng aking Ama bago pa ang pagkakatatag ng daigdig at 
para sa kanilang kadakilaan sa walang hanggang mga daigdig, upang sila ay magsilang ng mga 
kaluluwa ng tao; sapagkat dito ang gawain ng aking Ama ay nagpatuloy, upang siya ay 
luwalhatiin. 
 
D at T 132:64 At muli, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, kung ang isang lalaki ay 
may asawa, na humahawak ng mga susi ng kapangyarihang ito, at kanyang itinuturo sa kanya 
ang batas ng aking pagkasaserdote, na nauukol sa mga bagay na ito, sa gayon siya ay 
maniniwala at dumalo sa kanya, o siya ay mawawasak, wika ng Panginoon mong Diyos; 
sapagkat akin siyang wawasakin; sapagkat aking palalakihin ang aking pangalan sa lahat ng 
yaong tumatanggap at sumusunod sa aking batas. 
 
D at T 132:65 Samakatwid, ito ay makatarungan sa akin, kung hindi niya tinanggap ang batas na 
ito, na kanyang tanggapin ang lahat ng bagay kung anuman ang aking, ang Panginoon niyang 
Diyos, ay ibibigay sa kanya, sapagkat siya ay hindi naniwala at dumalo sa kanya alinsunod sa 
aking salita; at siya kung gayon ay naging tagalabag; at siya ay di-saklaw ng batas ni Sara, na 
dumalo kay Abraham alinsunod sa batas nang aking utusan si Abraham na kunin si Hagar upang 
maging asawa. 
 
D at T 132:66 At ngayon, hinggil sa batas na ito, katotohanan, aking sinasabi sa iyo, ako ay 
magpapahayag ng marami pa sa iyo, pagkaraan nito; samakatwid, maging sapat ito sa 
kasalukuyan. Masdan, ako ang Alpha at Omega. Amen. 
 

BAHAGI 133 
 
Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, ika-3 ng 
Nobyembre, 1831 (History of the Church, 1:229-234). Sa pagsisimula ng paghahayag na ito ang 
Propeta ay sumulat, "Sa panahong ito maraming bagay ang ninanais malaman ng mga Elder 
kaugnay ng pangangaral ng Ebanghelyo sa mga naninirahan sa mundo, at hinggil sa pagtitipon; 
at upang makalakad sa tunay na liwanag, at matagubilinan mula sa kaitaasan, noong ika-3 ng 
Nobyembre, 1831, ako ay nagtanong sa Panginoon at natanggap ang sumusunod na 
mahalagang paghahayag" (History of the Church, 1:229). Ang bahaging ito ay unang idinagdag 



sa aklat ng Doktrina at mga Tipan bilang isang apendise at sa dakong huli ay pinalagyan ng 
isang bilang ang bahagi. 
 
D at T 133:1 Makinig, O kayong mga tao ng aking simbahan, wika ng Panginoon ninyong Diyos, 
at pakinggan ang salita ng Panginoon hinggil sa inyo -- 
 
D at T 133:2 Ang Panginoon na biglaang paparito sa kanyang templo; ang Panginoon na bababa 
sa daigdig na may sumpa sa paghatol; oo, sa lahat ng bansa na nakalimot sa Diyos, at sa lahat 
ng makasalanan sa inyo. 
 
D at T 133:3 Sapagkat kanyang ipakikita ang kanyang banal na bisig sa mga mata ng lahat ng 
bansa, at ang lahat ng nasa dulo ng mundo ay makikita ang pagliligtas ng kanilang Diyos. 
 
D at T 133:4 Samakatwid, maghanda kayo, maghanda kayo, O aking mga tao; pabanalin ang 
inyong sarili; magtipon kayong magkakasama, O kayong mga tao ng aking simbahan, sa lupain 
ng Sion, lahat kayong hindi inutusang mamalagi. 
 
D at T 133:5 Lumabas kayo sa Babilonia. Maging malinis kayo na nagdadala ng mga sisidlan ng 
Panginoon. 
 
D at T 133:6 Tumawag kayo ng mga kapita-pitagang kapulungan, at madalas na makipag-usap 
sa isa't isa. At tumawag ang bawat tao sa pangalan ng Panginoon. 
 
D at T 133:7 Oo, katotohanang sinasabi ko sa inyong muli, ang panahon ay dumating na nang 
ang tinig ng Panginoon ay sumasainyo: Lumabas kayo sa Babilonia; magtipon kayo mula sa mga 
bansa, mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa isa pa. 
 
D at T 133:8 Isugo ang mga elder ng aking simbahan sa mga bansa na malalayo; sa mga pulo sa 
dagat; isugo sa mga banyagang lupain; manawagan sa lahat ng bansa, una sa mga Gentil, at 
pagkatapos sa mga Judio. 
 
D at T 133:9 At masdan, at narito, ito ang kanilang magiging pahayag, at ang tinig ng Panginoon 
sa lahat ng tao: Magtungo kayo sa lupain ng Sion, upang ang mga hangganan ng aking mga tao 
ay mapalawak, at ang kanyang mga istaka ay mapalakas, at upang ang Sion ay kumalat sa mga 
lugar sa paligid. 
 
D at T 133:10 Oo, paratingin ang pahayag sa lahat ng tao: Gumising at magbangon at humayo 
upang salubungin ang Lalaking kasintahan; masdan at narito, ang Lalaking kasintahan ay 
dumarating; humayo kayo upang salubungin siya. Ihanda ang inyong sarili para sa dakilang araw 
ng Panginoon. 
 
D at T 133:11 Magbantay, samakatwid, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. 
 
D at T 133:12 Patakasin sila, samakatwid, na nasa mga Gentil patungo sa Sion. 
 
D at T 133:13 At sila na mula kay Juda na tumakas patungo sa Jerusalem, sa mga bundok sa 
bahay ng Panginoon. 
 
D at T 133:14 Lumabas kayo mula sa mga bansa, maging mula sa Babilonia, mula sa gitna ng 
kasamaan, na espirituwal na Babilonia. 
 
D at T 133:15 Subalit katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon, huwag maging madalian ang 
inyong pagtakas, kundi ihanda ang lahat ng bagay sa harapan ninyo; at siya na umaalis, huwag 
siyang palingunin at baka ang biglaang pagkawasak ay mapasakanya. 
 



D at T 133:16 Makinig at pakinggan, O kayong mga naninirahan sa mundo. Makinig, kayong mga 
elder ng aking simbahan na sama-sama, at pakinggan ang tinig ng Panginoon; sapagkat siya ay 
nananawagan sa lahat ng tao, at kanyang inuutusan ang lahat ng tao sa lahat ng dako na 
magsisi. 
 
D at T 133:17 Sapagkat masdan, ang Panginoong Diyos ay nagsugo ng anghel na sumisigaw sa 
gitna ng langit, sinasabing: Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, at gawin ang kanyang mga 
landas na tuwid, sapagkat ang oras ng kanyang pagparito ay nalalapit na -- 
 
D at T 133:18 Kung kailan ang Kordero ay tatayo sa Bundok ng Sion, at kasama niya ang 
isandaan at apatnapung libo, na may nakasulat na pangalan ng kanyang Ama sa kanilang mga 
noo. 
 
D at T 133:19 Samakatwid, maghanda kayo para sa pagparito ng Lalaking kasintahan; humayo 
kayo, humayo kayo upang salubungin siya. 
 
D at T 133:20 Sapagkat masdan, siya ay tatayo sa bundok ng Olivet, at sa ibabaw ng 
makapangyarihang dagat, maging ang malawak na kailaliman, at sa mga pulo sa dagat, at sa 
lupain ng Sion. 
 
D at T 133:21 At kanyang ipahahayag ang kanyang tinig mula sa Sion, at siya ay mangungusap 
mula sa Jerusalem, at ang kanyang tinig ay maririnig ng lahat ng tao. 
 
D at T 133:22 At ito ay magiging tinig gaya ng tinig ng maraming tubig, at gaya ng tinig ng 
malakas na kulog, na gigiba ng mga kabundukan, at ang mga lambak ay hindi matatagpuan. 
 
D at T 133:23 Kanyang uutusan ang malawak na kalaliman, at ito ay itataboy pabalik sa mga 
bansa sa hilaga, at ang mga pulo ay magiging isang lupain; 
 
D at T 133:24 At ang lupain ng Jerusalem at ang lupain ng Sion ay ibabalik sa kanilang sariling 
lugar, at ang mundo ay magiging tulad noong sa mga araw bago pa ito nahati. 
 
D at T 133:25 At ang Panginoon, maging ang Tagapagligtas, ay tatayo sa gitna ng kanyang mga 
tao, at maghahari sa lahat ng laman. 
 
D at T 133:26 At sila na nasa hilagang mga bansa ay darating sa pag-aalaala sa harapan ng 
Panginoon; at ang kanilang mga propeta ay maririnig ang kanyang tinig, at hindi na mapipigilan 
ang kanilang sarili; at kanilang hahampasin ang mga bato, at ang yelo ay aagos pababa sa 
kanilang harapan. 
 
D at T 133:27 At isang lansangan ay itataas sa malawak na kalaliman. 
 
D at T 133:28 Ang kanilang mga kaaway ay magiging isang huli sa kanila. 
 
D at T 133:29 At sa mga tigang na disyerto ay may lalabas na mga lawa ng buhay na tubig; at 
ang tuyong lupa ay hindi na magiging isang nauuhaw na lupa. 
 
D at T 133:30 At kanilang dadalhin ang kanilang mahahalagang kayamanan sa mga anak ni 
Ephraim, na aking mga tagapaglingkod. 
 
D at T 133:31 At ang mga hangganan ng mga walang hanggang burol ay mayayanig sa kanilang 
harapan. 
 
D at T 133:32 At doon sila ay magsisiluhod at puputungan ng kaluwalhatian, maging sa Sion, ng 
mga kamay ng mga tagapaglingkod ng Panginoon, maging ang mga anak ni Ephraim. 
 



D at T 133:33 At sila ay mapupuspos ng mga awit ng walang hanggang kagalakan. 
 
D at T 133:34 Masdan, ito ang pagpapala ng Diyos na walang hanggan sa mga lipi ni Israel, at 
ang higit na mahahalagang pagpapala sa ulo ni Ephraim at ng kanyang mga kasama. 
 
D at T 133:35 At sila rin sa lipi ni Juda, pagkatapos ng kanilang sakit, ay pababanalin sa 
kabanalan sa harapan ng Panginoon, upang manahanan sa kanyang kinaroroonan araw at gabi, 
magpakailanman at walang katapusan. 
 
D at T 133:36 At ngayon, katotohanang wika ng Panginoon, upang ang mga bagay na ito ay 
maipaalam sa inyo, O mga naninirahan sa mundo, aking isinugo ang aking anghel na lumilipad 
sa gitna ng langit, taglay ang walang hanggang ebanghelyo, na nagpakita sa ilan at 
ipinagkatiwala ito sa tao, na magpapakita sa marami na naninirahan sa mundo. 
 
D at T 133:37 At ang ebanghelyong ito ay ipangangaral sa lahat ng bansa, at lahi, at wika, at tao. 
 
D at T 133:38 At ang mga tagapaglingkod ng Diyos ay hahayo, nagsasabi sa malakas na tinig: 
Matakot sa Diyos at magbigay-luwalhati sa kanya, sapagkat ang oras ng kanyang paghahatol ay 
dumating na; 
 
D at T 133:39 At sambahin siya na gumawa ng langit, at lupa, at ng dagat, at ng mga bukal ng 
mga tubig -- 
 
D at T 133:40 Nananawagan sa pangalan ng Panginoon araw at gabi, nagsasabing: O na inyong 
punitin ang kalangitan, na kayo ay bumaba, upang ang mga bundok ay umagos pababa sa 
inyong harapan. 
 
D at T 133:41 At ito ay sagutin sa kanilang mga ulo; sapagkat ang pagharap ng Panginoon ay 
magiging tulad ng pantunaw na apoy na nagliliyab, at tulad ng apoy na nagiging dahilan ng 
pagkulo ng mga tubig. 
 
D at T 133:42 O Panginoon, kayo ay bababa upang ipaalam ang inyong pangalan sa inyong mga 
kaaway, at lahat ng bansa ay manginginig sa inyong harapan -- 
 
D at T 133:43 Kapag kayo ay gumawa ng mga kakila-kilabot na bagay, mga bagay na hindi nila 
inaasahan; 
 
D at T 133:44 Oo, kapag kayo ay bumaba, at ang mga bundok ay aagos pababa sa inyong 
harapan, inyong sasalubungin siya na mga nagagalak at gumagawa ng kabutihan, na mga 
naaalaala kayo sa inyong mga pamamaraan. 
 
D at T 133:45 Sapagkat magmula pa sa simula ng daigdig ay hindi pa narinig ng mga tao ni 
naunawaan ng tainga, ni ng anumang mata ay nakita, O Diyos, bukod sa inyo, anong mga 
dakilang bagay ang inyong inihanda para sa kanya na naghihintay sa inyo. 
 
D at T 133:46 At ito ay sasabihin: Sino ito na bumababa mula sa Diyos sa langit na may tininang 
kasuotan; oo, mula sa mga lupaing hindi kilala, nadaramitan ng kanyang maluwalhating 
kasuotan, naglalakbay sa kapangyarihan ng kanyang lakas? 
 
D at T 133:47 At kanyang sasabihin: Ako siya na nangungusap sa kabutihan, na 
makapangyarihan upang magligtas. 
 
D at T 133:48 At ang Panginoon ay pula sa kanyang kasuotan, at ang kanyang mga kasuotan ay 
tulad niya na yumapak sa talyasi ng alak. 
 



D at T 133:49 At napakadakila ang magiging kaluwalhatian ng kanyang pagharap kung kaya't 
ang araw ay magkukubli ng kanyang mukha sa kahihiyan, at ang buwan ay magkakait ng 
kanyang liwanag, at ang mga bituin ay hahagis mula sa kanilang mga lugar. 
 
D at T 133:50 At ang kanyang tinig ay maririnig: Aking tinapakan ang pisaan ng ubas nang mag-
isa, at nagbigay ng paghuhukom sa lahat ng tao; at walang sinuman ang kasama ko; 
 
D at T 133:51 At akin silang niyurakan sa aking matinding galit, at niyapakan ko sila sa aking 
galit, at ang kanilang dugo ay aking iwinilig sa aking mga kasuotan, at nabahiran ang lahat ng 
aking damit; sapagkat ito ay araw ng paghihiganti na nasa aking puso. 
 
D at T 133:52 At ngayon ang taon ng aking mga tinubos ay dumating na; at kanilang babanggitin 
ang mapagkandiling pagmamahal ng kanilang Panginoon, at lahat ng kanyang ipinagkaloob sa 
kanila alinsunod sa kanyang kabutihan, at alinsunod sa kanyang mapagkandiling pagmamahal, 
magpakailanman at walang katapusan. 
 
D at T 133:53 Sa lahat nilang paghihirap siya ay naghirap. At ang anghel na nasa kanyang 
harapan ay iniligtas sila; sa kanyang pag-ibig, at sa kanyang awa, kanyang tinubos sila, at 
kanyang kinilik sila, at kinalong silang lahat noong araw; 
 
D at T 133:54 Oo, at si Enoc din, at sila na kasama niya; at ang mga propeta na nauna sa kanya; 
at si Noe rin, at sila na mga nauna sa kanya; at si Moises din, at sila na mga nauna sa kanya; 
 
D at T 133:55 At mula kay Moises hanggang kay Elijah at mula kay Elijah hanggang kay Juan, na 
nakasama ni Cristo sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, at ang mga banal na apostol, kasama 
nina Abraham, Isaac, at Jacob, ay nasa kinaroroonan ng Kordero. 
 
D at T 133:56 At ang mga libingan ng mga banal ay mabubuksan; at sila ay magbabangon at 
tatayo sa kanang kamay ng Kordero, kapag siya ay tatayo sa Bundok ng Sion, at sa banal na 
lunsod, ang Bagong Jerusalem; at kanilang aawitin ang awit ng Kordero, araw at gabi 
magpakailanman at walang katapusan. 
 
D at T 133:57 At sa kadahilanang ito, upang ang mga tao ay maging mga kasalo sa mga 
kaluwalhatiang ipahahayag, ipinadala ng Panginoon ang kabuuan ng kanyang ebanghelyo, ang 
kanyang walang hanggang tipan, nagpapaliwanag sa kalinawan at kapayakan -- 
 
D at T 133:58 Upang ihanda ang mahihina para sa yaong mga bagay na sasapit sa mundo, at 
para sa utos ng Panginoon sa araw kung kailan ang mahihina ay lilituhin ang marurunong, at ang 
maliit ay gagawing isang malakas na bansa, at dalawa ang magpapatakas sa kanilang mga 
sampu-sampung libo. 
 
D at T 133:59 At sa pamamagitan ng mahihinang bagay ng mundo hihimayin ng Panginoon ang 
mga bansa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang Espiritu. 
 
D at T 133:60 At sa kadahilanang ito ang mga kautusang ito ay ibinigay; ang mga ito ay iniutos 
na itago mula sa sanlibutan sa araw na ang mga ito ay ibinigay, subalit ngayon ay ipahahayag na 
sa lahat ng laman -- 
 
D at T 133:61 At ito ay alinsunod sa isip at kalooban ng Panginoon, na namamahala sa lahat ng 
laman. 
 
D at T 133:62 At sa kanya na nagsisisi at pinababanal ang kanyang sarili sa harapan ng 
Panginoon ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. 
 
D at T 133:63 At sa kanila na hindi nakikinig sa tinig ng Panginoon ay matutupad yaong isinulat 
ng propetang si Moises, na sila ay ihihiwalay mula sa mga tao. 



 
D at T 133:64 At yaon ding isinulat ng propetang si Malakias: Sapagkat, masdan, ang araw ay 
darating na masusunog tulad sa hurnuhan, at lahat ng palalo, oo, at lahat ng yaong gumagawa 
ng kasamaan, ay magiging pinaggapasan; at ang araw na darating ay susunugin sila, wika ng 
Panginoon ng mga hukbo, na iiwan silang walang ugat ni sanga. 
 
D at T 133:65 Samakatwid, ito ang magiging tugon ng Panginoon sa kanila: 
 
D at T 133:66 Sa araw na yaon nang ako ay pumarito sa sariling akin, walang sinuman sa inyo 
ang tumanggap sa akin, at kayo ay itinaboy palabas. 
 
D at T 133:67 Nang ako ay tumawag muli wala sa inyo ang tumugon; gayon pa man ang aking 
bisig ay hindi man lamang umigsi na hindi ako maaaring makatubos, ni ang aking kapangyarihan 
upang magligtas. 
 
D at T 133:68 Masdan, sa aking pagsaway pinatuyo ko ang dagat. Aking pinaging ilang ang mga 
ilog; ang kanilang isda ay bumabaho, at namamatay dahil sa uhaw. 
 
D at T 133:69 Aking dinamitan ang kalangitan ng kadiliman, at gumawa ng magaspang na kayo 
na kanilang panakip. 
 
D at T 133:70 At ito ang tatamuhin ninyo sa aking kamay -- kayo ay hihiga sa kalungkutan. 
 
D at T 133:71 Masdan, at narito, walang sinuman ang makapagliligtas sa inyo; sapagkat hindi 
ninyo sinunod ang aking tinig nang nanawagan ako sa inyo mula sa kalangitan; hindi kayo 
naniwala sa aking mga tagapaglingkod, at nang sila ay isinugo sa inyo ay hindi ninyo sila 
tinanggap. 
 
D at T 133:72 Samakatwid, kanilang tinatakan ang patotoo at iginapos ang batas, at kayo ay mga 
ipinaubaya sa kadiliman. 
 
D at T 133:73 Ang mga ito ay hahayo sa labas na kadiliman, kung saan doon ay may pagtangis, 
at panaghoy, at pagngangalit ng mga ngipin. 
 
D at T 133:74 Masdan ang Panginoon ninyong Diyos ang nangusap nito. Amen. 
 

BAHAGI 134 
 
Isang pahayag ng paniniwala tungkol sa mga pamahalaan at batas na pangkalahatan, pinagtibay 
nang buong pagkakaisa sa isang pangkalahatang pagtitipon ng Simbahan na ginanap sa 
Kirtland, Ohio, ika-17 ng Agosto 1835 (History of the Church, 2:247-249). Ang pagkakataon ay 
isang pagpupulong ng mga pinuno ng Simbahan, na nagsama-sama upang isaalang-alang ang 
mga mungkahing nilalaman ng naunang edisyon ng Doktrina at mga Tipan. Sa panahong yaon, 
ang pahayag na ito ay binigyan ng sumusunod na panimula: "Upang ang ating paniniwala tungkol 
sa mga panlupang pamahalaan at batas na pangkalahatan ay hindi mabigyan ng ibang 
pakahulugan o hindi maunawaan, aming naisip na nararapat na maglahad, sa pagtatapos ng 
tomong ito, ng aming kuru-kuro hinggil sa nabanggit" (History of the Church, 2:247). 
 
D at T 134:1 Kami ay naniniwala na ang mga pamahalaan ay itinatag ng Diyos para sa 
kapakinabangan ng tao; at kanyang pinananagot ang mga tao sa kanilang mga gawa na may 
kaugnayan sa mga ito, kapwa sa paggawa ng mga batas at pagpapatupad sa mga ito, para sa 
ikabubuti at kaligtasan ng lipunan. 
 
D at T 134:2 Kami ay naniniwala na walang pamahalaang makaiiral sa kapayapaan, maliban 
kung ang gayong mga batas ay binalangkas at ipinalagay na hindi malalabag nang masiguro sa 



bawat tao ang malayang paggamit ng budhi, ang karapatan at pamamahala ng ari-arian, at ang 
pangangalaga ng buhay. 
 
D at T 134:3 Kami ay naniniwala na ang lahat ng pamahalaan ay kinakailangang humingi ng mga 
pambayang pinunong sibil at mga hukom upang ipatupad ang mga batas ng gayon din; at yaong 
mamamahala ng batas na pantay-pantay at makatarungan ay nararapat hanapin at itaguyod ng 
tinig ng mga tao kung isang republika, o ang kagustuhan ng pinakamataas na pinuno. 
 
D at T 134:4 Kami ay naniniwala na ang relihiyon ay itinatag ng Diyos; at ang tao ay masunurin 
sa kanya, at sa kanya lamang, para sa pagpapairal nito, maliban kung ang kanilang mga 
pangrelihiyong kuru-kuro ay magbubunsod sa kanila na manghimasok sa mga karapatan at 
kalayaan ng iba; subalit kami ay hindi naniniwala na ang batas ng tao ay may karapatang 
makialam sa mga iniatas na alituntunin ng pagsamba upang igapos ang mga budhi ng tao, o 
magdikta ng mga uri para sa pangmadla o pansariling pagsamba; na ang pambayang hukom ay 
nararapat na sugpuin ang krimen, subalit hindi kailanman pamahalaan ang budhi; nararapat 
parusahan ang may pagkakasala, subalit di kailanman sawatahin ang kalayaan ng kaluluwa. 
 
D at T 134:5 Kami ay naniniwala na ang lahat ng tao ay may pananagutan na pagtibayin at 
itaguyod ang kani-kanilang mga pamahalaan kung saan sila naninirahan, habang 
pinangangalagaan sa kanilang likas at hindi maikakait na mga karapatan ng mga batas ng mga 
gayong pamahalaan; at yaong panunulsol at paghihimagsik laban sa pamahalaan ay di nararapat 
sa bawat mamamayang sa ganito pinangangalagaan, at nararapat na parusahan nang naaayon; 
at na ang lahat ng pamahalaan ay may karapatang magpatupad ng mga batas na sa kanilang 
sariling paghuhusga ay kinalkulang pinakamahusay upang tiyakin ang kapakanan ng madla; at 
gayon man, kaalinsabay nito, pinamamalaging banal ang kalayaan ng budhi. 
 
D at T 134:6 Kami ay naniniwala na ang bawat tao ay nararapat igalang sa kanyang katayuan, 
tulad ng mga pinuno at hukom, na itinalaga para sa pangangalaga sa mga walang malay at 
pagpaparusa sa mga nagkasala; at sa mga batas ang lahat ng tao ay nararapat gumalang at 
magpitagan, dahil kung wala ang mga ito ang kapayapaan at pagkakaisa ay mahahalinhan ng 
kaguluhang pambansa at sindak; ang mga batas ng tao ay itinatag para sa malinaw na layuning 
pangalagaan ang ating mga kapakanan bilang mga tao at bansa, sa pagitan ng tao at tao; at mga 
banal na batas na ibinigay ng langit, nag-aatas ng mga alituntunin na may kinalaman sa 
espirituwal na bagay, para sa pananampalataya at pagsamba, na kapwa pananagutan ng tao sa 
kanyang Tagapaglikha. 
 
D at T 134:7 Kami ay naniniwala na ang mga pinuno, bansa, at pamahalaan ay may karapatan, 
at may pananagutang ipatupad ang mga batas para sa pangangalaga ng lahat ng mamamayan 
sa malayang pagtupad ng kanilang pangrelihiyong paniniwala; subalit kami ay hindi naniniwala 
na sila ay may karapatan sa katarungan na alisan ang mga mamamayan ng pribilehiyong ito, o 
pagbawalan sila sa kanilang mga kuru-kuro, hanggang ang pagsasaalang-alang at paggalang na 
ipinakikita sa mga batas at ang ganoong mga pangrelihiyong kuru-kuro na ito ay hindi 
magbibigay-katwiran sa panunulsol ni pagsasabwatan laban sa pamahalaan. 
 
D at T 134:8 Kami ay naniniwala na ang paggawa ng krimen ay nararapat parusahan alinsunod 
sa uri ng pagkakasala; na ang pagpaslang, pagtataksil, panloloob, pagnanakaw, at ang 
paggambala sa pangkalahatang kapayapaan, sa lahat ng kadahilanan, ay nararapat parusahan 
alinsunod sa kanilang kasamaan at sa kanilang pagkahilig sa masama ng mga tao, sa 
pamamagitan ng mga batas ng yaong pamahalaan na kung saan ang pagkakasala ay nagawa; at 
para sa kapayapaan ng madla at katahimikan ng lahat ng tao ay nararapat humakbang pasulong 
at gamitin ang kanilang kakayahan sa pagdadala ng mga nagkakasala laban sa mabubuting 
batas sa kaparusahan. 
 
D at T 134:9 Kami ay hindi naniniwala na makatarungang isama ang pangrelihiyong 
kapangyarihan sa pamahalaang sibil, na kung saan ang isang pangrelihiyong samahan ay 



pinagyayaman at ang iba pa ay pinagbabawalan nito sa mga espirituwal na pribilehiyo, at ang 
mga pansariling karapatan ng mga kasapi nito, bilang mga mamamayan, ay ipinagkakait. 
 
D at T 134:10 Kami ay naniniwala na ang lahat ng pangrelihiyong samahan ay may karapatang 
harapin ang kanilang mga kasapi dahil sa di-wastong asal, alinsunod sa mga alituntunin at 
pamamalakad ng nasabing mga samahan; kung ang mga pagharap ay para sa pakikipagkaibigan 
at mabuting katayuan; subalit kami ay hindi naniniwala na ang anumang pangrelihiyong samahan 
ay may karapatang litisin ang mga tao sa karapatan sa ari-arian o buhay, upang kunin sa kanila 
ang mga pandaigdig na ari-arian, o ilagay sila sa panganib maging buhay o bisig, o magpataw sa 
kanila ng anumang pangkatawang kaparusahan. Kanila lamang maititiwalag sila mula sa 
kanilang samahan, at bawiin mula sa kanila ang kanilang pakikipagkaibigan. 
 
D at T 134:11 Kami ay naniniwala na ang mga tao ay nararapat umapela sa batas sibil upang 
iwasto ang lahat ng pang-aapi at karaingan, kung saan ang pansariling pang-aabuso ay ipinataw 
o ang karapatan sa ari-arian o ang pagkatao ay pinanghimasukan, kung saan ang mga batas ay 
umiiral upang pangalagaan ang gayon din; subalit kami ay naniniwala na ang lahat ng tao ay 
mabibigyang-katwiran sa pagtatanggol ng kanilang sarili, kanilang mga kaibigan, at ari-arian, at 
ang pamahalaan, mula sa mga labag sa batas na pagsalakay at mga panghihimasok sa lahat ng 
tao sa panahon ng kagipitan, na kung saan ang mabilisang pag-aapela ay hindi magagawa sa 
mga batas, at kaginhawaan ay maidulot. 
 
D at T 134:12 Kami ay naniniwala na makatarungang ipangaral ang ebanghelyo sa mga bansa 
ng mundo, at balaan ang mabubuti na iligtas ang kanilang sarili mula sa katiwalian ng sanlibutan; 
subalit kami ay hindi naniniwala na makatarungang makialam sa mga alipin, ni ipangaral ang 
ebanghelyo, o binyagan sila salungat sa kagustuhan at kahilingan ng kanilang mga panginoon, o 
makialam o sila ay impluwensiyahan kahit gaano upang di-masiyahan sa kanilang mga 
kalagayan sa buhay na ito, sa gayong paraan ay isinusuong sa panganib ang buhay ng mga tao; 
ang mga ganitong panghihimasok ay pinaniniwalaan naming labag sa batas at di-makatarungan, 
at mapanganib sa kapayapaan ng bawat pamahalaan na pahintulutan ang mga tao na malagay 
sa pagkaalipin. 
 

BAHAGI 135 
 
Ang pagkakamartir ni Joseph Smith, ang Propeta, at ng kanyang kapatid, si Hyrum Smith, ang 
Patriyarka, sa Carthage, Illinois, ika-27 ng Hunyo, 1844 (History of the Church, 6:629-631). Ang 
kasulatang ito ay isinulat ni Elder John Taylor ng Kapulungan ng Labindalawa, na naging saksi sa 
mga pangyayari. 
 
D at T 135:1 Upang tatakan ang patotoo ng aklat na ito at ng Aklat ni Mormon, aming ipinaaalam 
ang pagkakamartir nina Joseph Smith, ang Propeta, at Hyrum Smith, ang Patriyarka. Sila ay 
binaril sa piitan ng Carthage noong ika-27 ng Hunyo, 1844, mga ikalima ng gabi, ng mga 
armadong mandurumog -- na napipinturahang itim -- na mga 150 hanggang 200 katao. Si Hyrum 
ang nabaril na una at bumagsak nang mahinahon, napabulalas: Ako ay isa nang patay na tao! Si 
Joseph ay lumundag mula sa bintana, at nabaril sa kanyang pagtatangka, napabulalas: O 
Panginoon kong Diyos! Sila ay kapwa binaril pagkatapos na sila ay mamatay, sa isang malupit na 
pamamaraan, at kapwa nakatanggap ng apat na bala. 
 
D at T 135:2 Sina John Taylor at Willard Richards, dalawa sa Labindalawa, ay siyang mga tao 
lamang na nasa loob ng silid nang oras na yaon; ang una ay nasugatan sa malupit na 
pamamaraan sa pamamagitan ng apat na bala, subalit kalaunan ay gumaling; ang ikalawa, sa 
awa at tulong ng Diyos, ay nakatakas, na wala kahit isang butas sa kanyang bata. 
 
D at T 135:3 Si Joseph Smith, ang Propeta at Tagakita ng Panginoon, ay nakagawa nang higit 
pa, maliban lamang kay Jesus, para sa kaligtasan ng mga tao sa daigdig na ito, kaysa sa 
sinumang tao na kailanman ay nabuhay rito. Sa maikling panahon ng dalawampung taon, 
kanyang inilabas ang Aklat ni Mormon, na kanyang isinalin sa pamamagitan ng kaloob at 



kapangyarihan ng Diyos, at siya ring naging daan ng pagkakalathala nito sa dalawang lupalop; 
ipinadala ang kabuuan ng walang hanggang ebanghelyo, na nilalaman nito, sa apat na sulok ng 
mundo; inilabas ang mga paghahayag at kautusang bumubuo sa aklat na ito ng Doktrina at mga 
Tipan, at marami pang ibang magagaling na kasulatan at mga tagubilin para sa kapakinabangan 
ng mga anak ng tao; tinipon ang maraming libu-libong Banal sa mga Huling Araw, nagtayo ng 
isang malaking lunsod, at nag-iwan ng katanyagan at pangalan na hindi maaaring mapatay. Siya 
ay nabuhay na dakila, at siya ay namatay na dakila sa paningin ng Diyos at ng kanyang mga tao; 
at gaya ng karamihan sa hinirang ng Panginoon noong mga sinaunang panahon, ay tinatakan 
ang kanyang misyon at kanyang mga gawain ng kanyang sariling dugo; at gayun din ang 
kanyang kapatid na si Hyrum. Sa buhay sila ay hindi nagkalayo, at sa kamatayan sila ay hindi 
pinaghiwalay! 
 
D at T 135:4 Nang si Joseph ay magtungo sa Carthage upang isuko ang kanyang sarili sa mga 
pakunwaring hinihingi ng batas, dalawa o tatlong araw bago ang pagpatay sa kanya, sinabi niya: 
"Ako ay patutungong gaya ng isang kordero sa katayan; subalit ako ay mahinahon gaya ng isang 
umaga sa tag-araw; ako ay may budhi na walang kasalanan sa harapan ng Diyos, at sa lahat ng 
tao. AKO AY MAMAMATAY NA WALANG KASALANAN, AT ITO ANG MASASABI TUNGKOL 
SA AKIN -- SIYA AY PINASLANG NANG WALANG HABAG." -- Sa umaga ring yaon, pagkatapos 
makapaghandang umalis si Hyrum -- masasabi bang sa katayan? oo, sapagkat gayun na nga ito 
-- binasa niya ang sumusunod na talata, sa bandang katapusan ng ikalabindalawang kabanata 
ng Eter, sa Aklat ni Mormon, at binuklat ang dahon sa ibabaw nito: 
 
D at T 135:5 At ito ay nangyari na, na ako ay nanalangin sa Panginoon na biyayaan niya ang 
mga Gentil, upang sila ay magkaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao. At ito ay nangyari na, na sinabi 
sa akin ng Panginoon: Kung wala silang pag-ibig sa kapwa-tao ay hindi na ito mahalaga sa iyo, 
ikaw ay naging matapat; kaya nga ang iyong mga kasuotan ay gagawing malinis. At dahil sa 
kinilala mo ang iyong kahinaan, ikaw ay gagawing malakas, maging hanggang sa pag-upo sa 
lugar na inihanda ko sa mga mansiyon ng aking Ama. At ngayon ako...ay nagpapaalam na sa 
mga Gentil; oo, at gayun din sa aking mga kapatid na minamahal ko, hanggang sa muli tayong 
magkita sa harapan ng hukumang-luklukan ni Cristo, kung saan malalaman ng lahat ng tao na 
hindi nabahiran ng inyong dugo ang aking mga kasuotan. Ang mga saksi ay patay na ngayon, at 
ang kanilang patotoo ay may bisa. 
 
D at T 135:6 Si Hyrum Smith ay apatnapu at apat na taong gulang noong Pebrero, 1844, at si 
Joseph Smith ay tatlumpu at walo noong Disyembre, 1843; at mula ngayon ang kanilang mga 
pangalan ay mabibilang sa mga martir ng relihiyon; at ang mga mambabasa sa lahat ng bansa ay 
mapaaalalahanan na ang Aklat ni Mormon, at ang aklat na ito ng Doktrina at mga Tipan ng 
simbahan, ay binayaran ng pinakamahusay na dugo ng ikalabingsiyam na siglo upang ilabas ang 
mga ito para sa kaligtasan ng isang nawasak na daigdig; at kung ang apoy ay makatutupok ng 
isang luntiang puno para sa kaluwalhatian ng Diyos, gaano kadali nitong susunugin ang mga 
tuyong puno upang padalisayin ang ubasan ng kabulukan. Sila ay nabuhay para sa 
kaluwalhatian; sila ay namatay para sa kaluwalhatian; at kaluwalhatian ang kanilang walang 
hanggang gantimpala. Sa pana-panahon ang kanilang mga pangalan ay maipapasa sa mga 
angkang susunod gaya ng mga hiyas para sa mga pinabanal. 
 
D at T 135:7 Sila ay walang sala na anumang krimen, gaya ng madalas na mapatunayan nila 
noon pa, at nakukulong lamang sa piitan dahil sa pagsasabwatan ng mga taksil at masasamang 
tao; at ang kanilang walang salang dugo sa sahig ng piitan ng Carthage ay isang malaking tatak 
na nakakapit sa "Mormonism" na hindi maaaring itatwa ng anumang hukuman sa mundo, at ang 
kanilang walang salang dugo sa kalasag ng Estado ng Illinois, lakip ang nasirang tiwala ng 
Estado gaya ng ipinangako ng gobernador, ay isang pagpapatunay sa katotohanan ng walang 
hanggang ebanghelyo na hindi mauusig ng buong sanlibutan; at ang kanilang walang salang 
dugo sa bandila ng kalayaan, at sa magna carta ng Estados Unidos, ay isang sugo para sa 
relihiyon ni Jesucristo, na aantig sa mga puso ng matatapat na tao sa lahat ng bansa; at ang 
kanilang walang salang dugo kasama ang mga walang salang dugo ng lahat ng martir sa ilalim 



ng dambanang nakita ni Juan, ay magsusumamo sa Panginoon ng mga Hukbo hanggang sa 
kanyang maipaghiganti ang dugong yaon sa mundo. Amen. 
 

BAHAGI 136 
 
Ang salita at kalooban ng Panginoon, ibinigay sa pamamagitan ni Pangulong Brigham Young sa 
Winter Quarters, ng kampo ng Israel, Omaha Nation, sa kanlurang pampang ng ilog ng Missouri, 
malapit sa Council Bluffs, Iowa (Journal History of the Church, ika-14 ng Enero 1847). 
 
D at T 136:1 Ang Salita at Kalooban ng Panginoon hinggil sa Kampo ng Israel sa kanilang 
paglalakbay patungong Kanluran: 
 
D at T 136:2 Bumuo ng mga samahan ang lahat ng tao ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga 
Banal sa mga Huling Araw, at yaong mga naglalakbay na kasama nila, ay mabuo sa mga 
samahan lakip ang isang tipan at pangakong susundin ang lahat ng kautusan at batas ng 
Panginoon nating Diyos. 
 
D at T 136:3 Bumuo ng mga samahan nang may mga kapitan ng mga isandaan, mga kapitan ng 
mga limampu, at mga kapitan ng mga sampu, na may isang pangulo at kanyang dalawang 
tagapayo sa kanilang puno, sa ilalim ng tagubilin ng Labindalawang Apostol. 
 
D at T 136:4 At ito ang ating magiging tipan -- na tayo ay lalakad sa lahat ng ordenansa ng 
Panginoon. 
 
D at T 136:5 Maglaan ang bawat samahan para sa kanilang sarili ng lahat ng pangkat, bagon, 
pagkain, damit, at iba pang mga kakailanganin sa paglalakbay na kaya nila. 
 
D at T 136:6 Kapag ang mga samahan ay nabuo na pahayuin sila nang kanilang buong lakas, 
upang maghanda para sa mga yaong maiiwan. 
 
D at T 136:7 Bawat samahan, kasama ang kanilang mga kapitan at pangulo, ay magpasiya kung 
gaano karami ang maaaring makaalis sa susunod na tagsibol; pagkatapos ay pumili ng sapat na 
bilang ng may malalakas na pangangatawan at mga sanay na lalaki, upang magdala ng mga 
pangkat, binhi, at kagamitang pansaka, upang humayo bilang mga tagapanguna at maghanda 
para sa pagtatanim ng mga pananim na pantagsibol. 
 
D at T 136:8 Bawat samahan ay magdala ng magkasukat na panustos, alinsunod sa pakinabang 
ng kanilang ari-arian, sa pagsasama sa mga maralita, balo, ulila sa ama, at sa mag-anak ng mga 
yaong umanib sa hukbo, upang ang mga daing ng mga balo at ng mga ulila sa ama ay hindi 
makarating sa mga tainga ng Panginoon laban sa mga taong ito. 
 
D at T 136:9 Bawat samahan ay maghanda ng mga bahay, at bukid na mapagtataniman ng butil, 
para sa mga yaong maiiwan sa panahong ito; at ito ang kalooban ng Panginoon hinggil sa 
kanyang mga tao. 
 
D at T 136:10 Gamitin ng bawat tao ang lahat ng kanyang impluwensiya at ari-arian upang ilikas 
ang mga taong ito sa lugar na pagtatayuan ng Panginoon ng isang istaka ng Sion. 
 
D at T 136:11 At kung gagawin ninyo ito nang may dalisay na puso, nang buong katapatan, kayo 
ay pagpapalain; kayo ay pagpapalain sa inyong mga tupahan, at sa inyong mga bakahan, at sa 
inyong mga bukid, at sa inyong mga bahay, at sa inyong mga mag-anak. 
 
D at T 136:12 Magbuo ng samahan ang aking mga tagapaglingkod na sina Ezra T. Benson at 
Erastus Snow. 
 



D at T 136:13 Magbuo ng samahan ang aking mga tagapaglingkod na sina Orson Pratt at Wilford 
Woodruff. 
 
D at T 136:14 Gayun din, magbuo ng samahan ang aking mga tagapaglingkod na sina Amasa 
Lyman at George A. Smith. 
 
D at T 136:15 At magtalaga ng mga pangulo, at kapitan ng mga daan-daan, at ng mga lima-
limampu, at ng mga sampu-sampu. 
 
D at T 136:16 At magsihayo at ang aking mga tagapaglingkod na natalaga at ituro ito, ang aking 
kalooban, sa mga banal, nang sila ay maging handa upang magtungo sa lupain ng kapayapaan. 
 
D at T 136:17 Humayo sa inyong landas at gawin ang gaya ng sinabi ko sa inyo, at huwag 
katakutan ang inyong mga kaaway; sapagkat sila ay hindi magkakaroon ng kapangyarihang 
pigilin ang aking gawain. 
 
D at T 136:18 Ang Sion ay matutubos sa aking sariling takdang panahon. 
 
D at T 136:19 At kung sinumang tao ang maghangad na iangat ang kanyang sarili, at hindi 
hahanapin ang aking payo, siya ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan, at ang kanyang 
kahangalan ay malalantad. 
 
D at T 136:20 Hanapin ninyo; at tuparin ang lahat ng inyong pangako sa isa't isa; at huwag pag-
imbutan yaong sa inyong kapatid. 
 
D at T 136:21 Ilayo ang inyong sarili mula sa masama upang gamitin ang pangalan ng Panginoon 
sa walang kabuluhan, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, maging ang Diyos ng inyong 
mga ama, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. 
 
D at T 136:22 Ako ang siyang nag-akay sa mga anak ni Israel palabas ng lupain ng Egipto; at 
ang aking bisig ay nakaunat sa mga huling araw, upang iligtas ang aking mga taong Israel. 
 
D at T 136:23 Tumigil sa pakikipagtalo sa isa't isa; tumigil sa pagsasalita ng masama sa isa't isa. 
 
D at T 136:24 Tumigil sa kalasingan; at ang inyong mga salita ay mauwi sa pagpapatibay sa isa't 
isa. 
 
D at T 136:25 Kung kayo ay humiram sa inyong kapwa, inyong ibabalik yaong inyong hiniram; at 
kung kayo ay hindi makababayad sa gayon ay magtungo kaagad at sabihin sa inyong kapwa, at 
baka kanya kayong isumpa. 
 
D at T 136:26 Kung inyong matatagpuan yaong nawala sa inyong kapwa, kayo ay magsumigasig 
na maghanap hanggang sa inyong maibigay na muli ito sa kanya. 
 
D at T 136:27 Kayo ay maging masigasig sa pag-iingat ng anumang mayroon kayo, nang kayo ay 
maging marunong na katiwala; dahil ito ay walang bayad na kaloob ng Panginoon ninyong Diyos, 
at kayo ay kanyang katiwala. 
 
D at T 136:28 Kung kayo ay masaya, purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, ng 
musika, ng pagsasayaw, at ng isang panalangin ng papuri at pasasalamat. 
 
D at T 136:29 Kung kayo ay malungkot, manawagan sa Panginoon ninyong Diyos nang may 
pagsusumamo, upang ang inyong mga kaluluwa ay mangagalak. 
 
D at T 136:30 Huwag katakutan ang inyong mga kaaway, sapagkat sila ay nasa aking mga 
kamay at aking gagawin ang aking kagustuhan sa kanila. 



 
D at T 136:31 Ang aking mga tao ay kinakailangang masubukan sa lahat ng bagay, nang sila ay 
maging handa sa pagtanggap ng kaluwalhatiang mayroon ako para sa kanila, maging ang 
kaluwalhatian ng Sion; at siya na hindi makapagbabata ng pagpaparusa ay hindi karapat-dapat 
sa aking kaharian. 
 
D at T 136:32 Siya na walang alam ay matuto ng karunungan sa pamamagitan ng 
pagpapakumbaba ng kanyang sarili at sa pagtawag sa Panginoon niyang Diyos, upang ang 
kanyang mga mata ay mabuksan nang siya ay makakita, at ang kanyang mga tainga ay 
mabuksan nang siya ay makarinig; 
 
D at T 136:33 Sapagkat ang aking Espiritu ay isinugo sa daigdig upang bigyang-liwanag ang mga 
mapagpakumbaba at nagsisisi, at para sa kaparusahan ng mga di maka-diyos. 
 
D at T 136:34 Ang inyong mga kapatid ay itinakwil kayo at ang inyong mga patotoo, maging ang 
bayan na nagtaboy sa inyo palabas; 
 
D at T 136:35 At ngayon sumapit na ang araw ng kanilang kapahamakan, maging ang mga araw 
ng kalungkutan, tulad ng isang babaing hindi nagkaanak; at ang kanilang kalungkutan ay 
magiging matindi maliban kung sila ay kaagad na magsisisi, oo, nang kaagad-agad. 
 
D at T 136:36 Sapagkat kanilang pinatay ang mga propeta, at sila na mga isinugo sa kanila; at 
sila ay nagpadanak ng dugo ng walang sala, na nananaghoy mula sa lupa laban sa kanila. 
 
D at T 136:37 Samakatwid, huwag mamangha sa mga bagay na ito, sapagkat kayo ay hindi pa 
dalisay; hindi pa ninyo matatagalan ang aking kaluwalhatian; subalit inyo itong mamamalas kung 
kayo ay matapat sa pagtupad sa lahat ng aking salita na aking ibinigay sa inyo, mula noong mga 
araw ni Adan hanggang kay Abraham, mula kay Abraham hanggang kay Moises, mula kay 
Moises hanggang kay Jesus at sa kanyang mga apostol, at mula kay Jesus at sa kanyang mga 
apostol hanggang kay Joseph Smith, na aking tinawag sa pamamagitan ng aking mga anghel, na 
aking mga tagapaglingkod, at sa pamamagitan ng aking sariling tinig mula sa kalangitan, upang 
isagawa ang aking gawain; 
 
D at T 136:38 Kung aling saligan ay kanyang inilatag, at naging matapat; at siya ay kinuha ko sa 
aking sarili. 
 
D at T 136:39 Marami ang namangha dahil sa kanyang kamatayan; subalit kinakailangang 
kanyang tatakan ang kanyang patotoo ng kanyang dugo, upang siya ay maparangalan at ang 
masasama ay maparusahan. 
 
D at T 136:40 Hindi ba't iniligtas ko kayo mula sa inyong mga kaaway, sa pamamagitan lamang 
noon ako ay nakapag-iwan ng saksi sa aking pangalan? 
 
D at T 136:41 Ngayon, samakatwid, makinig, O kayong mga tao ng aking simbahan; at kayong 
mga elder ay sama-samang makinig; inyong natanggap ang aking kaharian. 
 
D at T 136:42 Maging masigasig sa pagsunod sa lahat ng aking kautusan, upang hindi sumapit 
sa inyo ang mga kahatulan, at ang inyong pananampalataya ay manghina, at ang inyong mga 
kaaway ay magwagi sa inyo. Sa ngayon ay wala na muna. Amen at Amen. 
 

BAHAGI 137 
 
Isang pangitaing ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa templo ng Kirtland, Ohio, ika-21 ng 
Enero 1836 (History of the Church, 2:380-381). Ang pangyayari ay tungkol sa pangangasiwa ng 
mga ordenansa ng endowment kung hanggang saan ang mga ito ay ipinahayag. 
 



D at T 137:1 Ang kalangitan ay nabuksan sa amin, at aking namalas ang kahariang selestiyal ng 
Diyos, at ang kaluwalhatian niyaon, maging sa katawan o sa wala nito ay hindi ko masabi. 
 
D at T 137:2 Nakita ko ang kahanga-hangang kagandahan ng pasukan kung saan ang mga 
tagapagmana ng kahariang iyon ay papasok, na tulad ng nakapaikot na ningas ng apoy; 
 
D at T 137:3 Gayundin ang nagliliyab na trono ng Diyos, kung saan nakaupo ang Ama at ang 
Anak. 
 
D at T 137:4 Nakita ko ang magagandang daan ng kahariang yaon, na sa ayos ay nalalatagan ng 
ginto. 
 
D at T 137:5 Nakita ko sina Amang Adan at Abraham; at ang aking ama at aking ina; ang aking 
kapatid na si Alvin, na matagal nang natutulog. 
 
D at T 137:6 At namangha kung paano niya natamo ang pamana sa kahariang yaon, nalalamang 
kanyang nilisan ang buhay na ito bago pa iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay upang 
tipunin ang Israel sa ikalawang pagkakataon, at hindi pa nabinyagan para sa kapatawaran ng 
mga kasalanan. 
 
D at T 137:7 Sa ganito dumating ang tinig ng Panginoon sa akin, sinasabing: Lahat ng 
nangamatay na walang kaalaman sa ebanghelyong ito, na kanilang tatanggapin ito kung sila 
lamang ay pinahintulutang manatili, ay magiging mga tagapagmana ng kahariang selestiyal ng 
Diyos; 
 
D at T 137:8 Gayundin ang lahat ng mamamatay magmula ngayon na walang kaalaman dito, na 
tatanggap nito nang buo nilang puso, ay magiging tagapagmana ng kahariang yaon; 
 
D at T 137:9 Sapagkat ako, ang Panginoon, ay hahatulan ang lahat ng tao alinsunod sa kanilang 
mga gawa, alinsunod sa pagnanais ng kanilang mga puso. 
 
D at T 137:10 At namalas ko rin na ang lahat ng batang namatay bago sila sumapit sa gulang ng 
pananagutan ay ligtas sa kahariang selestiyal ng langit. 
 

BAHAGI 138 
 
Isang pangitain na ibinigay kay Pangulong Joseph F. Smith sa Salt Lake City, Utah, noong ika-3 
ng Oktubre 1918. Sa kanyang pambungad na talumpati sa ikawalumpu't siyam na Animang 
Buwang Pangkalahatang Pangpupulong ng Simbahan noong ika-4 ng Oktubre 1918, si 
Pangulong Smith ay nagpahayag na siya ay nakatanggap ng ilang banal na pakikipagtalastasan 
noong mga nakaraang buwan. Isa sa mga ito, ay hinggil sa pagdalaw ng Tagapagligtas sa mga 
espiritu ng mga patay habang ang kanyang katawan ay nasa libingan, na natanggap ni 
Pangulong Smith noong nakaraang araw. Ito ay isinulat kaagad kasunod ng pagtatapos ng 
pagpupulong. Noong ika-31 ng Oktubre 1918, ito ay iniharap sa mga tagapayo ng Unang 
Panguluhan, sa Kapulungan ng Labindalawa, at sa Patriyarka, at ito ay buong pagkakaisang 
tinanggap nila. 
 
D at T 138:1 Noong ikatlo ng Oktubre, sa taong isanlibo at siyam na raan at labingwalo, ako ay 
nakaupo sa aking silid, nagbubulay-bulay sa mga banal na kasulatan; 
 
D at T 138:2 At sa pagninilay-nilay tungkol sa dakilang pagbabayad-salang hain na ginawa ng 
Anak ng Diyos, para sa katubusan ng sanlibutan; 
 
D at T 138:3 At ang dakila at kahanga-hangang pag-ibig na ipinakita ng Ama at ng Anak sa 
pagparito ng Manunubos sa daigdig; 
 



D at T 138:4 Na sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad-sala, at sa pagsunod sa mga 
alituntunin ng ebanghelyo, ang sangkatauhan ay maliligtas. 
 
D at T 138:5 Habang ako ay sa ganito abala, ang aking isipan ay nabaling sa mga sulat ni 
apostol Pedro, sa mga naunang banal na nakakalat sa ibang lupain sa lahat ng dako ng Pontus, 
Galacia, Capadocia, at iba pang mga bahagi ng Asia, kung saan ang ebanghelyo ay naipangaral 
pagkatapos ng pagkapako sa krus ng Panginoon. 
 
D at T 138:6 Aking binuksan ang Biblia at binasa ang ikatlo at ikaapat na kabanata ng unang 
liham ni Pedro, at habang ako ay nagbabasa ako ay labis na napukaw, nang higit pa kaysa sa 
aking naranasan noong una, sa mga sumusunod na sipi: 
 
D at T 138:7 "Sapagkat si Cristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang 
matwid para sa mga di matwid, upang tayo ay madala niya sa Diyos, siya na pinatay sa laman, 
ngunit binuhay sa espiritu: 
 
D at T 138:8 "Sa ganito siya ay yumaon at nangaral sa mga espiritung nasa bilangguan; 
 
D at T 138:9 "Na noong unang panahon ay mga suwail, nang ang mahabang pagtitiis ng Diyos 
ay naghintay noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang arko, na kung saan ay 
kakaunti, alalaong baga'y walong kaluluwa ang nangaligtas sa tubig." (1 Pedro 3:18-20) 
 
D at T 138:10 "Sapagkat dahil dito ay ipinangaral maging sa mga patay ang ebanghelyo, upang 
sila, ayon sa mga tao sa laman ay mahatulan, subalit mangabuhay sa espiritu ayon sa Diyos." (1 
Pedro 4:6) 
 
D at T 138:11 Habang aking pinagbubulay-bulay ang mga bagay na ito na nasusulat, ang mga 
mata ng aking pang-unawa ay nabuksan, at ang Espiritu ng Panginoon ay nanahan sa akin, at 
aking nakita ang mga hukbo ng mga patay, kapwa maliliit at dakila. 
 
D at T 138:12 At doon ay natipong sama-sama sa isang lugar ang hindi mabilang na pangkat ng 
mga espiritu ng mga matwid, na naging matatapat sa patotoo ni Jesus samantalang sila ay 
nabubuhay sa lupa; 
 
D at T 138:13 At naghandog ng sakripisyo na kahalintulad ng dakilang sakripisyo ng Anak ng 
Diyos, at nagdanas ng pagdurusa sa pangalan ng kanilang Manunubos. 
 
D at T 138:14 Lahat sila ay lumisan sa buhay na may kamatayan, matatag sa pag-asa sa isang 
maluwalhating pagkabuhay na mag-uli, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos Ama at ng kanyang 
Bugtong na Anak, si Jesucristo. 
 
D at T 138:15 Aking namalas na sila ay napuspos ng tuwa at galak, at magkakasamang nagsaya 
dahil ang araw ng kanilang kaligtasan ay dumating na. 
 
D at T 138:16 Sila ay sama-samang naghintay sa pagparito ng Anak ng Diyos sa daigdig ng mga 
espiritu, upang ipahayag ang kanilang katubusan mula sa mga gapos ng kamatayan. 
 
D at T 138:17 Ang kanilang natutulog na alabok ay ibabalik sa ganap na pangangatawan nito, 
buto sa kanyang buto, at ang mga litid at ang laman sa mga ito, ang espiritu at ang katawan na 
pagsasamahin upang hindi na kailanman muling maghihiwalay, upang sila ay makatanggap ng 
ganap na kagalakan. 
 
D at T 138:18 Habang ang napakakapal na pulutong na ito ay naghihintay at nag-uusap, 
nagsasaya sa oras ng kanilang kaligtasan mula sa mga tanikala ng kamatayan, ang Anak ng 
Diyos ay nagpakita, nagpapahayag ng kalayaan sa mga bihag na naging matatapat; 
 



D at T 138:19 At doon niya ipinangaral sa kanila ang walang hanggang ebanghelyo, ang doktrina 
ng pagkabuhay na mag-uli at ang pagkatubos ng sangkatauhan mula sa pagkahulog, at mula sa 
mga sariling kasalanan sa kung magsisisi. 
 
D at T 138:20 Ngunit sa mga yaong masasama siya ay hindi nagtungo, at sa mga makasalanan 
at hindi nagsisisi na dinungisan ang kanilang sarili habang nasa laman, ang kanyang tinig ay 
hindi ipinaabot; 
 
D at T 138:21 Ni ang mga mapanghimagsik na tumanggi sa mga patotoo at sa mga babala ng 
mga unang propeta ay namasdan ang kanyang pagharap, o makatingin sa kanyang mukha. 
 
D at T 138:22 Sa kinaroroonan nila, ang kadiliman ay naghari, subalit sa mabubuti may 
kapayapaan; 
 
D at T 138:23 At ang mga banal ay nagsaya sa kanilang pagkakatubos, at lumuhod at kinilala 
ang Anak ng Diyos bilang kanilang Manunubos at Tagapagligtas mula sa kamatayan at sa mga 
tanikala ng impiyerno. 
 
D at T 138:24 Ang kanilang mga mukha ay nagniningning, at ang liwanag mula sa kinaroroonan 
ng Panginoon ay nanahan sa kanila, at sila ay umawit ng mga papuri sa kanyang banal na 
pangalan. 
 
D at T 138:25 Ako ay namangha, dahil aking naunawaan na ang Tagapagligtas ay gumugol ng 
halos tatlong taon sa kanyang ministeryo sa mga Judio at sa mga yaong sambahayan ni Israel, 
nagsisikap na turuan sila ng walang hanggang ebanghelyo at tawagin sila sa pagsisisi; 
 
D at T 138:26 At gayon man, sa kabila ng kanyang mga makapangyarihang gawa, at himala, at 
paghahayag ng katotohanan, sa dakilang kapangyarihan at karapatan, mayroon lamang 
kakaunting nakinig sa kanyang tinig, at nagsaya sa kanyang harapan, at tumanggap ng 
kaligtasan sa kanyang mga kamay. 
 
D at T 138:27 Subalit ang kanyang ministeryo sa mga yaong patay ay may itinakdang maikling 
panahon lamang na pumapagitan sa pagkakapako sa krus at sa kanyang pagkabuhay na mag-
uli; 
 
D at T 138:28 At ako ay nanggilalas sa mga salita ni Pedro -- kung saan sinabi niya na ang Anak 
ng Diyos ay nangaral sa mga espiritung nasa bilangguan, na minsan ay naging mga suwail, nang 
minsan ang mahabang pagtitiis ng Diyos ay naghintay noong mga araw ni Noe -- at kung paano 
nangyaring siya ay nakapangaral sa yaong mga espiritu at isagawa ang kinakailangang gawain 
sa kanila sa napakaikling panahon. 
 
D at T 138:29 At habang ako ay nanggigilalas, ang aking mga mata ay nabuksan, at ang aking 
pang-unawa ay bumilis, at aking nahiwatigan na ang Panginoon ay hindi nagtungo sa masasama 
at mga suwail na tumanggi sa katotohanan, upang turuan sila; 
 
D at T 138:30 Ngunit masdan, mula sa mabubuti, kanyang binuo ang kanyang lakas at nagtalaga 
ng mga sugo, na nadaramitan ng kapangyarihan at karapatan, at inatasan silang humayo at 
dalhin ang liwanag ng ebanghelyo sa kanila na nasa kadiliman, maging sa lahat ng espiritu ng 
tao; at sa gayon ang ebanghelyo ay naipangaral sa mga patay. 
 
D at T 138:31 At ang mga napiling sugo ay humayo upang ipahayag ang kalugud-lugod na araw 
ng Panginoon at ipahayag ng kalayaan sa mga bihag na nakagapos, maging sa lahat ng 
magsisisi ng kanilang mga kasalanan at tatanggap ng ebanghelyo. 
 



D at T 138:32 Sa ganito ang ebanghelyo ay naipangaral sa yaong mga nangamatay sa kanilang 
mga kasalanan, na walang nalalaman sa katotohanan, o sa paglabag, na tumanggi sa mga 
propeta. 
 
D at T 138:33 Sa kanila ay itinuro ang pananampalataya sa Diyos, pagsisisi mula sa kasalanan, 
pagbibinyag alang-alang sa iba para sa kapatawaran ng mga kasalanan, ang kaloob na Espiritu 
Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, 
 
D at T 138:34 At lahat ng iba pang alituntunin ng ebanghelyo na kinakailangan nilang malaman 
upang maging karapat-dapat ang kanilang sarili upang sila alinsunod sa mga tao sa laman ay 
mahatulan, subalit mangabuhay alinsunod sa Diyos sa espiritu. 
 
D at T 138:35 At samakatwid ito ay ipinaalam sa mga patay, maging sa maliit o dakila, sa hindi 
mabubuti maging sa matatapat, na ang pagtubos ay naisagawa sa pamamagitan ng sakripisyo 
ng Anak ng Diyos sa krus. 
 
D at T 138:36 Sa ganito ipinaalam na ang ating Manunubos ay ginugol ang kanyang oras sa 
kanyang pagtigil na pansamantala sa daigdig ng mga espiritu, nagtuturo at inihahanda ang 
matatapat na espiritu ng mga propeta na nagpatotoo sa kanya sa laman; 
 
D at T 138:37 Upang kanilang madala ang mensahe ng pagtubos sa lahat ng patay, na kung 
kanino ay hindi siya maaaring magtungo, dahil sa kanilang paghihimagsik at paglabag, na sila sa 
pamamagitan ng pagmiministeryo ng kanyang mga tagapaglingkod ay makarinig din ng kanyang 
mga salita. 
 
D at T 138:38 Sa mga dakila at makapangyarihan na nangagtipon sa malawak na kongregasyon 
na ito ng mabubuti ay si Amang Adan, ang Matanda sa mga Araw, at ama ng lahat, 
 
D at T 138:39 At ang ating maluwalhating Inang Eva, kasama ang marami sa kanyang matatapat 
na anak na babae na nabuhay nang matagal nang panahon at sumamba sa tunay at buhay na 
Diyos. 
 
D at T 138:40 Si Abel, ang unang martir, ay naroon, at ang kanyang kapatid na si Set, isa sa mga 
makapangyarihan, na kawangis ng kanyang ama, si Adan. 
 
D at T 138:41 Si Noe, na siyang nagbigay-babala sa baha; si Sem, ang dakilang mataas na 
saserdote; si Abraham, ang ama ng matatapat; sina Isaac, Jacob, at Moises, ang mga dakilang 
tagapagbigay ng batas ng Israel; 
 
D at T 138:42 At si Isaias, na nagpahayag sa pamamagitan ng propesiya na ang Manunubos ay 
hinirang na gamutin ang mga bagbag na puso, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, at 
ang pagbubukas ng bilangguan sa kanila na mga nakagapos, ay naroon din. 
 
D at T 138:43 Bukod dito, si Ezekiel, na pinakitaan sa pangitain ng malawak na lambak ng mga 
tuyong buto, na daramitan ng laman, upang bumangong muli sa pagkabuhay na mag-uli ng mga 
patay, na mga buhay na kaluluwa; 
 
D at T 138:44 Si Daniel, na nakita at naghayag ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa mga 
huling araw, na hindi na muling mawawasak ni ibibigay sa ibang tao; 
 
D at T 138:45 Si Elias, na kasama ni Moises sa Bundok ng Pagbabagong-anyo; 
 
D at T 138:46 At si Malakias, ang propetang nagpatotoo ng pagparito ni Elijah -- na siya ring 
binanggit ni Moroni kay Propetang Joseph Smith, nagpapahayag na siya ay darating bago ang 
pagdating ng dakila at kakila-kilabot na araw ng Panginoon -- ay naroon din. 
 



D at T 138:47 Ang Propetang si Elijah ay itatanim sa puso ng mga anak ang mga pangakong 
ginawa sa kanilang mga ama. 
 
D at T 138:48 Nagbabala sa dakilang gawaing gagawin sa mga templo ng Panginoon sa 
dispensasyon ng kaganapan ng panahon, para sa katubusan ng mga patay, at ang pagbubuklod 
ng mga anak sa kanilang mga magulang, upang ang buong mundo ay hindi hagupitin ng isang 
sumpa at lubusang mawasak sa kanyang pagparito. 
 
D at T 138:49 Lahat sila at marami pa, maging ang mga propetang nanahan sa mga Nephita at 
nagpatotoo sa pagparito ng Anak ng Diyos, ay kasama sa malaking pagtitipon at naghihintay ng 
kanilang kaligtasan, 
 
D at T 138:50 Sapagkat ang mga patay ay tumingin sa matagal na pagkawala ng kanilang mga 
espiritu mula sa kanilang mga katawan bilang isang pagkagapos. 
 
D at T 138:51 Sila ang tinuruan ng Panginoon, at binigyan sila ng kapangyarihang magbangon, 
matapos ang kanyang pagkabuhay na mag-uli mula sa patay, upang pumasok sa kaharian ng 
kanyang Ama, upang doon ay maputungan ng kawalang-kamatayan at buhay na walang 
hanggan, 
 
D at T 138:52 At magpatuloy simula roon sa kanilang gawain gaya ng ipinangako ng Panginoon, 
at kabahagi sa lahat ng pagpapalang inilaan para sa kanila na nagmamahal sa kanya. 
 
D at T 138:53 Ang Propetang si Joseph Smith, at ang aking ama, si Hyrum Smith, sina Brigham 
Young, si John Taylor, Wilford Woodruff, at iba pang mga piling espiritu na inilaang bumangon sa 
kaganapan ng panahon upang makiisa sa paglalatag ng saligan ng dakilang gawain ng huling 
araw, 
 
D at T 138:54 Kasama ang pagtatayo ng mga templo at ang pagsasagawa ng mga ordenansa 
rito para sa pagtubos ng mga patay, ay naroon din sa daigdig ng mga espiritu. 
 
D at T 138:55 Aking napuna na sila rin ay kasama sa mga maharlika at dakila na pinili sa simula 
na maging mga pinuno sa Simbahan ng Diyos. 
 
D at T 138:56 Maging bago pa man sila isilang, sila, kasama ng marami pang iba, ay tumanggap 
ng kanilang mga unang aral sa daigdig ng mga espiritu at inihanda upang bumangon sa takdang 
panahon ng Panginoon upang gumawa sa kanyang ubasan para sa kaligtasan ng mga kaluluwa 
ng tao. 
 
D at T 138:57 Aking namalas na ang matatapat na elder ng dispensasyong ito, kapag sila ay 
lumisan mula sa buhay na ito, ay ipinagpapatuloy ang kanilang mga gawain sa pangangaral ng 
ebanghelyo ng pagsisisi at pagtubos, sa pamamagitan ng sakripisyo ng Bugtong na Anak ng 
Diyos, sa mga yaong nasa kadiliman at nasa ilalim ng pagkaalipin sa kasalanan sa malawak na 
daigdig ng mga espiritu ng mga patay. 
 
D at T 138:58 Ang mga patay na magsisisi ay matutubos, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga 
ordenansa ng bahay ng Diyos, 
 
D at T 138:59 At pagkatapos nilang mabayaran ang kaparusahan sa kanilang mga kasalanan, at 
mahugasang malinis, ay tatanggap ng gantimpala alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat 
sila ay mga tagapagmana ng kaligtasan. 
 
D at T 138:60 Ganito ang pangitain ng pagtubos sa mga patay na ipinahayag sa akin, at ako ay 
nagpatotoo, at alam ko na ang patotoong ito ay totoo, sa pamamagitan ng pagpapala ng ating 
Panginoon at Tagapagligtas, si Jesucristo, maging gayon nga. Amen. 
 



Opisyal na Pahayag: 
 

OPISYAL NA PAHAYAG -- 1 
 
1:1 Sa kinauukulan: 
 
1:2 Ang mga balitang ipinadala para sa mga pulitikal na kadahilanan, mula sa Salt Lake City, na 
malawakan nang nakalathala, bunga nito ang Komisyon ng Utah, sa kanilang kamakailan lamang 
na ulat sa Kalihim ng Panloob, ay sinabing ang maramihang pagpapakasal ay patuloy pa ring 
idinaraos at na apatnapu o higit pang ganitong pagpapakasal ang ipinagkakasundo sa Utah mula 
pa noong Hunyo o noong nakaraang taon, gayon din sa mga talumpating pampubliko ang mga 
pinuno ng Simbahan ay nagturo, nanghimok at hinihikayat ang pagpapatuloy ng nakaugaliang 
pag-aasawa nang higit sa isa -- 
 
1:3 Ako, samakatwid, bilang Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga 
Huling Araw, sa pamamagitan nito, sa pinakabanal na paraan, ay ipinahahayag na ang mga 
paratang na ito ay mali. Kami ay hindi nagtuturo ng pag-aasawa nang higit sa isa o ng 
maramihang pagpapakasal, o pinahihintulutan ang sinumang tao na pumasok sa ganitong gawi, 
at aking itinatanggi na ang apatnapu o anumang bilang ng maramihang pagpapakasal sa 
panahong iyon ay idinaos sa aming mga Templo o sa alinmang lugar sa Teritoryo. 
 
1:4 Isang kaso ang iniulat, na kung saan ang mga pangkat ay nagsabi na ang kasal ay isinagawa 
sa Endowment House, sa Salt Lake City, sa Tagsibol ng 1889, subalit hindi ko mabatid kung sino 
ang nagsagawa ng seremonya; kung ano man ang ginawa sa bagay na ito ay lingid sa aking 
kaalaman. Bunga ng nasabing pangyayaring ito ang Endowment House, sa aking mga tagubilin, 
ay binuwag ng walang antala. 
 
1:5 Yayamang ang Kongreso ay nagpasa ng mga batas na nagbabawal ng maramihang 
pagpapakasal, na siyang mga batas na ipinahayag ayon sa saligang batas ng hukuman ng huling 
dulugan, ipinahahayag ko ngayon ang aking hangaring sumunod sa mga batas na yaon, at 
gamitin ang aking impluwensiya sa mga kasapi ng Simbahan kung saan ako ang namumuno na 
gawin nila ang gayon din. 
 
1:6 Wala sa mga itinuturo ko sa Simbahan o sa yaong aking mga kasamahan, doon sa panahong 
nabanggit, na maaaring makatwirang ipakahulugan na nagkikintal o nanghihimok ng maramihang 
pag-aasawa; at kapag ang sinumang Elder ng Simbahan ay gumamit ng salita na tila 
nagpapahiwatig ng anumang ganoong aral na ito, siya ay maagap na pinagsasabihan. At 
hayagan ko ngayong ipinahahayag na ang aking payo sa mga Banal sa mga Huling Araw ay 
tumigil mula sa pakikipagkasundo sa anumang kasal na ipinagbabawal ng batas ng lupain. 
 
1:7 WILFORD WOODRUFF 
 Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. 
 
1:8 Iminungkahi ni Pangulong Lorenzo Snow ang sumusunod: 
 
1:9 "Iminumungkahi ko na, kinikilala si Wilford Woodruff bilang Pangulo ng Ang Simbahan ni 
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, at ang tanging lalaki sa mundo sa kasalukuyang 
panahon na may hawak ng mga susi ng mga ordenansang nagbubuklod, itinuturing namin siyang 
may ganap na kapangyarihan sa bisa ng kanyang tungkulin upang magpalabas ng Pahayag na 
binasa sa aming paglilitis, at may petsang ika-24 ng Setyembre 1890, at bilang isang Simbahan 
na nagtipon sa Pangkalahatang Pagpupulong, aming tinatanggap ang kanyang ipinahayag 
hinggil sa pag-aasawa nang maramihan na may kapangyarihan at umiiral." Ang boto upang 
tanggapin ang sinusundang mungkahi ay buong pagkakaisang sinang-ayunan. 
 
1:10 Salt Lake City, Utah, ika-6 ng Oktubre 1890. 
 



1:11 MGA HANGO MULA SA TATLONG TALUMPATI NI PANGULONG WILFORD WOODRUFF 
TUNGKOL SA PAHAYAG 
 
1:12 Hindi ako pahihintulutan ng Panginoon kailanman o ang sinumang tao na tumatayo bilang 
Pangulo ng Simbahang ito na akayin kayo sa pagkaligaw. Wala ito sa programa. Wala ito sa 
isipan ng Diyos. Kung ako ay magtatangka nang gayon, ako ay tatanggalin ng Panginoon mula 
sa aking kinalalagyan, at siya rin niyang gagawin sa kahit sinong tao na magtatangkang akayin 
ang mga anak ng tao sa pagkaligaw mula sa mga orakulo ng Diyos at mula sa kanilang mga 
tungkulin. (Ikaanimnapu't isang Animang Buwang Pangkalahatang Pagpupulong ng Simbahan, 
Lunes, ika-6 ng Oktubre 1890, Salt Lake City, Utah. Iniulat sa Deseret Evening News, ika-11 ng 
Oktubre 1890, p. 2.) 
 
1:13 Hindi mahalaga kung sinuman ang nabuhay o kung sinuman ang namatay, o kung sinuman 
ang tinawag na mamuno sa Simbahang ito, kailangan nilang pamunuan ito sa pamamagitan ng 
inspirasyon ng Pinakamakapangyarihang Diyos. Kung hindi nila gagawin ito sa ganoong paraan, 
hindi nila ito magagawa sa anumang paraan.... 
 
1:14 Ako ay nagkaroon ng ilang paghahayag kailan lamang, at napakahalaga ng mga ito sa akin, 
at aking sasabihin sa inyo ang sinabi ng Panginoon sa akin. Hayaan ninyong dalhin ko ang 
inyong mga isipan sa tinatawag na pahayag.... 
 
1:15 Sinabi ng Panginoon sa akin na tanungin ang mga Banal sa mga Huling Araw ng isang 
katanungan, at sinabi rin Niya sa akin na kung sila ay makikinig sa mga sinabi ko sa kanila at 
tutugunin ang katanungan na ihaharap sa kanila, sa pamamagitan ng Espiritu at kapangyarihan 
ng Diyos, silang lahat ay tutugon na magkakatulad, at silang lahat ay maniniwalang pare-pareho 
ukol sa bagay na ito. 
 
1:16 Ang katanungan ay ito: Ano ang pinakamatalinong landas para sa mga Banal sa mga Huling 
Araw na sundin -- na tangkaing ipagpatuloy ang pagsasagawa ng maramihang pagpapakasal, na 
ang mga batas ng bansa ay laban dito at ang pagsalungat ng animnapung milyong tao, at bilang 
kapalit ang pagsamsam at pagkawala ng lahat ng Templo, at ang pagtitigil sa lahat ng ordenansa 
rito, kapwa sa buhay at sa patay, at ang pagbibilanggo sa Unang Panguluhan at sa Labindalawa 
at sa mga ulo ng mga mag-anak sa Simbahan, at ang pagsamsam sa mga personal na ari-arian 
ng mga tao (ang lahat ng ito ang magpapahinto sa gawi), o, pagkatapos gawin at paghirapan 
kung anuman ang mayroon tayo dahil sa ating pagsunod sa alituntuning ito na itigil ang gawaing 
ito at sumailalim sa batas, at sa pamamagitan ng paggawa nito hayaan ang mga Propeta, 
Apostol at ama sa tahanan, nang sa gayon kanilang matagubilinan ang mga tao at magampanan 
ang mga tungkulin sa Simbahan, at hayaan din ang mga Templo sa mga kamay ng mga Banal, 
upang sila ay mag-asikaso sa mga ordenansa ng Ebanghelyo, kapwa para sa mga buhay at 
patay? 
 
1:17 Ipinakita sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng pangitain at paghahayag kung ano ang 
tiyak na mangyayari kung hindi natin ititigil ang gawaing ito. Kung ito ay hindi natin itinigil, kayo ay 
walang magiging kapakinabangan sapagkat ... sinuman sa kalalakihan sa templong ito sa Logan; 
sapagkat ang lahat ng ordenansa ay ititigil sa lahat ng dako ng lupain ng Sion. Kaguluhan ang 
maghahari sa lahat ng dako ng Israel, at maraming tao ang gagawing mga bilanggo. Ang 
kaguluhang ito ay darating sa buong Simbahan, at tayo ay mapipilitang itigil ang gawain. Ngayon, 
ang katanungan ay, kung ito ba ay dapat matigil sa ganitong pamamaraan, o sa paraang ipinakita 
sa atin ng Panginoon, at hayaan ang ating mga Propeta at Apostol at ama na malayang mga tao, 
at ang mga templo sa kamay ng mga tao, upang ang mga patay ay matubos. Isang malaking 
bilang na ang nailigtas mula sa bahay piitan sa daigdig ng mga espiritu sa pamamagitan ng mga 
taong ito, at ang mga gawain ba ay ipagpapatuloy o ititigil? Ito ang katanungan na aking inilatag 
sa harapan ng mga Banal sa mga Huling Araw. Kailangang magpasiya kayo sa inyong sarili. Ibig 
kong tugunin ninyo ito sa inyong sarili. Hindi ko ito tutugunin, subalit sinasabi ko sa inyo na ito 
ang tiyak na kalagayang kasasadlakan natin bilang isang tao kung hindi natin tinahak ang landas 
na ating tinahak. 



 
1:18 ... Nakita ko kung ano ang tiyak na mangyayari kung walang anumang bagay na ginawa. 
Nasa akin ang diwang ito sa loob ng mahabang panahon. Subalit nais kong sabihin ito: 
Hahayaan ko sanang mawala ang mga templo sa ating mga kamay; ako sana na rin ay nakulong 
sa bilangguan, at hayaan ang bawat iba pang tao na pumasok doon, kung hindi ako inutusan ng 
Diyos ng langit na gawin ang ginawa ko; at nang sumapit ang oras na ako ay inutusan upang 
gawin ito, ang lahat ay malinaw na sa akin. Ako ay dumulog sa harapan ng Panginoon, at isinulat 
ko ang anumang sabihin sa akin ng Panginoon na isulat ... 
 
1:19 Iniiwan ko ito sa inyo, upang inyong pagnilay-nilayin at isaalang-alang. Ang Panginoon ay 
gumagawang kasama natin. (Pagpupulong sa Istaka ng Cache, Logan, Utah, Linggo, ika-1 ng 
Nobyembre 1891. Iniulat sa Deseret Weekly, ika-14 ng Nobyembre 1891.) 
 
1:20 Ngayon aking sasabihin sa inyo kung ano ang ipinakita sa akin at kung ano ang ginawa ng 
Anak ng Diyos sa bagay na ito ... Ang lahat ng bagay na ito ay mangyayari, yamang buhay ang 
Pinakamakapangyarihang Diyos, kung hindi ibinigay yaong Pahayag. Samakatwid, ang Anak ng 
Diyos ay nadamang kailangang iharap ang bagay na iyon sa Simbahan at sa sanlibutan para sa 
mga layuning nasa kanyang isipan. Iniutos ng Panginoon ang pagtatatag ng Sion. Kanyang 
iniutos ang pagtapos ng templong ito. Kanyang iniutos na ang kaligtasan ng mga buhay at patay 
ay nararapat ibigay sa mga lambak na ito ng mga bundok. At iniutos ng 
Pinakamakapangyarihang Diyos na ito ay hindi mahahadlangan ng Diyablo. Kung iyan ay 
mauunawaan ninyo, iyan ang susi nito. (Mula sa isang talumpati sa ikaanim na pulong ng 
paglalaan ng Templo ng Salt Lake, Abril 1893. Typescript of Dedicatory Services, Archives, 
Church Historical Department, Salt Lake City, Utah.) 
 

OPISYAL NA PAHAYAG -- 2 
 
2:1 Sa kinauukulan: 
 
2:2 Noong ika-30 ng Setyembre 1978, sa ika-148 na Animang Buwang Pangkalahatang 
Pagpupulong ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ang mga 
sumusunod ay iniharap ni Pangulong N. Eldon Tanner, Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan 
ng Simbahan: 
 
2:3 Sa unang bahagi ng Hunyo ng taong ito, ipinahayag ng Unang Panguluhan na isang 
paghahayag ang natanggap ni Pangulong Spencer W. Kimball na naggagawad ng 
pagkasaserdote at mga pagpapala sa templo sa lahat ng karapat-dapat na mga lalaking kasapi 
ng Simbahan. Hiniling ni Pangulong Kimball na aking ipahayag sa pagpupulong na pagkatapos 
niyang matanggap ang paghahayag na ito, na dumating sa kanya matapos ang mahabang 
pagninilay-nilay at panalangin sa mga banal na silid ng banal na templo, iniharap niya ito sa 
kanyang mga tagapayo, na tinanggap ito at pinagtibay ito. Pagkatapos nito ito ay iniharap sa 
Korum ng Labindalawang Apostol, na buong pagkakaisang pinagtibay ito, at pagkaraan ay 
iniharap sa lahat ng iba pang Pangkalahatang Maykapangyarihan, na buong pagkakaisa ring 
pinagtibay ito. 
 
2:4 Hiniling ni Pangulong Kimball na basahin ko ngayon ang liham na ito: 
 
2:5 ika-8 ng Hunyo 1978 
 Sa lahat ng pangkalahatan at lokal na may katungkulang pagkasaserdote ng Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa lahat ng dako ng daigdig: 
 
2:6 Mga Minamahal na Kapatid: Habang nasasaksihan natin ang paglawak ng gawain ng 
Panginoon sa mundo, tayo ay nagpapasalamat na ang mga tao ng maraming bansa ay tumugon 
sa mensahe ng pinanumbalik na ebanghelyo, at sumapi sa Simbahan sa lalong lumalaking 
bilang. Ito, sa kabilang dako, ay nagbigay-sigla sa atin na may hangaring igawad sa bawat 



karapat-dapat na kasapi ng Simbahan ang lahat ng pribilehiyo at pagpapalang maibibigay ng 
ebanghelyo. 
 
2:7 Batid ang mga pangakong ginawa ng mga propeta at pangulo ng Simbahan na nangauna sa 
amin na sa ilang panahon, sa walang hanggang plano ng Diyos, lahat ng ating mga kapatid na 
lalaki na karapat-dapat ay maaaring makatanggap ng pagkasaserdote, at namamalas ang 
katapatan ng mga yaong kung kanino ang pagkasaserdote ay ipinagkait, kami ay nagsumamo 
nang matagal at taimtim alang-alang sa kanila, na ating matatapat na kapatid, gumugugol ng 
maraming oras sa Itaas na Silid ng Templo nagsusumamo sa Panginoon para sa banal na 
pamamatnubay. 
 
2:8 Kanyang dininig ang aming mga panalangin, at sa pamamagitan ng paghahayag ay 
pinagtibay na ang matagal nang ipinangakong araw ay sumapit na kung kailan ang bawat 
matapat, karapat-dapat na lalaki sa Simbahan ay maaaring matanggap ang banal na 
pagkasaserdote, na may kapangyarihang gamitin ang banal na karapatang ito, at tamasahin 
kasama ang kanyang mga minamahal ang lahat ng pagpapalang umaagos mula roon, kasama 
na ang mga pagpapala ng templo. Alinsunod dito, lahat ng karapat-dapat na lalaking kasapi ng 
Simbahan ay maaaring ordenan sa pagkasaserdote nang walang pagsasaalang-alang ng lahi o 
kulay. Ang mga pinuno ng pagkasaserdote ay tinatagubilinang sumunod sa patakaran ng 
maingat na pakikipanayam sa lahat ng kandidato sa ordinasyon alinman sa Pagkasaserdoteng 
Aaron o Melquisedec upang matiyak na kanilang natugunan ang mga naitatag na pamantayan sa 
pagiging karapat-dapat. 
 
2:9 Aming ipinahahayag nang may kahinahunan na ipinaalam ng Panginoon ngayon ang 
kanyang kalooban para sa pagpapala ng lahat ng kanyang mga anak sa lahat ng dako ng mundo 
na makikinig sa tinig ng kanyang binigyan ng mga kapangyarihang tagapaglingkod, at ihanda ang 
kanilang sarili na tumanggap ng lahat ng pagpapala ng ebanghelyo. 
 
2:10 Matapat na sumasainyo, 
 SPENCER W. KIMBALL 
 N. ELDON TANNER 
 MARION G. ROMNEY 
 Ang Unang Panguluhan 
 
2:11 Kinikilala si Spencer W. Kimball bilang propeta, tagakita, at tagapaghayag, at pangulo ng 
Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, iminumungkahi na tayo bilang 
isang manghahalal na kapulungan ay tanggapin ang paghahayag na ito bilang salita at kalooban 
ng Panginoon. Lahat ng sumasang-ayon maaari lamang ipakita sa pamamagitan ng pagtataas ng 
inyong kanang kamay. Sinuman ang di sumasang-ayon sa pamamagitan ng gayon ding tanda. 
 
2:12 Ang boto upang tanggapin ang naunang mungkahi ay buong pagkakaisa sa pagsang-ayon. 
 
2:13 Salt Lake City, Utah, ika-30 ng Setyembre 1978. 
 

Ang Mga Saligan Ng Pananampalataya 
 

Ng Ang Simbahan Ni Jesucristo Ng Mga Banal Sa Mga Huling Araw 
 

History of the Church, Tomo 4, Pahina 535 hanggang 541 
 
1:1 Naniniwala kami sa Diyos, ang Amang Walang Hanggan, at sa Kanyang Anak, na si 
Jesucristo, at sa Espiritu Santo. 
 
1:2 Naniniwala kami na ang mga tao ay parurusahan dahil sa kanilang sariling mga kasalanan, at 
hindi dahil sa paglabag ni Adan. 
 



1:3 Naniniwala kami na sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Cristo, ang buong 
sangkatauhan ay maaaring maligtas, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordenansa 
ng Ebanghelyo. 
 
1:4 Naniniwala kami na ang mga pangunahing alituntunin at 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 na Espiritu Santo. 
 
1:5 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 mangasiwa sa mga ordenansa niyon. 
 
1:6 Naniniwala kami sa samahan ding yaon na umiral sa Sinaunang Simbahan, alalaong baga'y 
mga apostol, propeta, pastor, guro, ebanghelista, at iba pa. 
 
1:7 Naniniwala kami sa kaloob na mga wika, propesiya, paghahayag, mga pangitain, 
pagpapagaling, pagbibigay-kahulugan sa mga wika, at iba pa. 
 
1:8 Naniniwala kami na ang Biblia ay salita ng Diyos hangga't ito ay nasasalin nang wasto; 
naniniwala rin kami na ang Aklat ni Mormon ay salita ng Diyos. 
 
1:9 Naniniwala kami sa lahat ng ipinahayag ng Diyos, sa lahat ng Kanyang ipinahahayag ngayon, 
at naniniwala rin kami na maghahayag pa Siya ng maraming dakila at mahahalagang bagay 
hinggil sa Kaharian ng Diyos. 
 
1:10 Naniniwala kami sa literal na pagtitipon ng Israel at sa pagpapanumbalik ng Sampung Lipi; 
na ang Sion (ang Bagong Jerusalem) ay itatayo sa lupalop ng Amerika; na maghahari si Cristo sa 
mundo; at, ang mundo ay babaguhin at matatanggap nito ang malaparaisong kaluwalhatian. 
 
1:11 Inaangkin namin ang natatanging karapatang sambahin ang Pinakamakapangyarihang 
Diyos alinsunod sa mga atas ng aming sariling budhi, at pinahihintulutan ang lahat ng tao ng 
gayon ding karapatan, hayaan silang sumamba, kung paano, kung saan, kung anuman ang ibig 
nila. 
 
1:12 Naniniwala kami sa pagpapasailalim sa mga hari, pangulo, namamahala, at hukom, sa 
pagsunod, paggalang at pagtataguyod ng batas. 
 
1:13 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, umaasa kami sa lahat ng bagay, 
nakapagtiis kami ng maraming bagay, at umaasang makapagtitiis sa lahat ng bagay. Kung may 
anumang bagay na marangal, kaaya-aya, o magandang balita, o maipagkakapuri, hinahangad 
namin ang mga bagay na ito.  
 
Joseph Smith. 

 



Ang Mahalagang Perlas 
 

Mga Pinili Mula Sa Aklat Ni 
 

Moises 
 

Hango mula sa pagsasalin ng Biblia ayon sa pagkakahayag kay Joseph Smith, ang Propeta, 
Hunyo 1830-Pebrero 1831. 

 
Kabanata 1 

(Hunyo 1830) 
 
1:1 Ang mga salita ng Diyos, na kanyang sinabi kay Moises noong panahong si Moises ay dinala 
sa napakataas na bundok, 
 
1:2 At kanyang nakita ang Diyos nang harapan, at siya ay nakipag-usap sa kanya, at ang 
kaluwalhatian ng Diyos ay napasa kay Moises; kaya nga, natagalan ni Moises ang kanyang 
pagharap. 
 
1:3 At ang Diyos ay nangusap kay Moises, sinasabing: Masdan, ako ang Panginoong Diyos na 
Pinakamakapangyarihan, at Walang Hanggan ang aking pangalan; sapagkat ako ay walang 
simula ng mga araw o wakas ng mga taon; at hindi ba ito walang hanggan? 
 
1:4 At, masdan, ikaw ay aking anak; dahil dito, tingnan, at ipakikita ko sa iyo ang gawa ng aking 
mga kamay; subalit hindi lahat, sapagkat ang aking mga gawa ay walang katapusan, at gayon 
din ang aking mga salita, sapagkat ang mga ito ay hindi kailanman magwawakas. 
 
1:5 Dahil dito, walang tao ang maaaring makamalas ng lahat ng aking gawain, maliban kung 
mamamasdan niya ang lahat ng aking kaluwalhatian; at walang taong maaaring makamalas ng 
lahat ng aking kaluwalhatian, at pagkatapos ay manatili sa laman sa mundo. 
 
1:6 At ako ay may gawain para sa iyo, Moises, aking anak; at ikaw ay kawangis ng aking 
Bugtong na Anak; at ang aking Bugtong na Anak ay at ang magiging Tagapagligtas, sapagkat 
siya ay puspos ng biyaya at katotohanan; subalit walang Diyos maliban sa akin, at lahat ng bagay 
ay kapiling ko, sapagkat aking nalalaman silang lahat. 
 
1:7 At ngayon, masdan, ito ang isang bagay na ipakikita ko sa iyo, Moises, aking anak, sapagkat 
ikaw ay nasa daigdig, at ngayon ipakikita ko ito sa iyo. 
 
1:8 At ito ay nangyari na, na si Moises ay tumingin, at namasdan ang daigdig kung saan siya 
nilalang; at namasdan ni Moises ang daigdig at ang mga hangganan niyon, at ang lahat ng anak 
ng tao na naroroon, at mga nalalang; sa mga yaon, siya ay labis na nanggilalas at namangha. 
 
1:9 At nilisan ng Diyos si Moises, kung kaya ang kanyang kaluwalhatian ay nawala kay Moises; 
at si Moises ay naiwan sa kanyang sarili. At nang siya ay naiwan sa kanyang sarili, siya ay 
nalugmok sa lupa. 
 
1:10 At ito ay nangyari na, na maraming oras ang lumipas bago natanggap muli ni Moises ang 
kanyang likas na lakas tulad ng sa tao; at sinabi niya sa kanyang sarili: Ngayon, sa kadahilanang 
ito, aking nalaman na ang tao ay walang kabuluhan, siyang bagay na hindi ko inakala kailanman. 
 
1:11 Subalit ngayon ay namasdan ng sarili kong mga mata ang Diyos; subalit hindi ng aking mga 
likas na mata, kundi ng aking mga espirituwal na mata, sapagkat ang aking mga likas na mata ay 
hindi maaaring makamalas; sapagkat ako sana ay naluoy at namatay sa kanyang harapan; 
subalit ang kanyang kaluwalhatian ay napasaakin; at aking namasdan ang kanyang mukha, 
sapagkat ako ay nagbagong-anyo sa kanyang harapan. 



 
1:12 At ito ay nangyari na, nang sabihin ni Moises ang mga salitang ito, masdan, dumating si 
Satanas na tinutukso siya, nagsasabing: Moises, anak ng tao, sambahin mo ako. 
 
1:13 At ito ay nangyari na, na tumingin si Moises kay Satanas at nagsabi: Sino ka? Sapagkat 
masdan, ako ay anak ng Diyos, na kawangis ng kanyang Bugtong na Anak; at nasaan ang iyong 
kaluwalhatian, na dapat kitang sambahin? 
 
1:14 Sapagkat masdan, hindi ko magawang tumingin sa Diyos, maliban kung mapasaakin ang 
kanyang kaluwalhatian, at ako ay magbagong-anyo sa kanyang harapan. Subalit nakatitingin ako 
sa iyo bilang likas na tao. Hindi nga ba't totoo? 
 
1:15 Purihin ang pangalan ng aking Diyos, sapagkat ang kanyang Espiritu ay hindi lubusang 
binawi sa akin, o kung hindi ay nasaan ang iyong kaluwalhatian, sapagkat ito ay kadiliman sa 
akin? At ako ay maaaring humatol sa pagitan mo at ng Diyos; sapagkat sinabi sa akin ng Diyos: 
Sambahin ang Diyos, sapagkat siya lamang ang iyong paglilingkuran. 
 
1:16 Lumayo ka, Satanas; huwag mo akong linlangin; sapagkat sinabi sa akin ng Diyos: Ikaw ay 
kawangis ng aking Bugtong na Anak. 
 
1:17 At binigyan din niya ako ng mga kautusan nang tawagin niya ako mula sa nagliliyab na 
palumpong, sinasabing: Manawagan ka sa Diyos sa pangalan ng aking Bugtong na Anak, at 
sambahin ako. 
 
1:18 At muli, sinabi ni Moises: Hindi ako titigil na manawagan sa Diyos, may mga ibang bagay pa 
akong itatanong sa kanya: sapagkat ang kanyang kaluwalhatian ay napasaakin, kaya nga ako ay 
maaaring humatol sa pagitan mo at niya. Lumayas ka, Satanas. 
 
1:19 At ngayon, nang sabihin ni Moises ang mga salitang ito, si Satanas ay sumigaw sa malakas 
na tinig at naghuhumiyaw sa lupa, at nag-utos, sinasabing: Ako ang Bugtong na Anak, sambahin 
ako. 
 
1:20 At ito ay nangyari na, na si Moises ay nagsimulang matakot nang labis; at habang siya ay 
nagsisimulang matakot, kanyang nakita ang kapaitan ng impiyerno. Gayon pa man, sa 
pananawagan sa Diyos, siya ay nakatanggap ng lakas, at siya ay nag-utos, sinasabing: Lumayo 
ka sa akin, Satanas, sapagkat itong nag-iisang Diyos lamang ang aking sasambahin, na siyang 
Diyos ng kaluwalhatian. 
 
1:21 At ngayon si Satanas ay nagsimulang manginig , at ang lupa ay nayanig; at si Moises ay 
nakatanggap ng lakas, at nanawagan sa Diyos sinasabing: Sa pangalan ng Bugtong na Anak, 
lumayas ka, Satanas. 
 
1:22 At ito ay nangyari na, na sumigaw si Satanas sa malakas na tinig, nang nananangis, at 
nananaghoy, at nagngangalit ang mga ngipin; at siya ay lumayas, maging mula sa harapan ni 
Moises, upang hindi na niya mamasdan pa siya. 
 
1:23 At ngayon, sa bagay na ito si Moises ay nagpatotoo; subalit dahil sa kasamaan ito ay hindi 
napasa mga anak ng tao. 
 
1:24 At ito ay nangyari na, nang si Satanas ay umalis mula sa harapan ni Moises, itiningin ni 
Moises ang kanyang mga mata sa langit, na puspos ng Espiritu Santo, na siyang nagpapatotoo 
sa Ama at sa Anak; 
 
1:25 At nananawagan sa pangalan ng Diyos, namasdan niyang muli ang kanyang kaluwalhatian, 
sapagkat ito ay napasakanya; at siya ay nakarinig ng isang tinig, sinasabing: Pinagpala ka, 



Moises, sapagkat ako, ang Pinakamakapangyarihan, ay pinili ka, at ikaw ay palalakasin kaysa sa 
maraming tubig; sapagkat kanilang susundin ang iyong utos na tila baga ikaw ang Diyos. 
 
1:26 At masdan, ako ay kasama mo, maging sa katapusan ng iyong mga araw; sapagkat 
palalayain mo ang aking mga tao mula sa pagkaalipin, maging ang Israel na aking pinili. 
 
1:27 At ito ay nangyari na, habang nangungusap pa ang tinig, iginala ni Moises ang kanyang mga 
mata at namasdan ang mundo, oo, maging ang kabuuan nito; at walang bahagi nito na hindi niya 
namasdan, nawawari ito sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos. 
 
1:28 At kanyang namasdan din ang mga naninirahan doon, at wala ni isa mang kaluluwa ang 
hindi niya namasdan; at nakilala niya sila sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos; at ang kanilang 
bilang ay napakarami, maging di mabilang gaya ng buhangin sa dalampasigan. 
 
1:29 At kanyang namasdan ang maraming lupain; at ang bawat lupain ay tinatawag na mundo, at 
may mga naninirahan sa ibabaw niyon. 
 
1:30 At ito ay nangyari na, na nanawagan si Moises sa Diyos, nagsasabing: Sabihin sa akin, 
nagsusumamo ako sa inyo, bakit ganito ang mga bagay na ito, at sa pamamagitan ng mga anong 
bagay nilikha ninyo ang mga ito? 
 
1:31 At masdan, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay napasa kay Moises, kung kaya't nakatindig 
si Moises sa harapan ng Diyos, at nakipag-usap sa kanya nang harapan. At sinabi ng 
Panginoong Diyos kay Moises: Para sa sarili kong layunin aking nilikha ang mga bagay na ito. 
Narito ang karunungan at ito ay mananatili sa akin. 
 
1:32 At sa pamamagitan ng salita ng aking kapangyarihan, na siyang aking Bugtong na Anak, na 
puspos ng biyaya at katotohanan ay nilalang ko ang mga ito. 
 
1:33 At mga daigdig na di mabilang ang aking nilalang; at akin ding nilalang ang mga ito para sa 
sarili kong layunin; at sa pamamagitan ng Anak aking nilalang ang mga ito, na siyang aking 
Bugtong na Anak. 
 
1:34 At ang unang lalaki sa lahat ng kalalakihan ay tinawag kong Adan, na ang ibig sabihin ay 
marami. 
 
1:35 Subalit ang ulat lamang ng mundong ito, at ng mga naninirahan dito, ang ibibigay ko sa iyo. 
Sapagkat masdan, maraming daigdig na ang lumipas sa pamamagitan ng salita ng aking 
kapangyarihan. At marami na sa ngayon ang nakatayo, at hindi mabibilang ang mga ito ng tao; 
subalit ang lahat ng bagay ay bilang sa akin, sapagkat sila ay akin at kilala ko sila. 
 
1:36 At ito ay nangyari na, na nangusap si Moises sa Panginoon, nagsasabing: Maging maawain 
sa inyong tagapaglingkod, O Diyos, at sabihin ninyo sa akin ang nauukol sa mundong ito, at sa 
mga naninirahan dito, at gayon din sa mga kalangitan, at sa gayon ang inyong tagapaglingkod ay 
masisiyahan. 
 
1:37 At nangusap ang Panginoong Diyos kay Moises, nagsasabing: Ang mga kalangitan, ang 
mga ito ay marami, at ang mga ito ay hindi maaaring mabilang ng tao; subalit ang mga ito ay 
bilang sa akin, sapagkat ang mga ito ay akin. 
 
1:38 At habang ang isang mundo ay lumilipas, at ang mga kalangitan niyon maging gayon man 
isa ang darating; at walang katapusan ang aking mga gawain, ni ang aking mga salita. 
 
1:39 Sapagkat masdan, ito ang aking gawain at aking kaluwalhatian -- ang isakatuparan ang 
kawalang-kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. 
 



1:40 At ngayon, Moises, aking anak, ako ay mangungusap sa iyo hinggil sa mundong ito kung 
saan ka nakatayo; at iyong isusulat ang mga bagay na aking sasabihin. 
 
1:41 At sa araw na ipagwawalang-saysay ng mga anak ng tao ang aking mga salita at alisin ang 
marami sa mga yaon mula sa aklat na iyong isusulat, masdan, ako ay magbabangon ng isa pang 
tulad mo; at ang mga ito ay muling mapapasa mga anak ng tao -- sa kasindami ng maniniwala. 
 
1:42 (Ang mga salitang ito ay sinabi kay Moises sa bundok, ang pangalan niyon ay hindi 
ipaaalam sa mga anak ng tao. At ngayon, ang mga ito ay sinasabi sa inyo. Huwag ipakita ang 
mga ito sa sinuman maliban sa kanila na maniniwala. Gayon nga ito. Amen.) 
 

Kabanata 2 
(Hunyo-Oktubre 1830) 

 
2:1 At ito ay nangyari na, na ang Panginoon ay nangusap kay Moises, nagsasabing: Masdan, 
aking ipinahahayag sa iyo ang hinggil sa langit na ito, at sa lupang ito; isulat mo ang mga salitang 
aking sinasabi. Ako ang Simula at ang Katapusan, ang Pinakamakapangyarihang Diyos; sa 
pamamagitan ng aking Bugtong na Anak ay nilalang ko ang mga bagay na ito; oo, sa simula 
aking nilalang ang langit, at ang lupa kung saan ka nakatayo. 
 
2:2 At ang mundo ay walang kaayusan, at walang laman; at aking pinapangyari na ang kadiliman 
ay mapasaibabaw ng kailaliman; at ang aking Espiritu ay sumasaibabaw ng tubig; sapagkat ako 
ang Diyos. 
 
2:3 At ako, ang Diyos, ay nagsabing: Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. 
 
2:4 At ako, ang Diyos, ay nakita ang liwanag; at ang liwanag na yaon ay mabuti. At ako, ang 
Diyos, ay inihiwalay ang liwanag sa kadiliman. 
 
2:5 At ako, ang Diyos, ay tinawag ang liwanag na Araw; at ang kadiliman, ay aking tinawag na 
Gabi; at ito ay ginawa ko sa pamamagitan ng salita ng aking kapangyarihan, at ito ay natupad 
habang ako ay nagsasalita; at ang gabi at ang umaga ang unang araw. 
 
2:6 At muli, ako, ang Diyos, ay nagsabi: Magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at 
nagkagayon nga, gaya ng aking sinabi; at aking sinabi: Mahiwalay ang mga tubig sa kapwa mga 
tubig; at ito ay natupad; 
 
2:7 At ako, ang Diyos, ay nilikha ang kalawakan at pinaghiwalay ang mga tubig, oo, ang malawak 
na mga tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa mga tubig na nasa itaas ng kalawakan, at 
nagkagayon nga gaya ng aking sinabi. 
 
2:8 At ako, ang Diyos, ay tinawag ang kalawakan na Langit; at ang gabi at ang umaga ang 
ikalawang araw. 
 
2:9 At ako, ang Diyos, ay nagsabi: Mapisan ang mga tubig na nasa silong ng langit sa isang 
dako, at nagkagayon nga; at ako, ang Diyos, ay nagsabi: Magkaroon ng katuyuan; at 
nagkagayon nga. 
 
2:10 At ako, ang Diyos, ay tinawag ang katuyuan na Lupa; at ang kapisanan ng mga tubig ay 
tinawag kong Dagat, at ako, ang Diyos, ay nakita na ang lahat ng bagay na aking nilikha ay 
mabuti. 
 
2:11 At ako, ang Diyos, ay nagsabi: Sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at 
punungkahoy na namumunga, ayon sa kanyang uri, at ang punungkahoy na namumunga, na 
taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon nga gaya ng aking sinabi. 
 



2:12 At ang lupa ay sinibulan ng damo, bawat pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang uri, at 
ng punungkahoy na namumunga, na taglay ang kanyang binhi, ayon sa kanyang uri; at ako, ang 
Diyos, ay nakita na ang lahat ng bagay na aking nilikha ay mabuti; 
 
2:13 At ang gabi at ang umaga ang ikatlong araw. 
 
2:14 At ako, ang Diyos, ay nagsabi: Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit, upang 
paghiwalayin ang araw mula sa gabi, at maging mga pinakatanda at pinakabahagi ng mga 
panahon, ng mga araw, at ng mga taon; 
 
2:15 At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa lupa; at nagkagayon 
nga. 
 
2:16 At ako, ang Diyos, ay lumikha ng dalawang malalaking tanglaw; ang malaking tanglaw 
upang mamayani sa araw, at ang maliit na tanglaw upang mamayani sa gabi, at ang malaking 
tanglaw ay araw at ang maliit na tanglaw ay buwan; at nalikha rin ang mga bituin maging ayon sa 
aking salita. 
 
2:17 At ako, ang Diyos, ay inilagay ang mga ito sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa 
ibabaw ng lupa, 
 
2:18 At ang araw upang mamayani sa araw, at ang buwan upang mamayani sa gabi, at upang 
mahiwalay ang liwanag mula sa kadiliman; at ako, ang Diyos, ay nakitang ang lahat ng bagay na 
aking nilikha ay mabuti; 
 
2:19 At ang gabi at ang umaga ang ikaapat na araw. 
 
2:20 At ako, ang Diyos, ay nagsabi: Bukalan nang sagana ang tubig ng mga gumagalaw na 
kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng 
langit. 
 
2:21 At ako, ang Diyos, ay lumalang ng malalaking balyena sa dagat, at ng bawat may buhay na 
kinapal na gumagalaw, na ibinukal nang sagana ng mga tubig, ayon sa kani-kanilang uri, at 
bawat may pakpak na mga ibon ayon sa kani-kanilang uri; at ako, ang Diyos, ay nakita na ang 
lahat ng bagay na aking nilikha ay mabuti. 
 
2:22 At ako, ang Diyos, ay binasbasan ang mga ito, sinasabing: Kayo ay maging palaanakin at 
magpakarami, at inyong punuin ang mga tubig sa dagat; at magpakarami ang mga ibon sa lupa; 
 
2:23 At ang gabi at ang umaga ang ikalimang araw. 
 
2:24 At ako, ang Diyos, ay nagsabi: Bukalan ang lupa ng mga buhay na kinapal ayon sa kani-
kanilang uri, ng hayop, at ng mga kinapal na gumagapang, at mga ganid sa lupa ayon sa kani-
kanilang uri, at nagkagayon nga; 
 
2:25 At ako, ang Diyos, ay lumikha ng mga ganid sa lupa ayon sa kanilang uri, at mga hayop 
ayon sa kanilang uri, at ng lahat ng gumagapang sa lupa ayon sa kani-kanilang uri; at ako, ang 
Diyos, ay nakitang ang lahat ng bagay na ito ay mabuti. 
 
2:26 At ako, ang Diyos, ay nagsabi sa aking Bugtong na Anak, na kasama ko mula pa sa simula: 
Likhain natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis; at nagkagayon nga. At ako, ang 
Diyos, ay nagsabi: Magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa karagatan, at sa mga ibon 
sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat gumagapang na nagsisigalaw sa 
lupa. 
 



2:27 At ako, ang Diyos, ay lumalang ng tao ayon sa aking sariling larawan, ayon sa kaanyuan ng 
aking Bugtong na Anak ay nilalang ko siya; lalaki at babae ay nilalang ko sila. 
 
2:28 At ako, ang Diyos, ay binasbasan sila at sinabi sa kanila: Kayo ay maging palaanakin, at 
magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at supilin ito, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa 
isda sa dagat, at sa ibon sa himpapawid, at sa bawat kinapal na gumagalaw sa lupa. 
 
2:29 At ako, ang Diyos, ay nagsabi sa tao: Masdan, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na 
nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng buong lupa, at bawat punungkahoy na may bunga ng 
punungkahoy na nagkakabinhi; sa inyo ito ay magiging pagkain. 
 
2:30 At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat gumagapang sa 
lupa, na binigyan ko ng buhay, ay ibinigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkain; 
at nagkagayon nga maging gaya ng aking sinabi. 
 
2:31 At ako, ang Diyos, ay nakita ang lahat ng aking nilikha, at masdan, lahat ng bagay na aking 
nilikha ay napakabuti; at ang gabi at umaga ang ikaanim na araw. 
 

Kabanata 3 
(Hunyo-Oktubre 1830) 

 
3:1 Sa gayon ang langit at ang lupa ay nayari, at ang lahat ng kinapal sa mga iyon. 
 
3:2 At sa ikapitong araw ako, ang Diyos, ay tinapos ang aking gawain, at lahat ng bagay na aking 
nilikha; at ako ay nagpahinga sa ikapitong araw mula sa lahat ng aking gawain, at lahat ng bagay 
na aking nilikha ay nayari, at ako, ang Diyos, ay nakitang ang mga ito ay mabuti; 
 
3:3 At ako, ang Diyos, ay binasbasan ang ikapitong araw, at ginawang banal ito; sapagkat ako 
rito ay nangilin mula sa lahat ng aking gawain na ako, ang Diyos, ang lumikha at gumawa. 
 
3:4 At ngayon, masdan, sinasabi ko sa iyo, na ito ang kasaysayan ng langit at ng lupa nang 
lalangin noong araw, nang ako, ang Panginoong Diyos ay lumikha ng langit at ng lupa, 
 
3:5 At bawat halaman sa parang bago ito napasalupa, at bawat pananim sa parang bago ito 
lumago. Sapagkat ako, ang Panginoong Diyos, ang lumalang ng lahat ng bagay na aking 
nabanggit, sa espiritu, bago ang mga ito ay naging likas sa balat ng lupa. Sapagkat ako, ang 
Panginoong Diyos, ay hindi pa pinauulanan ang balat ng lupa. At ako, ang Panginoong Diyos ang 
lumalang sa lahat ng anak ng tao; at wala pang taong magbubungkal ng lupa; sapagkat sa langit 
nilalang ko sila; at wala pang laman sa lupa, ni sa tubig, ni sa himpapawid; 
 
3:6 Subalit ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsalita, at may isang ulap na pumaitaas buhat sa 
lupa, at dinilig ang ibabaw ng buong lupa. 
 
3:7 At ako, ang Panginoong Diyos, ay hinubog ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan 
ang kanyang ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay, ang unang 
laman sa lupa, ang una ring lalaki; gayon pa man, ang lahat ng bagay ay ganoon na bago pa 
nilalang; subalit ang mga ito ay nilalang na espirituwal at nilikha alinsunod sa aking salita. 
 
3:8 At ako, ang Panginoong Diyos, ay naglagay ng isang halamanan, sa dakong silangan ng 
Eden, at doon ko inilagay ang tao na aking hinubog. 
 
3:9 At mula sa lupa ay pinatubo ko, ang Panginoong Diyos, ang bawat punungkahoy, nang likas, 
na nakalulugod sa paningin ng tao; at maaaring mamasdan ito ng tao. At ito rin ay naging isang 
kaluluwang may buhay. Sapagkat ito ay espirituwal sa araw na aking lalangin ito; sapagkat ito ay 
nanatili sa kalagayan kung saan ako, ang Diyos, ay nilalang ito, oo, maging ang lahat ng bagay 
na aking inihanda upang magamit ng tao; at nakita ng tao na ito ay mabuting kainin. At ako, ang 



Panginoong Diyos, ay nagtanim din ng punungkahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at gayon 
din ng punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. 
 
3:10 At ako, ang Panginoong Diyos, ay pinapangyari na isang ilog ang dumaloy mula sa Eden 
upang dumilig sa halamanan; at mula roon ito ay nahati at nag-apat na sanga. 
 
3:11 At ako, ang Panginoong Diyos, ay tinawag ang pangalan ng una na Pison, at ito ay lumiligid 
sa buong lupain ng Havilah, kung saan ako, ang Panginoong Diyos, ay lumalang ng maraming 
ginto; 
 
3:12 At ang ginto ng lupaing yaon ay mabuti, at doon ay may bdelio at batong onix. 
 
3:13 At ang pangalan ng ikalawang ilog ay tinawag na Gihon; na siya ring lumiligid sa buong 
lupain ng Ethiopia. 
 
3:14 At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hiddecel; na siya ring umaagos patungo sa silangang 
Asiria. At ang ikaapat na ilog ay Eufrates. 
 
3:15 At ako, ang Panginoong Diyos, ay kinuha ang lalaki, at inilagay siya sa Halamanan ng Eden, 
upang alagaan ito, at ingatan ito. 
 
3:16 At ako, ang Panginoong Diyos, ay iniutos sa lalaki, sinasabing: Sa lahat ng punungkahoy sa 
halamanan ay malaya kang makakakain, 
 
3:17 Datapwat sa punungkahoy ng kaalaman ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain nito, 
gayon pa man, ikaw ay maaaring mamili para sa iyong sarili, sapagkat ito ay ibinigay sa iyo; 
subalit, pakatandaan na ito ay aking ipinagbabawal, sapagkat sa araw na kumain ka niyon ikaw 
ay tiyak na mamamatay. 
 
3:18 At ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsabi sa aking Bugtong na Anak, na hindi mabuti na 
ang lalaki ay mag-isa; kaya nga, ako ay lilikha ng isang katuwang para sa kanya. 
 
3:19 At mula sa lupa ako, ang Panginoong Diyos, ay naghubog ng lahat ng hayop sa parang, 
lahat ng ibon sa himpapawid; at nag-utos na ang mga ito ay lumapit kay Adan, upang malaman 
kung ano ang itatawag niya sa mga iyon; at ang mga ito rin ay mga kaluluwang may buhay 
sapagkat ako, ang Diyos, ay hiningahan ang mga ito ng hininga ng buhay at nag-utos na anuman 
ang itawag ni Adan sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang magiging pangalan niyon. 
 
3:20 At pinangalanan ni Adan ang lahat ng hayop, at ang mga ibon sa himpapawid, at ang bawat 
ganid sa parang; subalit sa ganang kay Adan, ay walang natagpuang maging katuwang niya. 
 
3:21 At ako, ang Panginoong Diyos, ay pinatulog nang mahimbing si Adan; at siya ay natulog, at 
ako ay kumuha ng isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon; 
 
3:22 At ang tadyang na kinuha ko, ang Panginoong Diyos, mula sa lalaki, ay nilikha kong isang 
babae, at dinala siya sa lalaki. 
 
3:23 At sinabi ni Adan: Ito ngayon ay nalalaman kong buto ng aking buto, at laman ng aking 
laman; siya ay tatawaging Babae, sapagkat siya ay kinuha sa lalaki. 
 
3:24 Kaya nga, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikipisan sa kanyang 
asawa; at sila ay magiging isang laman. 
 
3:25 At sila ay kapwa hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila ay hindi nagkakahiyaan. 
 

Kabanata 4 



(Hunyo-Oktubre 1830) 
 
4:1 At ako, ang Panginoong Diyos, ay nangusap kay Moises, sinasabing: Yaong si Satanas, na 
iyong pinalayas sa pangalan ng aking Bugtong na Anak, ay yaon ding nagmula sa simula, at siya 
ay lumapit sa aking harapan, nagsasabing -- Masdan, naririto ako, isugo ninyo ako, ako ang 
magiging inyong anak, at aking tutubusin ang buong sangkatauhan, upang wala ni isa mang 
katao ang mawala, at tiyak na akin itong magagawa; kaya nga, ibigay ninyo sa akin ang inyong 
karangalan. 
 
4:2 Subalit, masdan, ang aking Minamahal na Anak, na aking Minamahal at Pinili mula pa sa 
simula, ay nagsabi sa akin -- Ama, masusunod ang inyong kalooban, at ang kaluwalhatian ay 
mapasainyo magpasawalang hanggan. 
 
4:3 Dahil dito, sapagkat yaong si Satanas ay naghimagsik laban sa akin, at naghangad na 
wasakin ang kalayaan ng tao, na ako, ang Panginoong Diyos, ang nagbigay sa kanya, at gayon 
din, na aking dapat ibigay sa kanya ang aking sariling kapangyarihan; sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ng aking Bugtong na Anak, aking pinapangyaring siya ay mapalayas; 
 
4:4 At siya ay naging si Satanas, oo, maging ang diyablo, ang ama ng lahat ng kasinungalingan, 
upang linlangin at bulagin ang mga tao, at akayin silang bihag sa kanyang kagustuhan, maging 
kasindami ng hindi makikinig sa aking tinig. 
 
4:5 At ngayon ang ahas ay lalong tuso kaysa alinmang hayop sa parang na ako, ang Panginoong 
Diyos, ang lumikha. 
 
4:6 At inilagay ni Satanas sa puso ng ahas, (sapagkat marami siyang naakit palayo,) at kanyang 
hinangad ding linlangin si Eva, sapagkat hindi niya alam ang pag-iisip ng Diyos, anupa't hinangad 
niyang wasakin ang sanlibutan. 
 
4:7 At kanyang sinabi sa babae: Oo, sinabi ba ng Diyos -- Hindi ka dapat kumain sa bawat 
punungkahoy ng halamanan? (At siya ay nagsalita sa pamamagitan ng bibig ng ahas.) 
 
4:8 At sinabi ng babae sa ahas: Makakakain kami sa bunga ng mga punungkahoy sa halamanan; 
 
4:9 Subalit sa bunga ng punungkahoy na iyong makikita sa gitna ng halamanan, ay sinabi ng 
Diyos -- Huwag kayong kakain nito, ni huwag ninyong hihipuin ito at tiyak na kayo ay 
mamamatay. 
 
4:10 At sinabi ng ahas sa babae: Hindi ka tiyak na mamamatay; 
 
4:11 Sapagkat nalalaman ng Diyos na sa araw na kumain kayo niyon, sa gayon ang inyong mga 
mata ay mamumulat, at kayo ay magiging tulad ng mga diyos, na nakakikilala ng mabuti at 
masama. 
 
4:12 At nang makita ng babae na ang punungkahoy ay mabuting kainin at ito ay nakalulugod sa 
mga mata, at isang punungkahoy na mananasa upang magparunong sa kanya siya ay pumitas 
ng bunga niyon, at kinain, at binigyan din ang kanyang asawa na kasama niya, at siya ay kumain. 
 
4:13 At namulat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nalamang sila'y mga hubad. At sila 
ay magkasamang tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawan ng panapi ang 
kanilang sarili. 
 
4:14 At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos, habang sila ay naglalakad sa halamanan, sa 
lamig ng maghapon; at itinago ni Adan at ng kanyang asawa ang kanilang sarili mula sa harapan 
ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga punungkahoy sa halamanan. 
 



4:15 At ako, ang Panginoong Diyos, ay tinawag si Adan, at sinabi sa kanya: Saan ka paroroon? 
 
4:16 At sinabi niya: Narinig ko ang inyong tinig sa halamanan, at ako ay natakot, sapagkat aking 
natalos na ako ay hubad, at ako ay nagtago. 
 
4:17 At ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsabi kay Adan: Sino ang nagsabi sa iyong ikaw ay 
hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punungkahoy na yaong iniutos ko sa iyong huwag mong 
kainin, kung magkagayon ay walang pagsalang mamamatay ka? 
 
4:18 At sinabi ng lalaki: Ang babaing ibinigay ninyo sa akin, at ipinag-utos na siya ay manatiling 
kasama ko, siya ang nagbigay sa akin ng bunga ng punungkahoy at ako ay kumain. 
 
4:19 At ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsabi sa babae: Ano ang bagay na ito na iyong 
ginawa? At sinabi ng babae: Dinaya ako ng ahas, at ako ay kumain. 
 
4:20 At ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsabi sa ahas: Sapagkat ginawa mo ito ay sumpain ka 
nang higit sa lahat ng hayop, at nang higit sa bawat ganid sa parang; ang iyong tiyan ang 
ipanggagapang mo, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng araw ng iyong buhay; 
 
4:21 At papag-aalitin kita at ang babae, ang iyong binhi at ang kanyang binhi; at siya ang susugat 
ng iyong ulo, at ikaw ang susugat ng kanyang sakong. 
 
4:22 Sa babae, ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsabi: Pararamihin kong lubha ang iyong 
pagdadalamhati at ang iyong paglilihi. Mahihirapan ka sa pagsisilang ng mga anak, at sa iyong 
asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya ay papanginoon sa iyo. 
 
4:23 At kay Adan, ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsabi: Sapagkat iyong dininig ang tinig ng 
iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punungkahoy na aking iniutos sa iyo, nagsasabing -- 
Huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo; sa dalamhati kakain ka sa kanya sa 
pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng araw ng iyong buhay. 
 
4:24 Mga tinik din, at dawag ang isisibol nito sa iyo, at kakain ka ng mga pananim sa parang. 
 
4:25 Sa pamamagitan ng pawis ng iyong mukha, ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay 
mauwi sa lupa -- sapagkat walang pagsalang mamamatay ka -- sapagkat doon ka kinuha: 
sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka mauuwi. 
 
4:26 At tinawag na Eva ni Adan ang kanyang asawa dahil siya ang ina ng lahat ng nabubuhay; 
sapagkat sa gayon ko, ang Panginoong Diyos, tinawag ang una sa lahat ng babae, na 
napakarami. 
 
4:27 Kay Adan, at gayon din sa kanyang asawa, ay gumawa ako, ang Panginoong Diyos, ng mga 
kasuotang balat, at sila ay dinamitan. 
 
4:28 At ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsabi sa aking Bugtong na Anak: Masdan, ang tao ay 
naging tulad natin na nakakikilala ng mabuti at masama; at ngayon ay baka iunat niya ang 
kanyang kamay at kumain din sa punungkahoy ng buhay, at kumain at mabuhay 
magpakailanman. 
 
4:29  Kaya nga ako, ang Panginoong Diyos, ay palalayasin siya sa Halamanan ng Eden upang 
kanyang bungkalin ang lupa na pinagkunan sa kanya; 
 
4:30 Sapagkat yayamang ako, ang Panginoong Diyos, ay buhay gayon din ang aking mga salita 
ay hindi mapawawalang-saysay, sapagkat gaya ng paglabas ng mga ito sa aking bibig, ang mga 
ito ay kinakailangang matupad. 
 



4:31 Sa gayon pinalayas ko ang tao, at inilagay ko sa silangan ng Halamanan ng Eden, ang 
kerubin at ang nagniningas na espada, na umiikot upang ingatan ang daan patungo sa 
punungkahoy ng buhay. 
 
4:32 (At ito ang mga salitang sinabi ko sa aking tagapaglingkod na si Moises, at ang mga ito ay 
totoo maging gaya ng aking kalooban; at aking sinabi ang mga ito sa iyo. Tiyakin mong huwag 
ipakita ang mga ito sa kanino man, hanggang sa aking ipag-utos sa iyo, maliban sa kanila na 
naniniwala. Amen.) 
 

Kabanata 5 
(Hunyo-Oktubre 1830) 

 
5:1 At ito ay nangyari na, nang matapos ko, ang Panginoong Diyos, na itaboy silang palabas, na 
si Adan ay nagsimulang magbungkal ng lupa, at magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng hayop 
sa parang, at kainin ang kanyang tinapay sa pamamagitan ng pawis ng kanyang kilay, tulad ng 
ipinag-utos ko, ang Panginoon, sa kanya. At gayon din si Eva, na kanyang asawa, ay nagpagal 
na kasama niya. 
 
5:2 At nakilala ni Adan ang kanyang asawa, at siya ay nagsilang sa kanya ng mga anak na lalaki 
at babae, at sila ay nagsimulang dumami at kinalatan ang lupa. 
 
5:3 At magmula sa araw na yaon, ang mga anak na lalaki at babae ni Adan ay nagsimulang 
mahati nang dala-dalawa sa lupa, at magbungkal ng lupa, at mag-alaga ng mga kawan, at sila ay 
nagkaroon din ng mga anak na lalaki at babae. 
 
5:4 At si Adan at si Eva, na kanyang asawa, ay nanawagan sa pangalan ng Panginoon, at 
kanilang narinig ang tinig ng Panginoon sa daan patungo sa Halamanan ng Eden, nangungusap 
sa kanila, at siya ay hindi nila nakita; sapagkat sila ay pinagsarhan mula sa kanyang harapan. 
 
5:5 At siya ay nagbigay sa kanila ng mga kautusan, na kanilang nararapat sambahin ang 
Panginoon nilang Diyos, at nararapat ialay ang mga panganay ng kanilang mga kawan, bilang 
isang handog sa Panginoon. At si Adan ay naging masunurin sa mga kautusan ng Panginoon. 
 
5:6 At pagkalipas ng maraming araw, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita kay Adan, 
nagsasabing: Bakit ka nag-aalay ng mga hain sa Panginoon? At sinabi ni Adan sa kanya: Hindi 
ko batid, maliban sa iniutos sa akin ng Panginoon. 
 
5:7 At sa gayon nangusap ang anghel, nagsasabing: Ang bagay na ito ay kahalintulad ng 
sakripisyo ng Bugtong na Anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. 
 
5:8 Kaya nga, gawin mo ang lahat ng iyong ginagawa sa pangalan ng Anak, at ikaw ay magsisi at 
manawagan sa Diyos sa pangalan ng Anak magpakailanman. 
 
5:9 At nang araw na yaon ang Espiritu Santo ay napasa kay Adan, na siyang nagpapatotoo sa 
Ama at sa Anak, nagsasabing: Ako ang Bugtong na Anak ng Ama mula pa sa simula, ngayon at 
magpakailanman, nang sa iyong pagkahulog ikaw ay matubos, at ang buong sangkatauhan, 
maging kasindami ng magnanais. 
 
5:10 At sa araw na yaon, pinapurihan ni Adan ang Diyos at napuspos, at nagsimulang 
magpropesiya hinggil sa lahat ng mag-anak sa mundo, nagsasabing: Purihin ang pangalan ng 
Diyos, sapagkat dahil sa paglabag ko ang aking mga mata ay namulat, at sa buhay na ito ako ay 
makatatamo ng kagalakan, at muli sa laman aking makikita ang Diyos. 
 
5:11 At si Eva, na kanyang asawa, ay narinig ang lahat ng bagay na ito at natuwa, nagsasabing: 
Kung hindi dahil sa ating paglabag tayo sana ay hindi nagkaroon ng mga binhi, at kailanman ay 



hindi nalaman ang mabuti at masama, at ang kagalakan ng ating pagkakatubos, at ang buhay na 
walang hanggan na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng masunurin. 
 
5:12 At pinapurihan nina Adan at Eva ang pangalan ng Diyos, at ipinaalam nila ang lahat ng 
bagay sa kanilang mga anak na lalaki at babae. 
 
5:13 At si Satanas ay nakihalubilo sa kanila, nagsasabing: Ako rin ay isang anak ng Diyos; at 
kanyang inutusan sila, nagsasabing: Huwag ninyo itong paniwalaan; at sila ay hindi naniwala rito, 
at kanilang minahal si Satanas nang higit pa sa Diyos. At magmula sa araw na yaon ang mga tao 
ay nagsimulang maging makamundo, mahalay, at mala-diyablo. 
 
5:14 At ang Panginoong Diyos ay nanawagan sa mga tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa 
lahat ng dako at nag-utos sa kanila na sila ay nararapat na magsipagsisi; 
 
5:15 At kasindami ng mga maniniwala sa Anak, at magsisisi ng kanilang mga kasalanan ay 
maliligtas; at kasindami ng mga hindi maniniwala at hindi magsisisi ay parurusahan; at ang mga 
salita ay namutawi sa bibig ng Diyos sa isang matibay na kautusan; anupa't ang mga ito ay 
kinakailangang matupad. 
 
5:16 At si Adan at si Eva, na kanyang asawa, ay hindi tumigil sa pagtawag sa Diyos. At nakilala 
ni Adan si Eva, na kanyang asawa, at siya ay naglihi at isinilang si Cain, at nagsabi: 
Pinagkalooban ako ng isang anak na lalaki ng Panginoon; kaya nga, hindi niya maaaring itatwa 
ang kanyang mga salita. Subalit masdan, si Cain ay hindi nakinig, sinasabing: Sino ang 
Panginoon na nararapat ko siyang makilala? 
 
5:17 At siya ay muling naglihi at isinilang si Abel na kanyang kapatid. At si Abel ay nakinig sa tinig 
ng Panginoon. At si Abel ay isang tagapag-alaga ng tupa, samantalang si Cain ay isang 
tagapagbungkal ng lupa. 
 
5:18 At minahal ni Cain si Satanas nang higit sa Diyos. At si Satanas ay nag-utos sa kanya, 
sinasabing: Maghandog ka sa Panginoon. 
 
5:19 At sa paglipas ng panahon nangyari na nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng 
lupa sa Panginoon. 
 
5:20 At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, at ng taba niyaon. At 
isinaalang-alang ng Panginoon si Abel, at ang kanyang handog. 
 
5:21 Datapwat hindi isinaalang-alang si Cain at ang kanyang handog. Ngayon, alam ito ni 
Satanas, at ito ay ikinasiya niya. At napoot nang labis si Cain, at namanglaw ang kanyang 
mukha. 
 
5:22 At sinabi ng Panginoon kay Cain: Bakit ka napopoot? Bakit nagdilim ang iyong mukha? 
 
5:23 Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, ikaw ay tatanggapin. At kung hindi ka gumawa ng mabuti, 
ay nag-aabang ang kasalanan sa pintuan, at si Satanas ay nagnanasa na maangkin ka; at 
maliban kung ikaw ay makikinig sa aking mga kautusan, akin kitang pababayaan, at mangyayari 
sa iyo alinsunod sa kanyang naisin. At ikaw ang papanginoonin niya; 
 
5:24 Sapagkat simula sa oras na ito, ikaw ang magiging ama ng kanyang mga kasinungalingan; 
ikaw ay tatawaging Kapahamakan; sapagkat ikaw ay naroon din bago pa ang daigdig. 
 
5:25 At ito ang sasabihin sa panahong darating -- Na ang mga karumal-dumal na gawaing ito ay 
mayroon na mula pa kay Cain; sapagkat kanyang tinanggihan ang dakilang payo na nagmula sa 
Diyos; at ito ay isang sumpa na aking ipapataw sa iyo, maliban kung ikaw ay magsisisi. 
 



5:26 At si Cain ay napoot, at hindi na nakinig pang muli sa tinig ng Panginoon, ni kay Abel, na 
kanyang kapatid, na lumakad sa kabanalan sa harapan ng Panginoon. 
 
5:27 At si Adan at ang kanyang asawa ay nagdalamhati sa harapan ng Panginoon, dahil kay 
Cain at sa kanyang mga kapatid. 
 
5:28 At ito ay nangyari na, na kumuha si Cain ng isa sa mga anak na babae ng kanyang mga 
kapatid na lalaki upang maging asawa, at kanilang minahal si Satanas nang higit pa sa Diyos. 
 
5:29 At sinabi ni Satanas kay Cain: Sumumpa sa akin sa pamamagitan ng iyong lalamunan, at 
kung ipagsasabi mo ito, ikaw ay mamamatay; at pasumpain ang iyong mga kapatid sa 
pamamagitan ng kanilang mga ulo, at sa buhay na Diyos, na ito ay hindi nila ipagsasabi; 
sapagkat kung kanilang ipagsasabi ito, sila ay walang pagsalang mamamatay; at ito ay upang 
hindi ito malaman ng iyong ama; at sa araw na ito ay ibibigay ko ang iyong kapatid na si Abel sa 
iyong mga kamay. 
 
5:30 At si Satanas ay nanumpa kay Cain na gagawin niya ang naaalinsunod sa kanyang mga 
utos. At lahat ng bagay na ito ay ginawa nang lihim. 
 
5:31 At sinabi ni Cain: Tunay na ako si Mahan, ang panginoon ng malaking lihim na ito, upang 
ako ay makapaslang at makinabang. Anupa't si Cain ay tinawag na Panginoong Mahan, at siya 
ay nagmapuri sa kanyang kasamaan. 
 
5:32 At si Cain ay nagtungo sa parang at nakipag-usap si Cain kay Abel, na kanyang kapatid. At 
ito ay nangyari, na habang sila ay nasa parang, naghimagsik si Cain laban kay Abel, na kanyang 
kapatid, at siya'y pinatay. 
 
5:33 At si Cain ay nagmalaki sa yaong kanyang ginawa, sinasabing: Ako ay malaya na; tunay na 
ang mga kawan ng aking kapatid ay mahuhulog sa aking mga kamay. 
 
5:34 At sinabi ng Panginoon kay Cain: Saan naroon si Abel, na iyong kapatid? At sinabi niya: 
Hindi ko nalalaman. Ako ba ay tagapagbantay ng aking kapatid? 
 
5:35 At sinabi ng Panginoon: Ano itong ginawa mo? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay 
dumadaing sa akin mula sa lupa. 
 
5:36 At ngayon, susumpain ka sa lupa na nagbuka ng kanyang bibig upang tanggapin ang dugo 
ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. 
 
5:37 Sa pagbubungkal mo ng lupa, ay di na niya ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas. 
Ikaw ay magiging isang takas at hampas-lupa sa mundo. 
 
5:38 At sinabi ni Cain sa Panginoon: Tinukso ako ni Satanas dahil sa kawan ng aking kapatid. At 
ako ay napoot din; sapagkat inyong tinanggap ang kanyang handog at ang sa akin ay hindi; ang 
aking kaparusahan ay higit kaysa mababata ko. 
 
5:39 Masdan, ako ay itinataboy ninyo ngayon mula sa harapan ng Panginoon, at mula sa inyong 
harapan ako ay matatago; at ako ay magiging isang takas at hampas-lupa sa mundo; at ito ay 
mangyayari, na siya na makasusumpong sa akin ay papatayin ako, dahil sa aking mga 
kasamaan, sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi natatago sa Panginoon. 
 
5:40 At ako, ang Panginoon ay nagsabi sa kanya: Sinumang pumatay sa iyo, ay makapitong 
gagantihan siya. At ako, ang Panginoon, ay naglagay ng isang tanda kay Cain, nang hindi siya 
patayin ng sinumang makasumpong sa kanya. 
 



5:41 At pinagsarhan si Cain sa harapan ng Panginoon, at kasama ang kanyang asawa at marami 
sa kanyang mga kapatid ay nanirahan sa lupain ng Nod, sa silangan ng Eden. 
 
5:42 At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya ay naglihi at isinilang si Enoc, at siya rin ay 
nagkaroon ng maraming anak na lalaki at babae. At siya ay nagtayo ng isang lunsod, at tinawag 
niya ang lunsod alinsunod sa pangalan ng kanyang anak na lalaki, na si Enoc. 
 
5:43 At isinilang kay Enoc si Irad, at iba pang mga anak na lalaki at babae. At isinilang kay Irad si 
Mehujael, at iba pang mga anak na lalaki at babae. At isinilang kay Mehujael si Metusael, at iba 
pang mga anak na lalaki at babae. At isinilang kay Metusael si Lamec. 
 
5:44 At si Lamec ay nag-asawa ng dalawa; ang pangalan ng isa ay Ada, at ang pangalan ng isa 
pa ay Zilla. 
 
5:45 At isinilang ni Ada si Jabal; na siyang naging ama ng nangagsisitahan sa mga tolda, at sila 
ay mga tagapag-alaga ng mga hayop; at ang pangalan ng kanyang kapatid na lalaki ay Jubal, na 
siyang ama ng lahat ng tumutugtog ng alpa at flauta. 
 
5:46 At si Zilla, isinilang naman niya si Tubal Cain, na isang mamamanday ng lahat ng 
kagamitang tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal Cain ay tinawag na Naama. 
 
5:47 At sinabi ni Lamec sa kanyang mga asawa, kina Ada at Zilla: Pakinggan ninyo ang aking 
tinig, kayong mga asawa ni Lamec, makinig sa aking salaysay; sapagkat pumatay ako ng isang 
tao sa aking ikasusugat, at ng isang binata sa aking ikasasakit. 
 
5:48 Kung makapitong gagantihan si Cain, tunay na si Lamec ay makapitumpu at pito; 
 
5:49 Sapagkat si Lamec sa pakikipagtipan kay Satanas, alinsunod sa pamamaraan ni Cain, kung 
saan siya ay naging Panginoong Mahan, panginoon ng malaking lihim na ibinigay kay Cain ni 
Satanas; at si Irad, na anak na lalaki ni Enoc, na nakaaalam ng kanilang lihim, ay nagsimulang 
ipahayag ito sa mga anak na lalaki ni Adan; 
 
5:50 Dahil dito, si Lamec, sa galit, ay pinatay siya, hindi katulad ni Cain, sa kanyang kapatid na si 
Abel, upang makakuha ng pakinabang kundi kanyang pinatay siya dahil sa sumpa. 
 
5:51 Sapagkat, mula noong mga araw ni Cain, ay mayroon nang lihim na pakikipagsabwatan, at 
ang kanilang mga gawain ay nasa dilim, at kanilang nakikilala ang bawat tao na kanyang kapatid. 
 
5:52 Dahil dito isinumpa ng Panginoon si Lamec, at ang kanyang sambahayan, at silang lahat na 
nakipagtipan kay Satanas; sapagkat hindi nila sinunod ang mga kautusan ng Diyos, at ito ay hindi 
ikinalugod ng Diyos, at siya ay hindi naglingkod sa kanila, at ang kanilang mga gawain ay 
karumal-dumal, at nagsimulang lumaganap sa lahat ng anak na lalaki ng tao. At ito ay nasa mga 
anak na lalaki ng tao. 
 
5:53 At sa mga anak na babae ng tao ang mga bagay na ito ay hindi sinabi, sapagkat yaong si 
Lamec ay sinabi ang lihim sa kanyang mga asawa, at sila ay naghimagsik laban sa kanya, at 
ipinahayag ang mga bagay na ito sa paligid, at hindi mga naawa; 
 
5:54 Dahil dito si Lamec ay kinamuhian, at pinalayas, at hindi na nakihalubilo sa mga anak na 
lalaki ng tao, na baka siya ay mamatay. 
 
5:55 At sa gayon ang mga gawain ng kadiliman ay nagsimulang mangibabaw sa lahat ng anak 
na lalaki ng tao. 
 
5:56 At isinumpa ng Diyos ang lupa ng isang matinding sumpa, at nagalit sa masasama, sa lahat 
ng anak na lalaki ng tao na kanyang nilikha; 



 
5:57 Sapagkat sila ay ayaw makinig sa kanyang tinig, ni maniwala sa kanyang Bugtong na Anak, 
maging sa kanya na ipinahayag niya na paparito sa kalagitnaan ng panahon, na siyang inihanda 
bago pa ang pagkakatatag ng daigdig. 
 
5:58 At sa gayon sinimulang ipangaral ang Ebanghelyo, mula sa simula, na ipinahayag ng mga 
banal na anghel na isinugo mula sa kinaroroonan ng Diyos, at sa pamamagitan ng kanyang 
sariling tinig, at sa pamamagitan ng kaloob na Espiritu Santo. 
 
5:59 At sa gayon pinagtibay kay Adan ang lahat ng bagay, sa pamamagitan ng isang banal na 
ordenansa, at ang Ebanghelyo ay ipinangaral, at isang utos ang ipinadala, na ito ay nararapat na 
manatili sa daigdig, hanggang sa wakas niyon; at gayon nga ito. Amen. 
 

Kabanata 6 
(Nobyembre-Disyembre 1830) 

 
6:1 At si Adan ay nakinig sa tinig ng Diyos, at nanawagan sa kanyang mga anak na lalaki na 
magsisi. 
 
6:2 At nakilala ni Adan muli ang kanyang asawa, at siya ay nagsilang ng isang lalaki, at tinawag 
niya ang kanyang pangalan na Set. At pinapurihan ni Adan ang pangalan ng Diyos; sapagkat 
kanyang sinabi: Ang Diyos ay nagtalaga sa akin ng isa pang anak, na kapalit ni Abel, na pinatay 
ni Cain. 
 
6:3 At inihayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Set, at siya ay hindi naghimagsik, kundi nag-alay 
ng isang karapat-dapat na hain, tulad ng kanyang kapatid na si Abel. At sa kanya rin ay isinilang 
ang isang anak na lalaki, at kanyang tinawag ang kanyang pangalang Enos. 
 
6:4 At doon nagsimulang manawagan ang mga taong ito sa pangalan ng Panginoon, at 
pinagpala sila ng Panginoon; 
 
6:5 At isang aklat ng alaala ang iningatan, na natatala, sa wika ni Adan, sapagkat ito ay ibinigay 
sa kasindami ng nanawagan sa Diyos upang sumulat sa pamamagitan ng diwa ng inspirasyon; 
 
6:6 At sa pamamagitan nito ang kanilang mga anak ay tinuruang magbasa at magsulat, na 
nagtataglay ng isang wikang dalisay at malinis. 
 
6:7 Ngayon, ang Pagkasaserdote ring ito, na naroroon na sa simula pa ay siya ring naroroon sa 
wakas ng daigdig. 
 
6:8 Ngayon, ang propesiyang ito ay sinabi ni Adan, habang siya ay pinakikilos ng Espiritu Santo, 
at isang talaangkanan ang iningatan ng mga anak ng Diyos. At ito ang aklat ng mga salinlahi ni 
Adan, nagsasabing: Sa araw na lalangin ng Diyos ang tao, sa wangis ng Diyos kanyang nilikha 
siya; 
 
6:9 Sa larawan ng kanyang sariling katawan, lalaki at babae, kanyang nilalang sila, at pinagpala 
sila, at tinawag na Adan ang kanilang pangalan, sa araw na sila ay lalangin at naging mga 
kaluluwang may buhay sa lupa sa tungtungan ng Diyos. 
 
6:10 At nabuhay si Adan nang isandaan at tatlumpung taon, at nagkaanak ng isang lalaki sa 
kanyang wangis, na ayon sa kanyang sariling larawan, at tinawag ang kanyang pangalang Set. 
 
6:11 At ang mga araw ni Adan, pagkatapos maisilang sa kanya si Set, ay walong daang taon, at 
nagkaroon siya ng maraming anak na lalaki at babae; 
 



6:12 At ang lahat ng araw na nabuhay si Adan ay siyam na raan at tatlumpung taon, at siya ay 
namatay. 
 
6:13 Si Set ay nabuhay nang isandaan at limang taon, at isinilang si Enos, at nagpropesiya sa 
lahat ng kanyang mga araw, at tinuruan ang kanyang anak na si Enos sa mga landas ng Diyos; 
dahil dito nagpropesiya rin si Enos. 
 
6:14 At nabuhay si Set, pagkatapos na maisilang sa kanya si Enos, ng walong daan at pitong 
taon, at nagkaroon ng maraming anak na lalaki at babae. 
 
6:15 At ang mga anak ng tao ay napakarami sa balat ng lupa. At sa mga araw na yaon, si 
Satanas ay may malaking kapangyarihan sa mga tao, at nagpaalab sa kanilang mga puso; at 
magmula noon ay nagkaroon ng mga digmaan at pagdanak ng dugo; at ang kamay ng isang tao 
ay laban sa kanyang sariling kapatid, sa pagpapataw ng kamatayan, dahil sa mga lihim na 
gawain, na naghahangad ng kapangyarihan. 
 
6:16 Ang lahat ng araw ni Set ay siyam na raan at labindalawang taon, at siya ay namatay. 
 
6:17 At si Enos ay nabuhay ng siyamnapung taon, at isinilang si Cainan. At si Enos at ang labi ng 
mga tao ng Diyos ay lumabas sa lupain, na tinawag na Shulon, at nanirahan sa isang lupang 
pangako, na kanyang tinawag alinsunod sa kanyang sariling anak na lalaki, na kanyang 
pinangalanang Cainan. 
 
6:18 At nabuhay si Enos, pagkatapos maisilang sa kanya si Cainan, ng walong daan at 
labinlimang taon, at nagkaroon ng maraming anak na lalaki at babae. At ang lahat ng araw ni 
Enos ay siyam na raan at limang taon, at siya ay namatay. 
 
6:19 At nabuhay si Cainan nang pitumpung taon, at isinilang si Mahalaleel; at nabuhay si Cainan 
pagkatapos maisilang sa kanya si Mahalaleel ng walong daan at apatnapung taon, at nagkaroon 
ng mga anak na lalaki at babae. At ang lahat ng araw ni Cainan ay siyam na raan at sampung 
taon, at siya ay namatay. 
 
6:20 At nabuhay si Mahalaleel ng animnapu't limang taon, at isinilang si Jared; at nabuhay si 
Mahalaleel, pagkatapos maisilang sa kanya si Jared, ng walong daan at tatlumpung taon, at 
nagkaroon ng mga anak na lalaki at babae. At ang lahat ng araw ni Mahalaleel ay walong daan at 
siyamnapu't limang taon, at siya ay namatay. 
 
6:21 At nabuhay si Jared ng isandaan at animnapu't dalawang taon, at isinilang si Enoc; at 
nabuhay si Jared, pagkatapos na maisilang sa kanya si Enoc, ng walong daang taon, at 
nagkaroon ng mga anak na lalaki at babae. At tinuruan ni Jared si Enoc sa lahat ng landas ng 
Diyos. 
 
6:22 At ito ang talaangkanan ng mga anak na lalaki ni Adan, na anak na lalaki ng Diyos, kung 
kanino ang Diyos, nakipag-usap. 
 
6:23 At sila ay mga mangangaral ng kabutihan, at nangusap at nagpropesiya, at nanawagan sa 
lahat ng tao, sa lahat ng dako, na magsipagsisi; at ang pananampalataya ay itinuro sa mga anak 
ng tao. 
 
6:24 At ito ay nangyari na ang lahat ng araw ni Jared ay siyam na raan at animnapu't dalawang 
taon, at siya ay namatay. 
 
6:25 At nabuhay si Enoc ng animnapu't limang taon, at isinilang sa kanya si Matusalem. 
 
6:26 At ito ay nangyari na si Enoc ay naglakbay sa lupain, sa mga tao; at habang siya ay 
naglalakbay, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba mula sa langit, at nanahan sa kanya. 



 
6:27 At siya ay nakarinig ng isang tinig mula sa langit, nagsasabing: Enoc, aking anak, 
magpropesiya sa mga taong ito, at sabihin sa kanila -- Magsisi, sapagkat ganito ang wika ng 
Panginoon: Ako ay nagagalit sa mga taong ito, at ang aking matinding galit ay nagsusumiklab 
laban sa kanila; sapagkat ang kanilang mga puso ay nagsitigas, at ang kanilang mga tainga ay 
bahagya nang makarinig, at ang kanilang mga mata ay hindi makakita sa malayo; 
 
6:28 At sa maraming salinlahing ito, mula pa sa araw na aking nilalang sila, sila ay mga naligaw, 
at itinatwa ako, at hinangad ang kanilang sariling mga payo sa dilim; at sa kanilang sariling mga 
karumal-dumal na gawain sila ay bumalangkas ng mga pagpaslang, at hindi sinunod ang mga 
kautusan, na aking ibinigay sa kanilang amang si Adan. 
 
6:29 Dahil dito, isinumpa nila ang kanilang sarili, at, sa pamamagitan ng kanilang mga sumpa, 
dinala nila ang kanilang sarili sa kamatayan; at isang impiyerno ang aking inihanda para sa 
kanila, kung sila ay hindi magsisisi; 
 
6:30 At ito ay isang kautusan, na ipinadala ko sa simula ng daigdig, mula sa aking sariling bibig, 
mula sa pagkakatatag niyon, at sa pamamagitan ng mga bibig ng aking mga tagapaglingkod, na 
iyong mga ama, ay akin nang iniutos ito, maging ganito ito ay ipadadala sa daigdig, hanggang sa 
mga hangganan niyon. 
 
6:31 At nang marinig ni Enoc ang mga salitang ito, kanyang iniyukod ang sarili sa lupa, sa 
harapan ng Panginoon, at nangusap, sa harapan ng Panginoon, nagsasabing: Bakit ako naging 
kalugud-lugod sa inyong paningin, at ako ay isang bata lamang, at kinamumuhian ako ng lahat 
ng tao; sapagkat mabagal ako sa pagsasalita; dahil dito, ako ba ay inyong tagapaglingkod? 
 
6:32 At sinabi ng Panginoon kay Enoc: Humayo at gawin mo gaya ng aking ipinag-utos sa iyo, at 
walang taong mananakit sa iyo. Ibuka mo ang iyong bibig, at ito ay mapupuno, at akin kitang 
bibigyan ng sasabihin, sapagkat ang lahat ng laman ay nasa aking mga kamay, at aking gagawin 
ang inaakala kong makabubuti. 
 
6:33 Sabihin sa mga taong ito: Piliin ninyo sa araw na ito, na paglingkuran ang Panginoong Diyos 
na lumikha sa inyo. 
 
6:34 Masdan, ang aking Espiritu ay nasa iyo, dahil dito ang lahat ng iyong salita ay 
pangangatwiranan ko; at ang mga bundok ay maglalaho sa harapan mo, at ang mga ilog ay liliko 
mula sa pinag-aagusan nito; at ikaw ay mananahan sa akin, at ako sa iyo; kaya nga, lumakad 
kang kasama ko. 
 
6:35 At ang Panginoon ay nangusap kay Enoc at sinabi sa kanya: Pahiran mo ang iyong mga 
mata ng putik, at hugasan ang mga ito, at ikaw ay makakikita. At kanya ngang ginawa. 
 
6:36 At kanyang namasdan ang mga espiritung nilalang ng Diyos; at kanya ring namasdan ang 
mga bagay na hindi nakikita nang likas na mata; at magmula noon ay lumaganap ang kasabihan 
sa buong lupain: Nagbangon ang Panginoon ng isang tagakita sa kanyang mga tao. 
 
6:37 At ito ay nangyari na si Enoc ay humayo sa lupain, sa mga tao, tumatayo sa mga burol at sa 
matataas na lugar, at nangaral sa malakas na tinig, nagpapatotoo laban sa kanilang mga gawain; 
at ang lahat ng tao ay nasaktan dahil sa kanya. 
 
6:38 At sila ay nagsihayo upang makinig sa kanya, sa matataas na lugar, nagsasabi sa mga 
tagapag-ingat ng mga tolda: Manatili kayo rito at ingatan ang mga tolda, habang kami ay 
magtutungo sa dako roon upang mamalas ang tagakita, sapagkat siya ay nagpopropesiya, at 
may kakaibang nangyayari sa lupain; isang baliw na lalaki ang humalubilo sa atin. 
 



6:39 At ito ay nangyari na nang kanilang marinig siya, walang taong sumaling sa kanya; sapagkat 
nanaig ang takot sa lahat ng nakarinig sa kanya; sapagkat siya ay lumakad na kasama ang 
Diyos. 
 
6:40 At may lumapit na isang lalaki sa kanya, na ang pangalan ay Mahijah, at sinabi sa kanya: 
Sabihin mo sa amin nang maliwanag kung sino ka, at kung saan ka nanggaling? 
 
6:41 At kanyang sinabi sa kanila: Ako ay nanggaling sa lupain ng Cainan, na lupain ng aking mga 
ama, isang lupain ng kabutihan hanggang sa araw na ito. At tinuruan ako ng aking ama sa lahat 
ng landas ng Diyos. 
 
6:42 At ito ay nangyari na, na habang ako ay naglalakbay mula sa lupain ng Cainan, sa may 
silangang dagat, ako ay nakamalas ng isang pangitain; at dinggin, ang kalangitan ay nakita ko, at 
ang Panginoon ay nakipag-usap sa akin, at binigyan ako ng kautusan; kaya, dahil dito, bilang 
pagsunod sa kautusan, aking sinasabi ang mga salitang ito. 
 
6:43 At si Enoc ay nagpatuloy sa kanyang pagsasalita, nagsasabing: Ang Panginoon na siyang 
nakipag-usap sa akin, ay siya ring Diyos ng langit, at siya ang aking Diyos, at inyong Diyos, at 
kayo ay aking mga kapatid, at bakit kayo nagpapayo sa inyong sarili, at itinatatwa ang Diyos ng 
langit? 
 
6:44 Ang kalangitan ay nilikha niya; ang mundo ay kanyang tungtungan ng paa; at ang mga 
saligan niyon ay kanya. Masdan, kanyang inilatag ito, maraming tao ang kanyang dinala sa 
ibabaw niyon. 
 
6:45 At ang kamatayan ay sumapit sa ating mga ama; gayon pa man kilala natin sila, at hindi 
maitatatwa, at maging ang una sa lahat ay ating kilala, maging si Adan. 
 
6:46 Sapagkat isang aklat ng alaala ang ating isinulat sa atin, alinsunod sa huwarang ibinigay ng 
daliri ng Diyos; at ito ay ibinigay sa ating sariling wika. 
 
6:47 At habang si Enoc ay nangungusap ng mga salita ng Diyos, ang mga tao ay nanginig, at 
hindi sila nakatagal sa kanyang harapan. 
 
6:48 At kanyang sinabi sa kanila: Sapagkat si Adan ay nahulog, tayo ay nagkagayon; at dahil sa 
kanyang pagkahulog ay sumapit ang kamatayan; at tayo ay naging kasalo ng kalungkutan at 
kapighatian. 
 
6:49 Masdan si Satanas ay humalubilo sa mga anak ng tao, at tinukso silang sambahin siya; at 
ang mga tao ay naging makamundo, mahalay, at maladiyablo, at pinagsarhan mula sa 
kinaroroonan ng Diyos. 
 
6:50 Subalit ipinaalam ng Diyos sa ating mga ama na ang lahat ng tao ay kinakailangang 
magsisi. 
 
6:51 At tinawag niya ang ating amang si Adan sa pamamagitan ng kanyang sariling tinig, 
nagsasabing: Ako ang Diyos; ako ang lumikha ng daigdig, at ng mga tao bago pa sila 
napasalaman. 
 
6:52 At kanya ring sinabi sa kanya: Kung ikaw ay babaling sa akin, at makikinig sa aking tinig, at 
maniniwala, at magsisisi sa lahat ng iyong paglabag, at magpapabinyag, maging sa tubig, sa 
pangalan ng aking Bugtong na Anak, na puspos ng biyaya at katotohanan, na si Jesucristo, ang 
tanging pangalang ibibigay sa silong ng langit, kung saan ang kaligtasan ay sasapit sa mga anak 
ng tao, ikaw ay tatanggap ng kaloob na Espiritu Santo, hinihiling ang lahat ng bagay sa kanyang 
pangalan, at kung ano man ang iyong hihilingin, ito ay ibibigay sa iyo. 
 



6:53 At ang ating amang si Adan ay nangusap sa Panginoon, at nagsabi: Bakit kinakailangang 
ang tao ay magsisi at magpabinyag sa tubig? At sinabi ng Panginoon kay Adan: Masdan, 
pinatawad kita sa iyong paglabag sa Halamanan ng Eden. 
 
6:54 Dahil dito lumaganap ang kasabihan sa lahat ng dako, sa mga tao, na ang Anak ng Diyos 
ang nagbayad-sala sa kauna-unahang pagkakasala, kung saan ang mga kasalanan ng mga 
magulang ay hindi maaaring ipasagot sa mga ulo ng mga anak, sapagkat sila ay buo mula pa sa 
pagkakatatag ng daigdig. 
 
6:55 At ang Panginoon ay nangusap kay Adan, nagsasabing: Yayamang ang iyong mga anak ay 
ipinaglihi sa kasalanan, maging kapag sila ay magsimula nang lumaki, ang kasalanan ay 
nabubuo sa kanilang mga puso, at kanilang matitikman ang pait, upang kanilang matutuhang 
pahalagahan ang mabuti. 
 
6:56 At ibinigay sa kanila na malaman ang mabuti sa masama; anupa't sila ay malayang 
makapipili sa kanilang sarili, at ako ay nagbigay sa iyo ng isa pang batas at kautusan. 
 
6:57 Dahil dito, ituro ito sa iyong mga anak, na ang lahat ng tao, sa lahat ng dako, ay 
kinakailangang magsisi, o sila sa anumang paraan ay hindi makamamana ng kaharian ng Diyos, 
sapagkat walang maruming bagay ang makatatahan doon, o makatatahan sa kanyang 
kinaroroonan; sapagkat, sa wika ni Adan, Tao ng Kabanalan ang kanyang pangalan, at ang 
pangalan ng kanyang Bugtong na Anak ay Anak ng Tao, maging si Jesucristo, isang 
makatarungang Hukom, na paparito sa kalagitnaan ng panahon. 
 
6:58 Samakatwid, ako ay nagbibigay sa iyo ng isang kautusan, na malayang ituro ang mga 
bagay na ito sa iyong mga anak, nagsasabing: 
 
6:59 Dahil sa paglabag ay sumapit ang pagkahulog, kung aling pagkahulog ay nagdala ng 
kamatayan, at yayamang kayo ay isinilang sa daigdig sa pamamagitan ng tubig, at dugo, at ng 
espiritu, na aking nilikha, at sa gayon ang alabok ay naging isang kaluluwang may buhay, gayon 
man kayo ay kinakailangang isilang na muli sa kaharian ng langit, sa tubig, at sa Espiritu, at 
malinisan sa pamamagitan ng dugo, maging ng dugo ng aking Bugtong na Anak; upang kayo ay 
mapabanal mula sa lahat ng kasalanan, at magtamasa ng mga salita ng buhay na walang 
hanggan sa daigdig na ito, at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating, maging ang 
walang kamatayang kaluwalhatian; 
 
6:60 Sapagkat sa pamamagitan ng tubig inyong sinusunod ang kautusan; sa pamamagitan ng 
Espiritu, kayo ay binibigyang-katwiran, at sa pamamagitan ng dugo kayo ay pinababanal; 
 
6:61 Anupa't ito ay ibinigay upang manatili sa inyo; ang patotoo ng langit; ang Mang-aaliw; ang 
mga mapagpayapang bagay ng kawalang-kamatayang kaluwalhatian; ang katotohanan ng lahat 
ng bagay; yaong nagpapasigla sa lahat ng bagay, na nagbibigay-buhay sa lahat ng bagay; na 
nakaaalam ng lahat ng bagay, at nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan alinsunod sa 
karunungan, awa, katotohanan, katarungan, at kahatulan. 
 
6:62 At ngayon, masdan, sinasabi ko sa iyo: Ito ang plano ng kaligtasan sa lahat ng tao, sa 
pamamagitan ng dugo ng aking Bugtong na Anak, na paparito sa kalagitnaan ng panahon. 
 
6:63 At masdan, ang lahat ng bagay ay may kani-kanyang kahalintulad, at ang lahat ng bagay ay 
nilalang at nilikha upang magpatotoo sa akin, kapwa mga bagay na temporal, at mga bagay na 
espirituwal; mga bagay na nasa langit sa itaas, at mga bagay na nasa lupa, at mga bagay na 
nasa loob ng lupa, at mga bagay na nasa ilalim ng lupa, kapwa sa itaas at sa ilalim: lahat ng 
bagay ay nagpapatotoo sa akin. 
 



6:64 At ito ay nangyari na, nang ang Panginoon ay nakipag-usap kay Adan, na ating ama, na si 
Adan ay nagsumamo sa Panginoon, at siya ay tinangay ng Espiritu ng Panginoon, at dinala sa 
tubig, at inilubog sa tubig, at iniahon mula sa tubig. 
 
6:65 At sa gayon siya nabinyagan, at ang Espiritu ng Diyos ay napasakanya, at sa gayon siya 
isinilang sa Espiritu, at nabuhay ang panloob na pagkatao. 
 
6:66 At siya ay nakarinig ng isang tinig mula sa langit, nagsasabing: Ikaw ay nabinyagan ng apoy 
at ng Espiritu Santo. Ito ang patotoo ng Ama, at ng Anak, magmula ngayon at magpakailanman; 
 
6:67 At ikaw ay alinsunod sa orden niya na walang simula ng mga araw o wakas ng mga taon, 
mula sa lahat ng kawalang-hanggan hanggang sa lahat ng kawalang-hanggan. 
 
6:68 Masdan, ikaw ay kaisa ko, isang anak ng Diyos; at sa gayon maaaring ang lahat ay maging 
aking mga anak. Amen. 
 

Kabanata 7 
(Disyembre 1830) 

 
7:1 At ito ay nangyari na nagpatuloy si Enoc sa kanyang pagsasalita, nagsasabing: Masdan, 
itinuro ng ating amang si Adan ang mga bagay na ito, at marami ang naniwala at naging mga 
anak ng Diyos, at marami ang hindi naniwala, at mga nasawi sa kanilang mga kasalanan, at mga 
tumatanaw nang may takot, sa pagdurusa, sa matinding galit ng kapootan ng Diyos na 
mabubuhos sa kanila. 
 
7:2 At mula sa panahong yaon, si Enoc ay nagsimulang magpropesiya, nagsasabi sa mga tao, 
na: Habang ako ay naglalakbay, at nakatayo sa dako ng Mahujah, at nagsusumamo sa 
Panginoon, ay may nangusap na isang tinig mula sa langit, nagsasabing -- Bumalik ka at 
magtungo ka sa bundok ng Simeon. 
 
7:3 At ito ay nangyari na ako ay bumalik at umakyat sa bundok; at habang ako ay nakatindig sa 
bundok, aking namalas ang kalangitan na bumukas, at ako ay nabalot ng kaluwalhatian; 
 
7:4 At aking nakita ang Panginoon; at siya ay nakatayo sa aking harapan, at siya ay nakipag-
usap sa akin, maging gaya ng pakikipag-usap ng tao sa isa't isa, nang harap-harapan; at 
kanyang sinabi sa akin: Tumingin ka, at aking ipakikita sa iyo ang daigdig sa loob ng maraming 
salinlahi. 
 
7:5 At ito ay nangyari na aking namalas sa lambak ng Shum, at masdan, maraming tao ang 
naninirahan sa mga tolda, na mga tao ng Shum. 
 
7:6 At muling sinabi sa akin ng Panginoon: Tumingin; at ako ay tumingin sa dakong hilaga, at 
aking namalas ang mga tao ng Canaan, na naninirahan sa mga tolda. 
 
7:7 At sinabi ng Panginoon sa akin: Magpropesiya; at ako ay nagpropesiya, nagsasabing: 
Masdan ang mga tao ng Canaan, na napakarami, ay hahayo sa digmaan laban sa mga tao ng 
Shum, at papatayin sila kung kaya't sila ay ganap na malilipol; at ang mga tao ng Canaan ay 
maghihiwa-hiwalay sa mga pangkat sa lupain, at ang lupain ay magiging tigang at hindi 
magbubunga, at walang ibang taong maninirahan doon maliban sa mga tao ng Canaan; 
 
7:8 Sapagkat masdan, susumpain ng Panginoon ang lupain nang matinding init, at ang 
pagkatigang niyon ay magpapatuloy magpakailanman; at may kaitimang pumasalahat ng anak 
ng Canaan, kung kaya't sila ay kinamuhian sa lahat ng tao. 
 
7:9 At ito ay nangyari na sinabi sa akin ng Panginoon: Tumingin; at ako ay tumingin, at aking 
namalas ang lupain ng Sharon, at ang lupain ng Enoc, at ang lupain ng Omner, at ang lupain ng 



Heni, at ang lupain ng Sem, at ang lupain ng Haner, at ang lupain ng Hanannihah, at lahat ng 
naninirahan doon; 
 
7:10 At sinabi sa akin ng Panginoon: Humayo sa mga taong ito, at sabihin sa kanila -- Magsisi, 
na baka ako ay lumabas at bagabagin sila ng isang sumpa, at sila ay mamatay. 
 
7:11 At binigyan niya ako ng isang kautusan na ako ay nararapat magbinyag sa pangalan ng 
Ama, at ng Anak, na puspos ng biyaya at katotohanan, at ng Espiritu Santo, na nagpapatotoo sa 
Ama at sa Anak. 
 
7:12 At ito ay nangyari na si Enoc ay nagpatuloy sa pananawagan sa lahat ng tao, maliban sa 
mga tao ng Canaan, na magsisi; 
 
7:13 At napakalaki ng pananampalataya ni Enoc kung kaya't pinamunuan niya ang mga tao ng 
Diyos, at ang kanilang mga kaaway ay sumalakay upang makidigma laban sa kanila; at kanyang 
sinabi ang salita ng Panginoon, at ang lupa ay nayanig, at ang mga bundok ay natinag, maging 
alinsunod sa kanyang utos; at ang mga ilog ng tubig ay lumiko mula sa kanilang pinag-aagusan; 
at ang atungal ng mga leon ay narinig mula sa ilang; at ang lahat ng bayan ay labis na natakot, 
napakamakapangyarihan ng salita ni Enoc, at napakalakas ng kapangyarihan ng wikang ibinigay 
ng Diyos sa kanya. 
 
7:14 Mayroon ding lumitaw na isang lupain mula sa ilalim ng dagat, at napakalaki ng takot ng 
mga kaaway ng mga tao ng Diyos, kung kaya't nagsitakas sila at tumayo sa malayo at nagtungo 
sa lupain na lumitaw mula sa ilalim ng dagat. 
 
7:15 At ang mga higante rin ng lupain ay tumayo sa malayo; at doon sumapit ang isang sumpa 
sa lahat ng taong lumalaban sa Diyos; 
 
7:16 At magmula sa panahong yaon ay nagkaroon ng mga digmaan at pagdanak ng dugo sa 
kanila; subalit ang Panginoon ay dumating at nanirahang kasama ng kanyang mga tao, at sila ay 
namuhay sa kabutihan. 
 
7:17 At ang takot sa Panginoon ay napasalahat ng bayan, napakadakila ng kaluwalhatian ng 
Panginoon, na napasakanyang mga tao. At pinagpala ng Panginoon ang lupain, at sila ay 
pinagpala sa ibabaw ng mga kabundukan, at sa ibabaw ng matataas na lugar, at nanagana. 
 
7:18 At tinawag ng Panginoon ang kanyang mga tao na SION, sapagkat sila ay may isang puso 
at isang isipan, at namuhay sa kabutihan; at walang maralita sa kanila. 
 
7:19 At si Enoc ay nagpatuloy sa kanyang pangangaral sa kabutihan sa mga tao ng Diyos. At ito 
ay nangyari na sa kanyang mga araw, siya ay nagtayo ng isang lunsod na tinawag na Lunsod ng 
Kabanalan, maging ang SION. 
 
7:20 At ito ay nangyari na si Enoc ay nakipag-usap sa Panginoon; at kanyang sinabi sa 
Panginoon: Tiyak ang Sion ay mamumuhay sa kaligtasan magpakailanman. Subalit sinabi ng 
Panginoon kay Enoc: Ang Sion ay pinagpala ko, subalit ang labi ng mga tao ay isinumpa ko. 
 
7:21 At ito ay nangyari na ipinakita ng Panginoon kay Enoc ang lahat ng naninirahan sa mundo; 
at kanyang namasdan, at namalas, ang Sion, sa paglipas ng panahon, ay dinala sa langit. At 
sinabi ng Panginoon kay Enoc: Masdan ang aking tahanan magpakailanman. 
 
7:22 At namalas din ni Enoc ang labi ng mga tao na mga anak ni Adan; at silang lahat ay 
pinagsama-samang mga binhi ni Adan maliban sa mga binhi ni Cain, sapagkat ang mga binhi ni 
Cain ay maiitim, at walang lugar sa kanila. 
 



7:23 At pagkatapos na ang Sion ay dinala sa langit, namasdan ni Enoc, at namalas, ang lahat ng 
bayan sa mundo ay nasa kanyang harapan; 
 
7:24 At nagdaan ang bawat sali't salinlahi; at si Enoc ay marangal at dinakila, maging sa 
sinapupunan ng Ama, at ng Anak ng Tao; at masdan, ang kapangyarihan ni Satanas ay nasa 
ibabaw ng buong mundo. 
 
7:25 At siya ay nakakita ng mga anghel na bumababa mula sa langit; at kanyang narinig ang 
isang malakas na tinig na nagsasabing: Sa aba, sa aba sa mga naninirahan sa mundo. 
 
7:26 At kanyang namasdan si Satanas; at siya ay may malaking tanikala sa kanyang kamay, at 
tinalukbungan nito ang ibabaw ng buong mundo ng kadiliman; at siya ay tumingala at tumawa, at 
ang kanyang mga anghel ay nagsaya. 
 
7:27 At namasdan ni Enoc ang mga anghel na bumababa mula sa langit, nagpapatotoo sa Ama 
at Anak; at ang Espiritu Santo ay tumahan sa marami, at sila ay natangay sa pamamagitan ng 
mga kapangyarihan ng langit sa Sion. 
 
7:28 At ito ay nangyari na ang Diyos ng langit ay tumingin sa labi ng mga tao, at siya ay 
nanangis; at pinatotohanan ito ni Enoc, nagsasabing: Paanong ang kalangitan ay nananangis, at 
pumapatak ang kanilang mga luha gaya ng ulan sa ibabaw ng mga bundok? 
 
7:29 At sinabi ni Enoc sa Panginoon: Paanong kayo ay nananangis, nakikitang kayo ay banal, at 
mula sa lahat ng kawalang-hanggan hanggang sa lahat ng kawalang-hanggan? 
 
7:30 At kung mabibilang ng tao ang maliliit na bahagi ng mundo, oo, milyun-milyong mundo na 
tulad nito, ito ay hindi magiging simula sa bilang ng inyong mga nilikha; at ang inyong mga tabing 
ay nakaladlad pa rin; at gayon pa man kayo ay naroon, at ang inyong sinapupunan ay naroon; at 
gayon din kayo ay makatarungan; kayo ay maawain at mabait magpakailanman; 
 
7:31 At kinuha ninyo ang Sion sa inyong sariling sinapupunan, mula sa lahat ng inyong mga 
nilikha, mula sa lahat ng kawalang-hanggan hanggang sa lahat ng kawalang-hanggan; at wala 
maliban sa kapayapaan, katarungan, at katotohanan ang tahanan ng inyong trono; at ang awa ay 
mababanaag sa inyong mukha at walang wakas; paanong kayo ay nananangis? 
 
7:32 At sinabi ng Panginoon kay Enoc: Masdan ang iyong mga kapatid; sila ay gawa ng sarili 
kong mga kamay, at ibinigay ko sa kanila ang kanilang kaalaman, sa araw na aking nilalang sila; 
at sa Halamanan ng Eden, ibinigay ko sa tao ang kanyang kalayaang mamili; 
 
7:33 At sa iyong mga kapatid aking sinabi, at nagbigay rin ng kautusan, na kanilang nararapat 
mahalin ang isa't isa, at na kanilang nararapat piliin ako, na kanilang Ama; subalit masdan, sila 
ay walang pagmamahal, at kinapopootan nila ang kanilang sariling dugo; 
 
7:34 At ang apoy ng aking galit ay nagsusumiklab laban sa kanila; at sa init ng aking hinanakit ay 
magpapadala ako ng mga baha sa kanila, sapagkat ang aking matinding galit ay nagsusumiklab 
laban sa kanila. 
 
7:35 Masdan, ako ang Diyos; Taong Banal ang aking pangalan; Taong Tagapayo ang aking 
pangalan; at Walang Wakas at Walang Hanggan ay akin ding pangalan. 
 
7:36 Kaya nga, maiuunat ko ang aking mga kamay at mahahawakan ang lahat ng nilalang na 
aking nilikha; at ang aking mata ay maaari ring tumagos sa kanila, at sa lahat ng gawa ng aking 
mga kamay ay walang naging kasingsama gaya sa iyong mga kapatid. 
 
7:37 Subalit masdan, ang kanilang mga kasalanan ay mapapataw sa ulo ng kanilang mga ama; 
si Satanas ang kanilang magiging ama, at pagdurusa ang kanilang kahahantungan; at ang buong 



kalangitan ay mananangis dahil sa kanila, maging ang lahat ng gawa ng aking mga kamay; dahil 
dito, hindi ba nararapat lamang na manangis ang kalangitan, nakikitang sila ay magdurusa? 
 
7:38 Subalit masdan, sila na nakikita ng iyong mga mata ay masasawi sa mga baha; at masdan, 
aking ikukulong sila; isang bilangguan ang aking inihanda para sa kanila. 
 
7:39 At yaong aking napili ay nagmakaawa sa aking harapan. Anupa't siya ay magdurusa para sa 
kanilang mga kasalanan; yayamang sila ay magsisisi sa araw na ang aking Pinili ay magbabalik 
sa akin, at hanggang sa dumating ang araw na yaon sila ay masasadlak sa pagdurusa; 
 
7:40 Kaya nga, dahil dito ang kalangitan ay mananangis, oo, at lahat ng gawa ng aking mga 
kamay. 
 
7:41 At ito ay nangyari na ang Panginoon ay nangusap kay Enoc, at sinabi kay Enoc ang lahat ng 
ginagawa ng mga anak ng tao; kaya nga nalaman ni Enoc, at tiningnan ang kanilang kasamaan, 
at ang kanilang pagdurusa, at nanangis at iniunat ang kanyang mga bisig, at ang kanyang puso 
ay lumaki gaya ng kawalang-hanggan; at ang kanyang puso ay naawa; at ang buong kawalang-
hanggan ay nayanig. 
 
7:42 At nakita rin ni Enoc si Noe, at ang kanyang mag-anak; na ang mga angkan ng lahat ng 
anak na lalaki ni Noe ay maliligtas ng kaligtasang temporal; 
 
7:43 Samakatwid nakita ni Enoc si Noe na gumawa ng isang arka; at na ang Panginoon ay 
ngumiti rito, at hinawakan ito ng kanyang sariling kamay; subalit sa labi ng masasama, ang baha 
ay dumating at nilulon sila. 
 
7:44 At habang nakikita ito ni Enoc, siya ay nakadama ng kapaitan ng kaluluwa, at tinangisan ang 
kanyang mga kapatid, at sinabi sa mga kalangitan: Ako ay tatangging maaliw; subalit sinabi ng 
Panginoon kay Enoc: Pasiglahin ang iyong puso, at magalak; at tumingin. 
 
7:45 At ito ay nangyari na tumingin si Enoc; at mula kay Noe, kanyang namasdan ang lahat ng 
mag-anak sa mundo; at siya ay nagsumamo sa Panginoon, nagsasabing: Kailan darating ang 
araw ng Panginoon? Kailan ibubuhos ang dugo ng Mabuti, upang lahat silang tumatangis ay 
mapabanal at magkaroon ng buhay na walang hanggan? 
 
7:46 At sinabi ng Panginoon: Ito ay mangyayari sa kalagitnaan ng panahon, sa mga araw ng 
kasamaan at paghihiganti. 
 
7:47 At masdan, nakita ni Enoc ang araw ng pagparito ng Anak ng Tao, maging sa laman; at ang 
kanyang kaluluwa ay nagsaya, nagsasabing: Ang Mabuti ay dinakila, at ang Kordero ay pinatay 
mula sa pagkakatatag ng daigdig; at sa pamamagitan ng pananampalataya ako ay napasa 
sinapupunan ng Ama, at masdan, ang Sion ay kasama ko. 
 
7:48 At ito ay nangyari na tumingin si Enoc sa mundo; at kanyang narinig ang isang tinig mula sa 
kaloob-looban niyon, nagsasabing: Sa aba, sa aba ko, ang ina ng mga tao; ako ay nasasaktan, 
ako ay napapagod, dahil sa kasamaan ng aking mga anak. Kailan ako mapapahinga, at magiging 
malinis sa karumihang sumibol sa akin? Kailan ako pababanalin ng aking Tagapaglikha, upang 
ako ay makapagpahinga, at ang kabutihan sa isang panahon ay tumahan sa aking mukha? 
 
7:49 At nang marinig ni Enoc ang pagdadalamhati ng mundo, siya ay nanangis, at nagsumamo 
sa Panginoon, nagsasabing: O Panginoon, hindi ba kayo maaawa sa mundo? Hindi ba ninyo 
pagpapalain ang mga anak ni Noe? 
 
7:50 At ito ay nangyari na si Enoc ay nagpatuloy sa kanyang pagsusumamo sa Panginoon, 
nagsasabing: Aking hinihiling sa inyo, O Panginoon, sa pangalan ng inyong Bugtong na Anak, 



maging si Jesucristo, na inyong kaawaan si Noe at ang kanyang mga binhi, upang ang mundo ay 
hindi na muling matabunan pa sa pamamagitan ng mga baha. 
 
7:51 At ang Panginoon ay hindi makapagkait; at siya ay nakipagtipan kay Enoc, at nangako sa 
kanya lakip ang isang sumpa, na kanyang papawiin ang mga baha; na kanyang tatawagin ang 
mga anak ni Noe; 
 
7:52 At siya ay nagpadala ng isang hindi mababagong kautusan, na isang labi ng kanyang mga 
binhi ay matatagpuan sa tuwina sa lahat ng bansa, habang ang mundo ay nakatindig; 
 
7:53 At sinabi ng Panginoon: Pinagpala siya na kung kaninong binhi ang Mesiyas ay 
magmumula; sapagkat kanyang sinabi -- Ako ang Mesiyas, ang Hari ng Sion, ang Bato ng Langit, 
na kasinlawak ng kawalang-hanggan; sinuman ang papasok sa pasukan at aakyat sa 
pamamagitan ko ay hindi kailanman babagsak; kaya nga, pinagpala sila na aking mga binanggit, 
sapagkat sila ay magsisiawit ng awitin ng walang hanggang kagalakan. 
 
7:54 At ito ay nangyari na si Enoc ay nagsumamo sa Panginoon, nagsasabing: Kapag ang Anak 
ng Tao ay pumarito sa laman, ang mundo ba ay mamamahinga? Aking isinasamo sa inyo, ipakita 
ninyo ang mga bagay na ito sa akin. 
 
7:55 At sinabi ng Panginoon kay Enoc: Tingnan, at siya ay tumingin at namasdan ang Anak ng 
Tao na itinaas sa krus, alinsunod sa pamamaraan ng mga tao; 
 
7:56 At siya ay nakarinig ng isang malakas na tinig; at ang kalangitan ay natalukbungan; at ang 
lahat ng nilikha ng Diyos ay nagdalamhati; at ang mundo ay dumaing; at ang mga bato ay 
nabiyak; at ang mga banal ay nagsibangon, at mga pinutungan sa kanang kamay ng Anak ng 
Tao, ng mga putong ng kaluwalhatian; 
 
7:57 At kasindami ng mga espiritung nasa bilangguan ay nagsipagbangon, at tumayo sa kanang 
kamay ng Diyos; at ang mga natira ay inilaan sa mga pagkakagapos ng kadiliman hanggang sa 
paghuhukom ng dakilang araw. 
 
7:58 At muli, si Enoc ay nanangis at nagsumamo sa Panginoon, nagsasabing: Kailan ba 
mamamahinga ang mundo? 
 
7:59 At namasdan ni Enoc ang Anak ng Tao na umaakyat sa Ama; at siya ay nanawagan sa 
Panginoon, nagsasabing: Hindi ba kayo muling paparito sa mundo? Yayamang kayo ay Diyos, at 
akin kayong nakikilala, at kayo ay nangako sa akin, at inutusan ako na ako ay humiling sa 
pangalan ng inyong Bugtong na Anak; kayo ang lumikha sa akin, at binigyan ako ng karapatan sa 
inyong trono, at hindi dahil sa aking sarili, kundi sa pamamagitan ng inyong sariling biyaya; kaya 
nga, ako ay nagtatanong sa inyo kung hindi ba kayo paparitong muli sa mundo. 
 
7:60 At sinabi ng Panginoon kay Enoc: Yayamang ako ay buhay, gayon pa man ako ay paparito 
sa mga huling araw, sa mga araw ng kasamaan at paghihiganti, upang tuparin ang sumpang 
aking ginawa sa iyo hinggil sa mga anak ni Noe; 
 
7:61 At darating ang araw na ang mundo ay mamamahinga, subalit bago dumating ang araw na 
yaon ang kalangitan ay magdidilim, at isang tabing ng kadiliman ay babalot sa mundo; at ang 
kalangitan ay mayayanig, at gayon din ang lupa; at matinding paghihirap ang mapapasa mga 
anak ng tao, subalit ang aking mga tao ay pangangalagaan ko; 
 
7:62 At kabutihan ang aking ipadadala mula sa langit; at katotohanan ay aking ipadadala sa lupa, 
upang magpatotoo sa aking Bugtong na Anak; ang kanyang pagkabuhay na mag-uli mula sa 
mga patay; oo, at ang pagkabuhay na mag-uli rin ng lahat ng tao; at kabutihan at katotohanan ay 
papapangyarihin kong umabot sa mundo gaya nang isang baha, upang tipunin ang aking mga 
hinirang mula sa apat na sulok ng mundo, sa isang lugar na aking ihahanda, isang Banal na 



Lunsod, upang ang aking mga tao ay makapagbigkis ng kanilang mga balakang, at umasa sa 
araw ng aking pagparito; sapagkat doon ang aking magiging tabernakulo, at ito ay tatawaging 
Sion, ang Bagong Jerusalem. 
 
7:63 At sinabi ng Panginoon kay Enoc: Pagkatapos ikaw at ang lahat ng iyong lunsod ay 
sasalubong sa kanila roon, at tatanggapin natin sila sa ating sinapupunan, at makikita nila tayo, 
at tayo ay yayapos sa kanilang mga leeg at sila ay yayapos sa ating mga leeg, at hahalikan natin 
ang isa't isa; 
 
7:64 At doon ang aking magiging tahanan, at ito ay magiging Sion, na lalabas mula sa lahat ng 
aking mga nilalang na aking nilikha; at sa loob ng isanlibong taon ang mundo ay mamamahinga. 
 
7:65 At ito ay nangyari na nakita ni Enoc ang araw ng pagparito ng Anak ng Tao, sa mga huling 
araw, upang manahanan sa mundo sa kabutihan sa loob ng isanlibong taon; 
 
7:66 Subalit bago ang araw na yaon kanyang nakita ang matinding paghihirap sa masasama; at 
kanya ring nakita ang dagat, na ito ay naligalig, at ang mga puso ng tao ay manlulumo, 
naghihintay nang may takot para sa mga kahatulan ng Pinakamakapangyarihang Diyos, na 
mapapasa masasama. 
 
7:67 At ipinakita ng Panginoon kay Enoc ang lahat ng bagay, maging hanggang sa wakas ng 
daigdig; at kanyang nakita ang araw ng mabubuti, ang panahon ng kanilang pagkatubos, at 
pagtanggap ng ganap na kagalakan; 
 
7:68 At ang lahat ng araw ng Sion, noong araw ni Enoc, ay tatlong daan at animnapu't limang 
taon. 
 
7:69 At si Enoc at ang lahat ng kanyang mga tao ay lumakad kasama ang Diyos, at siya ay 
nanirahan sa gitna ng Sion; at ito ay nangyari na ang Sion ay naglaho, sapagkat tinanggap ito ng 
Diyos sa kanyang sariling sinapupunan; at magmula noon, humayo ang kasabihang: ANG SION 
AY NAGLAHO. 
 

Kabanata 8 
(Pebrero 1831) 

 
8:1 At ang lahat ng araw ni Enoc ay apat na raan at tatlumpung taon. 
 
8:2 At ito ay nangyari na si Matusalem, na anak na lalaki ni Enoc, ay hindi kinuha, upang ang 
mga tipan ng Panginoon ay matupad, na kanyang ipinakipagtipan kay Enoc; sapagkat siya ay 
tunay na nakipagtipan kay Enoc na si Noe ay magmumula sa bunga ng kanyang balakang. 
 
8:3 At ito ay nangyari na si Matusalem ay nagpropesiya na mula sa kanyang balakang ay 
magmumula ang lahat ng kaharian sa mundo (sa pamamagitan ni Noe), at nagmapuri siya sa 
kanyang sarili. 
 
8:4 At dumating ang isang matinding taggutom sa lupain, at isinumpa ng Panginoon ang lupa sa 
isang matinding sumpa, at marami sa naninirahan doon ang namatay. 
 
8:5 At ito ay nangyari na si Matusalem ay nabuhay ng isandaan at walumpu't pitong taon, at 
isinilang si Lamec; 
 
8:6 At si Matusalem ay nabuhay, pagkatapos na maisilang sa kanya si Lamec, ng pitong daan at 
walumpu't dalawang taon, at nagkaroon ng mga anak na lalaki at babae; 
 
8:7 At ang lahat ng araw ni Matusalem ay siyam na raan at animnapu't siyam na taon, at siya ay 
namatay. 



 
8:8 At si Lamec ay nabuhay ng isandaan at walumpu't dalawang taon, at nagkaanak ng isang 
lalaki, 
 
8:9 At tinawag niyang Noe ang kanyang pangalan, nagsasabing: Ang anak na ito ang aaliw sa 
atin hinggil sa ating gawa at pinagpagalan ng ating mga kamay, dahil sa lupang isinumpa ng 
Panginoon. 
 
8:10 At si Lamec ay nabuhay, pagkatapos maisilang sa kanya si Noe, ng limang daan at 
siyamnapu't limang taon, at nagkaroon ng mga anak na lalaki at babae; 
 
8:11 At ang lahat ng araw ni Lamec ay pitong daan at pitumpu't pitong taon, at siya ay namatay. 
 
8:12 At si Noe ay apat na raan at limampung taong gulang, at isinilang si Japhet; at makalipas 
ang apatnapu't dalawang taon ay isinilang sa kanya si Sem ng ina ni Japhet, at nang siya ay 
limandaang taong gulang na ay isinilang sa kanya si Ham. 
 
8:13 At si Noe at ang kanyang mga anak na lalaki ay nakinig sa Panginoon, at sumunod, at sila 
ay tinawag na mga anak na lalaki ng Diyos. 
 
8:14 At nang ang mga taong ito ay magsimulang dumami sa balat ng lupa, at sila ay nagkaroon 
ng mga anak na babae, nakita ng mga anak na lalaki ng tao na yaong mga anak na babae ay 
kaaya-aya, at sila ay kinuha nilang mga asawa, maging sinuman ang kanilang mapili. 
 
8:15 At sinabi ng Panginoon kay Noe: Ang mga anak na babae ng iyong mga anak na lalaki ay 
ipinagbili ang kanilang sarili; sapagkat masdan, ang aking galit ay nagsusumiklab laban sa mga 
anak na lalaki ng tao, sapagkat ayaw nilang makinig sa aking tinig. 
 
8:16 At ito ay nangyari na si Noe ay nagpropesiya, at itinuro ang mga bagay ng Diyos, maging 
gaya noong simula. 
 
8:17 At sinabi ng Panginoon kay Noe: Ang aking Espiritu ay hindi tuwinang mananahan sa tao, 
sapagkat kanyang malalaman na ang lahat ng laman ay mamamatay; gayon man, ang kanyang 
mga araw ay magiging isandaan at dalawampung taon; at kung ang tao ay hindi magsisisi, ako 
ay magpapadala ng mga baha sa kanila. 
 
8:18 At sa mga araw na yaon ay may mga higante sa mundo, at kanilang hinanap si Noe upang 
kitlan ng kanyang buhay; subalit ang Panginoon ay kasama ni Noe, at ang kapangyarihan ng 
Panginoon ay nasa kanya. 
 
8:19 At inordenan ng Panginoon si Noe alinsunod sa kanyang sariling orden, at inutusan siyang 
humayo at ipahayag ang kanyang Ebanghelyo sa mga anak ng tao, maging gaya ng 
pagkakabigay kay Enoc. 
 
8:20 At ito ay nangyari na si Noe ay nanawagan sa mga anak ng tao na sila ay nararapat 
magsisi; subalit sila ay hindi nakinig sa kanyang mga salita; 
 
8:21 At gayon din, pagkatapos na kanilang marinig siya, sila ay lumapit sa kanya, nagsasabing: 
Masdan, kami ay mga anak na lalaki ng Diyos; hindi ba't kinuha namin sa aming sarili ang mga 
anak na babae ng tao? At hindi ba kami nagsisikain, at nagsisiinuman, at nangag-aasawa at 
pinapag-asawa? At ang aming mga asawa ay nagsilang sa amin ng mga anak at sila rin ay 
malalakas na tao, na tulad ng mga tao noong sinauna, mga taong tanyag. At sila ay hindi nakinig 
sa mga salita ni Noe. 
 



8:22 At nakita ng Diyos na ang kasamaan ng mga tao ay naging labis na sa mundo; at ang bawat 
tao ay naiangat sa guni-guni ng mga saloobin ng kanyang puso, na nagpatuloy lamang sa 
kasamaan. 
 
8:23 At ito ay nangyari na si Noe ay nagpatuloy sa kanyang pangangaral sa mga tao, 
nagsasabing: Makinig, at bigyang-pansin ang aking mga salita; 
 
8:24 Maniwala at magsisi ng inyong mga kasalanan at magpabinyag sa pangalan ni Jesucristo, 
ang Anak ng Diyos, maging gaya ng ating mga ama, at kayo ay makatatanggap ng Espiritu 
Santo, upang magawang ipaalam sa inyo ang lahat ng bagay; at kung hindi ninyo gagawin ito, 
ang mga baha ay tatabon sa inyo; gayon pa man, sila ay hindi nakinig. 
 
8:25 At ito ay pinanghinayangan ni Noe, at ang kanyang puso ay nasaktan na ang Panginoon ay 
lumikha ng tao sa mundo, at ito ay nagpadalamhati sa kanyang puso. 
 
8:26 At sinabi ng Panginoon: Lilipulin ko ang tao na aking nilalang, mula sa balat ng lupa, kapwa 
tao at hayop, at ang mga gumagapang na bagay, at ang mga ibon sa himpapawid; sapagkat 
nanghinayang si Noe na aking nilalang sila, at na aking nilikha sila; at siya ay nanawagan sa 
akin; sapagkat hinangad nilang kitlin ang kanyang buhay. 
 
8:27 At sa gayon, si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon; sapagkat si Noe ay 
isang matwid na tao, at ganap noong kapanahunan niya; at lumakad siyang kasama ng Diyos, 
gaya rin ng kanyang tatlong anak na lalaki, sina Sem, Ham, at Japhet. 
 
8:28 Ang mundo ay tiwali sa harapan ng Diyos, at ito ay puno ng karahasan. 
 
8:29 At ang Diyos ay tumingin sa mundo, at, masdan, ito ay tiwali, sapagkat ang lahat ng laman 
ay katiwalian ang tinahak sa lupa. 
 
8:30 At sinabi ng Diyos kay Noe: Ang katapusan ng lahat ng laman ay sumapit sa harapan ko, 
sapagkat ang mundo ay puno ng karahasan, at masdan, aking lilipulin ang lahat ng laman sa 
mundo. 
 



ANG AKLAT NI ABRAHAM 
 

Isinalin Mula Sa Papyrus, Ni Joseph Smith 
 
Isang pagsasalin ng ilang sinaunang Talaan, na napasaaming mga kamay mula sa mga 
katakumba ng Egipto -- Ang mga isinulat ni Abraham habang siya ay nasa Egipto, tinawag na 
Aklat ni Abraham, isinulat ng kanyang sariling kamay, sa papyrus. (History of the Church, 2:235-
236, 348-351.) 
 

Kabanata 1 
 
1:1 Sa lupain ng mga taga-Caldeo, sa tirahan ng aking mga ama, ako, si Abraham, ay 
napagtantong kinakailangan para sa akin na makakuha ng ibang lugar na matitirahan; 
 
1:2 At, nalalamang may higit na kaligayahan at kapayapaan at katiwasayan para sa akin, aking 
hinangad ang mga pagpapala ng mga ama, at ang karapatan kung saan ako ay nararapat 
maordenan upang pangasiwaan ang gayon din; na ako ay naging isang tagasunod ng kabutihan, 
naghahangad din na maging isang tao na nagtataglay ng maraming kaalaman, at maging isang 
higit na dakilang tagasunod ng kabutihan, at magtaglay ng higit na kaalaman, at maging isang 
ama ng maraming bansa, isang prinsipe ng kapayapaan, at naghahangad na makatanggap ng 
mga tagubilin, at masunod ang mga kautusan ng Diyos, ako ay naging karapat-dapat na 
tagapagmana, isang Mataas na Saserdote, humahawak ng karapatan na pag-aari ng mga ama. 
 
1:3 Ito ay iginawad sa akin mula sa mga ama; ito ay ipinasa-pasa mula sa mga ama, mula sa 
simula ng panahon, oo, maging mula sa simula, o bago pa ang pagkakatatag ng mundo, 
hanggang sa kasalukuyang panahon, maging ang karapatan ng panganay, o ng unang tao, na si 
Adan, o unang ama, sa pamamagitan ng mga ama patungo sa akin. 
 
1:4 Hinangad ko ang aking pagkahirang sa Pagkasaserdote alinsunod sa pagkahirang ng Diyos 
sa mga ama hinggil sa mga binhi. 
 
1:5 Ang aking mga ama, na tumalikod sa kanilang kabutihan, at sa mga banal na kautusang 
ibinigay ng Panginoon nilang Diyos sa kanila, tungo sa pagsamba sa mga diyos ng pagano, ay 
lubusang tumangging makinig sa aking tinig; 
 
1:6 Sapagkat ang kanilang mga puso ay nakahandang gumawa ng masama, at mga lubusang 
bumaling sa diyos ni Elkenah, at sa diyos ni Libnah, at sa diyos ni Mahmackrah, at sa diyos ni 
Korash, at sa diyos ni Faraon, na hari ng Egipto; 
 
1:7 Anupa't ibinaling nila ang kanilang mga puso sa paghahain ng mga pagano sa pag-aalay ng 
kanilang mga anak sa mga piping diyus-diyusang ito, at hindi nakinig sa aking tinig, sa halip ay 
nagsumikap na kitlin ang aking buhay sa pamamagitan ng kamay ng saserdote ni Elkenah. Ang 
saserdote ni Elkenah ay siya ring saserdote ni Faraon. 
 
1:8 Ngayon, sa panahong ito ay nakaugalian ng saserdote ni Faraon, na hari ng Egipto, na mag-
alay sa ibabaw ng dambanang itinayo sa lupain ng Caldeo, para sa pag-aalay sa mga kakatwang 
diyos na ito, ng mga lalaki, babae, at bata. 
 
1:9 At ito ay nangyari na ang saserdote ay gumawa ng pag-aalay sa diyos ni Faraon, at gayon 
din sa diyos ni Shagreil, maging alinsunod sa pamamaraan ng mga taga-Egipto. Ngayon, ang 
diyos ni Shagreil ang araw. 
 
1:10 Maging ang alay ng pasasalamat ng isang bata ay ginawang ialay ng saserdote ni Faraon 
sa ibabaw ng dambana na nakatayo sa burol na tinatawag na Burol ni Potiphar, sa ulunan ng 
kapatagan ng Olishem. 
 



1:11 Ngayon, ang saserdoteng ito ay nag-alay sa ibabaw ng dambanang ito ng tatlong dalaga sa 
isang pagkakataon, na mga anak na babae ni Onitah, isa sa mga maharlikang angkan na 
tuwirang galing sa balakang ni Ham. Ang mga dalagang ito ay inialay dahil sa kanilang kalinisan; 
ayaw nilang yumukod upang sambahin ang mga diyos na kahoy o ng bato, kaya nga, sila ay 
pinatay sa ibabaw ng dambanang ito, at ito ay ginawa alinsunod sa pamamaraan ng mga taga-
Egipto. 
 
1:12 At ito ay nangyari na ang mga saserdote ay marahas na sinunggaban ako, upang kanila ring 
mapatay ako, gaya ng kanilang ginawa sa mga dalagang yaon sa ibabaw ng dambanang ito; at 
upang kayo ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa dambanang ito, akin kayong isasangguni sa 
mga paglalarawan sa simula ng talaang ito. 
 
1:13 Ito ay ginawa alinsunod sa hugis ng isang higaan, gaya ng mga nasa mga taga-Caldeo, at 
ito ay nakatayo sa harapan ng mga diyos nina Elkenah, Libnah, Mahmackrah, Korash, at isa ring 
diyos na tulad nang yaong kay Faraon, na hari ng Egipto. 
 
1:14 Upang kayo ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga diyos na ito, binigyan ko kayo ng 
anyo ng mga ito sa mga guhit sa simula, kung aling uri ng mga pagkakaguhit ay tinawag ng mga 
taga-Caldeo na Rahleenos, na nangangahulugang hiroglipiko. 
 
1:15 At nang kanilang sunggaban ako ng kanilang mga kamay, upang kanilang maihandog ako at 
kitlin ang aking buhay, masdan, ipinaabot ko ang aking tinig sa Panginoon kong Diyos, at narinig 
ng Panginoon at pinakinggan, at kanyang pinuspos ako ng pangitain ng 
Pinakamakapangyarihan, at ang anghel sa kanyang kinaroroonan ay tumayo sa aking tabi, at 
kaagad na kinalag ang aking mga gapos; 
 
1:16 At ang kanyang tinig ay aking narinig: Abraham, Abraham, masdan, ang aking pangalan ay 
Jehova, at narinig kita, at bumaba upang iligtas ka, at upang ilayo ka sa bahay ng iyong ama, at 
sa lahat ng iyong kaanak, sa isang di kilalang lupain na hindi mo nalalaman; 
 
1:17 At ito ay dahil sa inilayo nila ang kanilang mga puso sa akin, upang sambahin ang diyos ni 
Elkenah, at ang diyos ni Libnah, at ang diyos ni Mahmackrah, at ang diyos ni Korash, at ang 
diyos ni Faraon, na hari ng Egipto; kaya nga, ako ay bumaba upang dalawin sila, at upang 
wasakin siya na nagbuhat ng kanyang kamay laban sa iyo, Abraham, aking anak, upang kitlin 
ang iyong buhay. 
 
1:18 Masdan, akin kitang aakayin ng aking kamay, at akin kitang ipagsasama, upang ibigay sa 
iyo ang aking pangalan, maging ang Pagkasaserdote ng iyong ama, at ang aking kapangyarihan 
ay mapapasaiyo. 
 
1:19 At gaya ng nangyari kay Noe ay gayon din ang mangyayari sa iyo; subalit sa pamamagitan 
ng iyong pangangaral, ang aking pangalan ay makikilala sa mundo magpakailanman, sapagkat 
ako ang iyong Diyos. 
 
1:20 Masdan, ang Burol ni Potiphar ay nasa lupain ng Ur, ng Caldeo. At winasak ng Panginoon 
ang dambana ni Elkenah, at ng mga diyos ng lupain, at lubusang winasak ang mga ito, at 
pinarusahan ang saserdote kung kaya't siya ay namatay; at nagkaroon ng labis na 
pagdadalamhati sa Caldeo, at gayon din sa hukuman ni Faraon; kung aling Faraon ay 
nangangahulugang hari sa pamamagitan ng dugong maharlika. 
 
1:21 Ngayon, itong hari ng Egipto ay isang inapo mula sa balakang ni Ham, at naging kasalo ng 
dugo ng mga Cananita sa pamamagitan ng pagsilang. 
 
1:22 Mula sa angkang ito ang lahat ng taga-Egipto, at sa gayon, ang dugo ng mga Cananita ay 
napanatili sa lupain. 
 



1:23 Ang lupain ng Egipto na unang natuklasan ng isang babae, na anak na babae ni Ham, at 
anak na babae ni Egiptus, na sa mga Caldeo ay nangangahulugang Egipto, na ang kahulugan ay 
yaong ipinagbabawal; 
 
1:24 Nang matuklasan ng babaing ito ang lupain, ito ay nasa ilalim ng tubig, na pagkatapos ay 
dito itinira ang kanyang mga anak na lalaki; at sa gayon, mula kay Ham, ay nagmula ang angkan 
na nagpanatili ng sumpa sa lupain. 
 
1:25 Ngayon, ang unang pamahalaan ng Egipto ay itinatag ni Faraon, ang panganay na anak na 
lalaki ni Egiptus, na anak na babae ni Ham, at ito ay alinsunod sa pamamaraan ng pamahalaan 
ni Ham, na patriyarka. 
 
1:26 Si Faraon, na isang mabuting tao, ay itinatag ang kanyang kaharian at hinatulan ang 
kanyang mga tao nang buong talino at buong katarungan sa lahat ng kanyang mga araw, labis 
na naghahangad na matularan yaong orden na naitatag ng mga ama sa mga naunang salinlahi, 
sa mga araw ng unang patriyarka na pamamahala, maging sa pamamahala ni Adan, at gayon din 
ni Noe, na kanyang ama, na nagbasbas sa kanya ng mga pagpapala ng lupa, at ng mga 
pagpapala ng karunungan, subalit isinumpa siya nang nauukol sa Pagkasaserdote. 
 
1:27 Ngayon, si Faraon na nabibilang sa lahing yaon na kung saan siya ay hindi maaaring 
magkaroon ng karapatan sa Pagkasaserdote, sa kabila ng pag-angkin ng mga Faraon dito na 
mula kay Noe, sa pamamagitan ni Ham, samakatwid, ang aking ama ay naakay nila palayo ng 
kanilang pagsamba sa mga diyus-diyusan; 
 
1:28 Subalit ako ay magsisikap, mula ngayon, na maisalaysay ang pagkakasunud-sunod 
magmula sa aking sarili hanggang sa simula ng paglikha, sapagkat ang mga talaan ay 
napasaaking mga kamay, na aking iniingatan hanggang sa kasalukuyang panahong ito. 
 
1:29 Ngayon, matapos na ang saserdote ni Elkenah ay naparusahan kung kaya't siya ay 
namatay, nagkaroon ng katuparan ang mga bagay na yaon na sinabi sa akin hinggil sa lupain ng 
Caldeo, na magkakaroon ng isang taggutom sa lupain. 
 
1:30 Kung kaya isang taggutom ang namayani sa lahat ng dako sa buong lupain ng Caldeo, at 
ang aking ama ay labis na nagdusa dahil sa taggutom, at pinagsisihan niya ang kasamaang 
kanyang itinakda laban sa akin, ang kitlin ang aking buhay. 
 
1:31 Subalit ang mga talaan ng mga ama, maging ng mga patriyarka, hinggil sa karapatan sa 
Pagkasaserdote, ay iningatan ng Panginoon kong Diyos sa aking sariling mga kamay; kaya nga, 
isang kaalaman sa simula ng paglikha, at gayon din ng mga planeta, at ng mga bituin, gaya ng 
ipinaalam sa mga ama, ay iniingatan ko maging hanggang sa panahong ito, at sisikapin kong 
maisulat ang ilan sa bagay na ito sa talaang ito, para sa kapakinabangan ng aking mga angkan 
na susunod sa akin. 
 

Kabanata 2 
 
2:1 Ngayon ang Panginoong Diyos ay pinapangyaring maging masidhi ang taggutom sa lupain 
ng Ur, kung kaya nga't si Haran, na aking kapatid na lalaki, ay namatay; subalit si Thare, na aking 
ama, ay namuhay pa sa lupain ng Ur, ng mga Caldeo. 
 
2:2 At ito ay nangyari na ako, si Abraham, ay kinuha si Sarai upang maging asawa, at si Nachor, 
na aking kapatid na lalaki, ay kinuha si Milca upang maging asawa, na anak na babae ni Haran. 
 
2:3 Ngayon sinabi sa akin ng Panginoon: Abraham, umalis ka sa iyong bansa, at sa iyong mga 
kamag-anak, at sa bahay ng iyong ama, patungo sa lupaing ipakikita ko sa iyo. 
 



2:4 Kaya nga, aking nilisan ang lupain ng Ur, ng mga taga-Caldeo, upang magtungo sa lupain ng 
Canaan; at ipinagsama ko si Lot, na anak na lalaki ng aking kapatid, at ang kanyang asawa, at si 
Sarai na aking asawa; at gayon din ang aking ama ay sumunod sa akin, patungo sa lupaing 
tinawag naming Haran. 
 
2:5 At ang taggutom ay humupa; at ang aking ama ay namalagi sa Haran at nanirahan doon, 
sapagkat maraming kawan sa Haran; at ang aking ama ay muling bumaling sa kanyang 
pagsamba sa mga diyus-diyusan, anupa't siya ay nanatili sa Haran. 
 
2:6 Subalit ako, si Abraham, at si Lot, na anak na lalaki ng aking kapatid, ay nanalangin sa 
Panginoon, at ang Panginoon ay nagpakita sa akin, at sinabi sa akin: Magbangon, at iyong 
ipagsama si Lot; sapagkat hangad kong ilayo kayo sa Haran, at gawin kang isang mangangaral 
upang dalhin ang aking pangalan sa isang di kilalang lupain na aking ipagkakaloob sa iyong mga 
binhi na susunod sa iyo bilang isang walang katapusang pag-aari, kapag sila ay makikinig sa 
aking tinig. 
 
2:7 Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos; ako ay nananahanan sa langit; ang lupa ang 
aking tuntungan ng paa; iniuunat ko ang aking kamay sa dagat, at ito ay sumusunod sa aking 
tinig; pinapangyayari ko na ang hangin at ang apoy ay maging aking karuwahe; sinasabi ko sa 
mga bundok -- Umalis mula rito -- at masdan, ang mga ito ay naalis sa pamamagitan ng isang 
buhawi, sa isang saglit, pagdaka. 
 
2:8 Ang pangalan ko ay Jehova, at nalalaman ko ang wakas mula sa simula; samakatwid, ang 
aking kamay ang gagabay sa iyo. 
 
2:9 At gagawin ko mula sa iyo ang isang dakilang bansa, at ikaw ay pagpapalain ko nang hindi 
masusukat, at padadakilain ang iyong pangalan sa lahat ng bansa, at ikaw ay magiging isang 
pagpapala sa iyong mga binhi na susunod sa iyo, na sa kanilang mga kamay ay dadalhin nila 
ang pangangaral na ito at Pagkasaserdote sa lahat ng bansa; 
 
2:10 At aking pagpapalain sila sa pamamagitan ng iyong pangalan; sapagkat kasindami ng 
tatanggap ng Ebanghelyong ito ay tatawagin alinsunod sa iyong pangalan, at ibibilang sa iyong 
mga binhi, at magbabangon at papupurihan ka, bilang kanilang ama; 
 
2:11 At aking pagpapalain sila na magbibigay-puri sa iyo, at susumpain sila na susumpa sa iyo; 
at sa iyo (iyon ay, sa iyong Pagkasaserdote) at sa iyong mga binhi (iyon ay, ang iyong 
Pagkasaserdote), sapagkat ako ay nagbibigay sa iyo ng isang pangako na ang karapatang ito ay 
magpapatuloy sa iyo, at sa iyong mga binhi na susunod sa iyo (ibig sabihin, ang tunay na mga 
binhi, o ang mga binhi ng katawan) ay pagpapalain ang lahat ng mag-anak sa mundo, maging ng 
mga pagpapala ng Ebanghelyo, na mga pagpapala ng kaligtasan, maging ng buhay na walang 
hanggan. 
 
2:12 Ngayon, matapos na ang Panginoon ay umalis mula sa pagkikipag-usap sa akin, at ilayo 
ang kanyang mukha sa akin, ay nasabi ko sa aking puso: Ang inyong tagapaglingkod ay 
masigasig na naghanap sa inyo; ngayon, aking natagpuan kayo; 
 
2:13 Isinugo ninyo ang inyong anghel upang iligtas ako mula sa mga diyos ni Elkenah, at 
makabubuti sa akin ang makinig sa inyong tinig, samakatwid, pabangunin ang inyong 
tagapaglingkod at palisanin nang mapayapa. 
 
2:14 Kaya't, ako, si Abraham ay lumisan tulad ng sinabi ng Panginoon sa akin, at kasama ko si 
Lot; at ako, si Abraham, ay animnapu't dalawang taong gulang nang ako ay umalis sa Haran. 
 
2:15 At ipinagsama ko si Sarai, na kinuha ko upang maging asawa noong ako ay nasa Ur, sa 
Caldeo, at si Lot, na anak na lalaki ng aking kapatid, at lahat ng aming ari-arian na aming 



natipon, at ang mga taong aming nahikayat sa Haran, at sumapit sa daanan patungo sa lupain ng 
Canaan, at nanirahan sa mga tolda habang kami ay naglalakbay; 
 
2:16 Anupa't, kawalang-hanggan ang aming panakip at ang aming bato at ang aming kaligtasan, 
samantalang kami ay naglalakbay mula sa Haran sa pagdaraan sa Jershon, upang makarating 
sa lupain ng Canaan. 
 
2:17 Ngayon ako, si Abraham, ay nagtayo ng isang dambana sa lupain ng Jershon, at gumawa 
ng pag-aalay sa Panginoon, at nanalangin upang humupa na ang taggutom sa sambahayan ng 
aking ama, upang sila ay hindi masawi. 
 
2:18 At pagkatapos ay dumaan kami sa Jershon sa lupaing nasa lugar ng Sichem; ito ay nasa 
mga kapatagan ng More, at narating na namin ang mga hangganan ng lupain ng mga Cananita, 
at ako ay nag-alay ng hain doon sa mga kapatagan ng More, at nanawagan sa Panginoon nang 
buong taimtim, sapagkat kami ay nakarating na sa lupain nitong bansang mapagsamba sa mga 
diyus-diyusan. 
 
2:19 At ang Panginoon ay nagpakita sa akin bilang tugon sa aking mga panalangin, at sinabi sa 
akin: Sa iyong mga binhi ay ibibigay ko ang lupaing ito. 
 
2:20 At ako, si Abraham, ay tumayo mula sa lugar ng dambana na aking itinayo sa Panginoon, at 
lumipat mula roon sa bundok na nasa silangan ng Betel, at itinayo roon ang aking tolda, ang 
Betel sa kanluran, at Hai sa silangan; at doon ay nagtayo ako ng isa pang dambana sa 
Panginoon, at muling nanawagan sa pangalan ng Panginoon. 
 
2:21 At ako, si Abraham ay patuloy pa ring naglakbay patungo sa dakong katimugan; at 
nagkaroon ng patuloy na taggutom sa lupain; at ako, si Abraham, ay nagpasiyang magtungo sa 
Egipto, upang pansamantalang manirahan doon, sapagkat naging napakatindi ng taggutom. 
 
2:22 At ito ay nangyari na nang malapit na akong pumasok sa Egipto, ang Panginoon ay nagsabi 
sa akin: Masdan, si Sarai, na iyong asawa, ay isang napakagandang babae sa paningin; 
 
2:23 Kaya nga, ito ay mangyayari, na kapag makikita siya ng mga taga-Egipto, ay sasabihin nila -
- Siya ay kanyang asawa; at ikaw ay kanilang papatayin, subalit kanilang hahayaan siyang 
mabuhay; kaya nga, tiyaking iyong gawin ang ganito: 
 
2:24 Sabihin niya sa mga taga-Egipto, siya ay iyong kapatid, at ang iyong kaluluwa ay 
mabubuhay. 
 
2:25 At ito ay nangyari na ako, si Abraham ay sinabi kay Sarai na aking asawa, ang lahat ng 
sinabi sa akin ng Panginoon -- Kaya nga, sabihin sa kanila, isinasamo ko sa iyo, na ikaw ay aking 
kapatid, upang ako ay mapabuti para sa kapakanan mo, at ang aking kaluluwa ay mabubuhay 
dahil sa iyo. 
 

Kabanata 3 
 
3:1 At ako, si Abraham, ay may taglay na Urim at Tummim na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon 
kong Diyos, sa Ur ng mga taga-Caldeo; 
 
3:2 At nakita ko ang mga bituin, na ang mga ito ay napakaningning, at ang isa sa mga ito ay 
pinakamalapit sa trono ng Diyos; at marami pang nangagniningningan na malapit dito; 
 
3:3 At sinabi sa akin ng Panginoon: Ang mga ito ang tagapamahala; at ang pangalan ng 
pinakamaningning ay Kolob, sapagkat ito ay malapit sa akin, sapagkat ako ang Panginoon mong 
Diyos: Inilagay ko ang isang ito upang mamahala sa lahat ng yaong nabibilang sa gayon ding 
kaayusan na gaya ng iyong kinatatayuan. 



 
3:4 At sinabi sa akin ng Panginoon, sa pamamagitan ng Urim at Tummim, na ang Kolob ay 
alinsunod sa pamamaraan ng Panginoon, alinsunod sa mga oras at kapanahunan ng mga pag-
inog niyon; na ang isang pag-inog ay isang araw sa Panginoon, alinsunod sa pamamaraan ng 
kanyang pagbilang, ito na katumbas ng isanlibong taon alinsunod sa panahong itinakda sa lugar 
na iyong kinatatayuan. Ito ang pagbilang ng oras ng Panginoon, alinsunod sa pagbilang ng 
Kolob. 
 
3:5 At sinabi sa akin ng Panginoon: Ang planetang di gaano ang liwanag, na di kasinliwanag ng 
yaong namamayani sa umaga, maging sa gabi, ay nakahihigit o nakalalamang kaysa sa iyong 
kinatatayuan sa dako ng pagbilang, sapagkat gumagalaw ito sa kaayusan nang higit na mabagal; 
ito ay nasa ayos sapagkat ito ay nakatayo sa itaas ng mundo kung saan ka nakatayo, anupa't 
ang pagbilang ng oras nito ay di gaanong marami kung ihahambing sa bilang ng mga araw nito, 
at ng mga buwan, at ng mga taon. 
 
3:6 At sinabi sa akin ng Panginoon: Ngayon, Abraham, umiiral ang dalawang katotohanang ito, 
masdan, nakikita ito ng iyong mga mata; ipinagkakaloob sa iyo na malaman ang pagbilang ng 
mga panahon, at ang itinakdang panahon, oo, ang itinakdang panahon ng mundo kung saan ka 
nakatayo, at ang itinakdang panahon ng nakahihigit na liwanag na inilagay upang mamayani sa 
araw, at ang itinakdang oras ng di gaano ang liwanag na inilagay upang mamayani sa gabi. 
 
3:7 Ngayon ang itinakdang oras ng di gaano ang liwanag ay may higit na mahabang panahon ng 
pagbilang nito kaysa sa pagbilang ng panahon sa mundo kung saan ka nakatayo. 
 
3:8 At kung saan ang dalawang katotohanang ito ay umiiral, magkakaroon ng iba pang 
katotohanang nakahihigit sa mga ito, iyon ay, magkakaroon ng iba pang planeta na ang 
pagbilang ng panahon ay magiging mahaba rin; 
 
3:9 At sa gayon magkakaroon ng pagbilang ng panahon ng isang planeta na higit sa iba, 
hanggang sa makalapit ka sa Kolob, kung aling Kolob ay alinsunod sa pagbilang ng panahon ng 
Panginoon; kung aling Kolob ay inilagay na malapit sa trono ng Diyos, upang mamahala sa lahat 
ng yaong planeta na nabibilang sa gayon ding kaayusan na gaya ng kung saan ka nakatayo. 
 
3:10 At ipinagkakaloob sa iyo na malaman mo ang mga itinakdang panahon sa lahat ng bituing 
inilagay upang magbigay ng liwanag, hanggang sa makalapit ka sa trono ng Diyos. 
 
3:11 Sa gayon ako, si Abraham, ay nakipag-usap sa Panginoon, nang harapan, tulad ng 
pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kapwa; at sinabi niya sa akin ang tungkol sa mga 
gawang nilikha ng kanyang mga kamay; 
 
3:12 At sinabi niya sa akin: Anak ko, anak ko (at ang kanyang kamay ay nakaunat), masdan 
aking ipakikita sa iyo ang lahat ng ito. At inilagay niya ang kanyang kamay sa aking mga mata, at 
nakita ko ang mga bagay na yaon na nilikha ng kanyang mga kamay, na marami; at dumami ang 
mga ito sa harapan ng aking mga mata, at hindi ko makita ang wakas niyon. 
 
3:13 At sinabi niya sa akin: Ito ang Shinehah, na siyang araw. At sinabi niya sa akin: Kokob, na 
siyang bituin. At sinabi niya sa akin: Olea, na siyang buwan. At sinabi niya sa akin: Kokaubeam, 
na nangangahulugang mga bituin, o lahat ng nangaglalakihang tanglaw, na nasa kalawakan ng 
langit. 
 
3:14 At ito ay sa oras ng gabi nang sinabi ng Panginoon ang mga salitang ito sa akin: 
Pararamihin kita, at ang iyong mga binhi na susunod sa iyo, na tulad ng mga ito; at kung hindi mo 
magagawang bilangin ang bilang ng mga buhangin, ay gayon ang magiging bilang ng iyong mga 
binhi. 
 



3:15 At sinabi sa akin ng Panginoon: Abraham, ipinakikita ko sa iyo ang mga bagay na ito bago 
ka magtungo sa Egipto, upang maipahayag mo ang lahat ng salitang ito. 
 
3:16 Kung ang dalawang bagay ay umiiral, at may isang nakahihigit sa isa, may mas nakahihigit 
na mga bagay sa kanila; samakatwid, ang Kolob ang pinakamaningning sa lahat ng Kokaubeam 
na iyong nakita, sapagkat ito ang pinakamalapit sa akin. 
 
3:17 Ngayon, kung may dalawang bagay, ang isa ay nakahihigit sa isa, at ang buwan ay nasa 
itaas ng mundo, kung gayon ay maaaring may isang planeta o isang bituing umiiral sa itaas nito; 
at walang anumang bagay ang isasapuso ng Panginoon mong Diyos na gawin maliban kung 
kanyang gagawin ito. 
 
3:18 Paanong kanyang nilikha ang nakahihigit na bituin; gaya rin, kung may dalawang espiritu, at 
ang isa ay higit na matalino kaysa sa isa, gayon man ang dalawang espiritung ito, sa kabila nang 
ang isa ay higit na matalino kaysa sa isa ay walang simula; nabuhay sila noon, sila ay hindi 
magkakaroon ng wakas, sila ay mabubuhay pagkatapos, sapagkat sila ay gnolaum, o walang 
hanggan. 
 
3:19 At sinabi sa akin ng Panginoon: Ang dalawang katotohanang ito ay umiiral, na may 
dalawang espiritu, ang isa ay higit na matalino kaysa sa isa; at magkakaroon pa ng higit na 
matalino kaysa sa kanila; ako ang Panginoon mong Diyos; ako ay higit na matalino kaysa sa 
kanilang lahat. 
 
3:20 Ang Panginoon mong Diyos ang nagsugo ng kanyang anghel upang iligtas ka mula sa mga 
kamay ng saserdote ni Elkenah. 
 
3:21 Ako ay nananahanan sa gitna nilang lahat; ako ngayon, samakatwid, ay bumaba sa iyo 
upang ipahayag sa iyo ang mga gawang nilikha ng aking mga kamay, kung saan ang aking 
karunungan ay nangingibabaw sa kanilang lahat, sapagkat ako ang naghahari sa itaas ng 
kalangitan, at sa lupa sa ilalim, nang buong karunungan at kahinahunan, sa lahat ng 
katalinuhang nakita ng iyong mga mata mula sa simula; ako ay bumaba sa simula sa gitna ng 
lahat ng katalinuhang iyong nakita. 
 
3:22 Ngayon ipinakita ng Panginoon sa akin, si Abraham, ang mga katalinuhang binuo bago pa 
ang mundo; at sa lahat ng ito ay marami ang marangal at dakila; 
 
3:23 At nakita ng Diyos ang mga kaluluwang ito na sila ay mabubuti, at siya ay tumayo sa gitna 
nila, at kanyang sinabi: Ang mga ito ang gagawin kong mga tagapamahala; sapagkat siya ay 
nakatayo sa mga espiritung yaon, at kanyang nakita na sila ay mabubuti; at kanyang sinabi sa 
akin: Abraham, isa ka sa kanila; ikaw ay pinili bago ka pa man isinilang. 
 
3:24 At may isang nakatayo sa kanila na tulad ng Diyos, at kanyang sinabi sa mga yaong 
kasama niya: Bababa tayo, sapagkat may puwang doon, at tayo ay magdadala ng mga sangkap 
na ito, at tayo ay lilikha ng mundo kung saan sila makapaninirahan; 
 
3:25 At susubukin natin sila upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman 
ang iutos sa kanila ng Panginoon nilang Diyos; 
 
3:26 At sila na mga nakapanatili sa kanilang unang kalagayan ay madaragdagan; at sila na mga 
hindi nakapanatili sa kanilang unang kalagayan ay hindi magtatamo ng kaluwalhatian sa yaon 
ding kaharian na kasama ng mga yaong nakapanatili sa kanilang unang kalagayan; at sila na 
mga nakapanatili sa kanilang ikalawang kalagayan ay magtatamo ng kaluwalhatiang idaragdag 
sa kanilang mga ulo magpakailanman at walang katapusan. 
 



3:27 At sinabi ng Panginoon: Sino ang isusugo ko? At ang isa ay sumagot gaya ng Anak ng Tao: 
Narito ako, isugo ako. At may isa pang sumagot at nagsabi: Narito ako, isugo ako. At sinabi ng 
Panginoon: Aking isusugo ang una. 
 
3:28 At ang ikalawa ay nagalit, at hindi napanatili sa kanyang unang kalagayan; at, sa araw na 
yaon, marami ang sumunod sa kanya. 
 

Kabanata 4 
 
4:1 At pagkatapos sinabi ng Panginoon: Tayo nang bumaba. At sila ay bumaba noong simula, at 
sila, yaong mga Diyos, ay bumuo at hinubog ang kalangitan at ang lupa. 
 
4:2 At ang lupa, matapos itong hubugin, ay walang laman at mapanglaw, sapagkat wala silang 
hinubog na anumang bagay kundi ang lupa; at kadiliman ang naghari sa ibabaw ng kailaliman, at 
ang Espiritu ng mga Diyos ay lumimlim sa ibabaw ng mga tubig. 
 
4:3 At sila (ang mga Diyos) ay nagsabi: Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. 
 
4:4 At sila (ang mga Diyos) ay nakita ang liwanag, sapagkat ito ay maningning; at kanilang 
inihiwalay ang liwanag, o ginawa itong ihiwalay, mula sa kadiliman. 
 
4:5 At tinawag ng mga Diyos ang liwanag na Araw, at ang kadiliman ay tinawag nilang Gabi. At 
ito ay nangyari na mula sa gabi hanggang sa umaga ay tinawag nilang gabi; at mula sa umaga 
hanggang sa gabi ay tinawag nilang araw; at ito ang una, o ang simula, ng yaong tinawag nilang 
araw at gabi. 
 
4:6 At sinabi rin ng mga Diyos: Magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng mga tubig, at 
ihihiwalay nito ang mga tubig sa kapwa mga tubig. 
 
4:7 At inutusan ng mga Diyos ang kalawakan, kung kaya't inihiwalay nito ang mga tubig na nasa 
ilalim ng kalawakan mula sa kapwa mga tubig na nasa ibabaw ng kalawakan; at nagkagayon 
nga, maging tulad ng kanilang ipinag-utos. 
 
4:8 At tinawag ng mga Diyos ang kalawakan, na Langit. At ito ay nangyari na mula sa gabi 
hanggang sa umaga ay tinawag nilang gabi; at ito ay nangyari na mula sa umaga hanggang sa 
gabi ay tinawag nilang araw; at ito ang ikalawang pagkakataon na tinawag nilang gabi at araw. 
 
4:9 At nag-utos ang mga Diyos, nagsasabing: Mapisan ang mga tubig na nasa silong ng langit sa 
isang dako, at ang lupa ay lumitaw na tuyo; at nagkagayon nga tulad ng kanilang ipinag-utos; 
 
4:10 At tinawag ng mga Diyos ang katuyuan, na Lupa; at ang kapisanan ng mga tubig ay tinawag 
nilang Malalawak na Tubig; at nakita ng mga Diyos na sila ay sinunod. 
 
4:11 At sinabi ng mga Diyos: Ihanda natin ang lupa upang sibulan ng damo; pananim na 
nagkakabinhi; punungkahoy na namumunga, ayon sa kanyang uri, na ang binhi niyon ay 
nagbibigay ng gayon ding uri sa ibabaw ng lupa; at nagkagayon nga, maging tulad ng kanilang 
ipinag-utos. 
 
4:12 At binuo ng mga Diyos ang lupa upang sibulan ng damo mula sa kanyang sariling binhi, at 
ang pananim upang magsibol ng pananim mula sa kanyang sariling binhi, nagkakabinhi ayon sa 
kanyang uri; at ang lupa upang sibulan ng punungkahoy mula sa kanyang sariling binhi, na 
namumunga, na ang binhi ay maaari lamang magsibol ng gayon din, ayon sa kanyang uri; at 
nakita ng mga Diyos na sila ay sinunod. 
 



4:13 At ito ay nangyari na binilang nila ang mga araw; mula sa gabi hanggang sa umaga ay 
tinawag nilang gabi; at ito ay nangyari na mula sa umaga hanggang sa gabi ay tinawag nilang 
araw; at ito ang ikatlong pagkakataon. 
 
4:14 At binuo ng mga Diyos ang mga tanglaw sa kalawakan ng langit, at pinapangyaring ihiwalay 
nila ang araw mula sa gabi; at binuo ang mga ito upang maging mga pinaka-tanda at pinaka-
bahagi ng mga panahon, at ng mga araw at ng mga taon; 
 
4:15 At binuo ang mga ito upang maging pinaka-tanglaw sa kalawakan ng langit upang 
tumanglaw sa lupa; at nagkagayon nga. 
 
4:16 At binuo ng mga Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang mas malaking tanglaw upang 
mamayani sa araw, at ang mas maliit na tanglaw ay upang mamayani sa gabi; kasama ng mas 
maliit na tanglaw inilagay rin nila ang mga bituin; 
 
4:17 At inilagay ng mga Diyos ang mga ito sa kalawakan ng kalangitan, upang tumanglaw sa 
lupa, at upang mamayani sa araw at sa gabi, at upang gawing mahiwalay ang liwanag sa 
kadiliman. 
 
4:18 At minasdan ng mga Diyos ang mga bagay na yaong kanilang inutusan hanggang sa ang 
mga ito ay sumunod. 
 
4:19 At ito ay nangyari na mula sa gabi hanggang sa umaga ay gabi; at ito ay nangyari na mula 
sa umaga hanggang sa gabi ay araw; at ito ang ikaapat na pagkakataon. 
 
4:20 At sinabi ng mga Diyos: Ihanda natin ang mga tubig upang bukalan ito ng mga gumagalaw 
na kinapal na may buhay; at ng mga ibon, upang magsilipad ang mga ito sa itaas ng lupa sa 
luwal na kalawakan ng langit. 
 
4:21 At inihanda ng mga Diyos ang mga tubig upang magkaroon ito ng malalaking balyena, at 
bawat may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kani-
kanilang uri; at lahat ng may pakpak na ibon ayon sa kani-kanilang uri. At nakita ng mga Diyos na 
sila ay susundin, at na mabuti ang kanilang plano. 
 
4:22 At sinabi ng mga Diyos: Babasbasan natin ang mga ito at gagawin ang mga itong maging 
palaanakin at magpakarami, at punuin ang mga tubig sa mga dagat o malalawak na tubig; at 
papapangyarihing magparami ang mga ibon sa lupa. 
 
4:23 At ito ay nangyari na mula sa gabi hanggang sa umaga ay tinawag nilang gabi; at ito ay 
nangyari na mula sa umaga hanggang sa gabi ay tinawag nilang araw; at ito ang ikalimang 
pagkakataon. 
 
4:24 At inihanda ng mga Diyos ang lupa upang bukalan ng may buhay na kinapal ayon sa kani-
kanilang uri, mga hayop at gumagapang na kinapal, at ng mga ganid sa lupa ayon sa kani-
kanilang uri; at nagkagayon nga, tulad ng kanilang sinabi. 
 
4:25 At binuo ng mga Diyos ang lupa upang magkaroon ng mga ganid ayon sa kanilang uri, at 
mga hayop ayon sa kanilang uri, at lahat ng kinapal na gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa 
kani-kanilang uri; at nakita ng mga Diyos na ang mga ito ay susunod. 
 
4:26 At ang mga Diyos ay nagsanggunian at nagsabi: Bumaba tayo at hubugin ang tao alinsunod 
sa ating anyo, alinsunod sa ating wangis; at bibigyan natin sila ng kapangyarihan sa mga isda sa 
dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat 
gumagapang na kinapal na nagsisigapang sa lupa. 
 



4:27 Samakatwid, bumaba ang mga Diyos upang buuin ang tao sa kanilang sariling anyo, sa 
anyo ng mga Diyos ay kanila siyang huhubugin, lalaki at babae ay kanila silang huhubugin. 
 
4:28 At sinabi ng mga Diyos: Babasbasan natin sila. At sinabi ng mga Diyos: Gagawin natin sila 
na maging palaanakin at magpakarami, at kalatan ang lupa, at supilin ito, at magkaroon ng 
kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat buhay na 
kinapal na gumagalaw sa lupa. 
 
4:29 At sinabi ng mga Diyos: Masdan, ibibigay natin sa kanila ang bawat pananim na 
nagkakabinhi na tutubo sa ibabaw ng buong lupa, at bawat punungkahoy na magkakaroon ng 
bunga sa ibabaw nito; oo, ang bunga ng punungkahoy na nagkakabinhi, sa kanila natin ibibigay 
ito; ito ay magiging pagkain nila. 
 
4:30 At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat kinapal na 
gumagapang sa lupa, masdan, bibigyan natin sila ng buhay, at ibibigay rin natin sa kanila ang 
bawat pananim na luntian bilang pinaka-pagkain, at ang lahat ng bagay na ito ay sa gayon 
mabubuo. 
 
4:31 At sinabi ng mga Diyos: Gagawin natin ang lahat ng bagay na ating sinabi, at bubuuin sila; 
at masdan, sila ay magiging napakamasunurin. At ito ay nangyari na mula sa gabi hanggang sa 
umaga ay tinawag nilang gabi; at ito ay nangyari na mula sa umaga hanggang sa gabi ay tinawag 
nilang araw; at binilang nila ang ikaanim na pagkakataon. 
 

Kabanata 5 
 
5:1 At sa gayon matatapos natin ang langit at ang lupa, at lahat na kinapal niyon. 
 
5:2 At sinabi ng mga Diyos sa kanilang sarili: Sa ikapitong pagkakataon ay tatapusin natin ang 
ating gawain, na ating pinag-usapan; at tayo ay mamamahinga sa ikapitong pagkakataon mula 
sa lahat ng ating gawain na ating pinag-usapan. 
 
5:3 At winakasan ng mga Diyos ang mga gawain sa ikapitong pagkakataon, sapagkat sa 
ikapitong pagkakataon sila ay mamamahinga mula sa lahat ng kanilang gawain na kanilang (ang 
mga Diyos) napag-usapang maanyuan; at ipinangilin ito. At ganito ang kanilang mga naging 
kapasiyahan nang nag-usap-usap sila tungkol sa paghubog ng kalangitan at ng lupa. 
 
5:4 At ang mga Diyos ay bumaba at hinubog nga ito, ang kasaysayan ng kalangitan at ng lupa, 
nang sila ay mahubog sa araw na hubugin ng mga Diyos ang lupa at ang kalangitan, 
 
5:5 Alinsunod sa lahat ng kanilang sinabi hinggil sa lahat ng halaman ng parang bago ito nailagay 
sa mundo, at bawat pananim sa parang bago ito tumubo; sapagkat hindi pa pinauulanan ng mga 
Diyos ang lupa nang sila ay mag-usap na gawin ang mga ito, at hindi pa humuhubog ng tao 
upang magbungkal ng lupa. 
 
5:6 Ngunit may isang ulap na pumaitaas buhat sa lupa, at dinilig ang ibabaw ng buong lupa. 
 
5:7 At hinubog ng mga Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at kinuha ang kanyang espiritu 
(iyon ay, ang espiritu ng tao), at inilagay ito sa kanya; at hiningahan ang kanyang ilong ng hininga 
ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. 
 
5:8 At ang mga Diyos ay naglagay ng isang halamanan sa dakong silangan ng Eden, at doon nila 
inilagay ang tao, kung aling espiritu ay inilagay nila sa katawan ng kanilang hinubog. 
 
5:9 At pinatubo ng mga Diyos sa lupa ang lahat ng punungkahoy na nakalulugod sa paningin at 
mabubuting kainin; gayon din ang punungkahoy ng buhay, sa gitna ng halamanan, at ang 
punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. 



 
5:10 May isang ilog na dumadaloy mula sa Eden, na dumidilig sa halamanan, at mula roon ito ay 
nahati at nag-apat na sanga. 
 
5:11 At kinuha ng mga Diyos ang lalaki at inilagay siya sa Halamanan ng Eden, upang kanyang 
alagaan ito at ingatan ito. 
 
5:12 At inutusan ng mga Diyos ang lalaki, nagsasabing: Sa lahat ng punungkahoy sa halamanan 
ay malaya kang makakakain, 
 
5:13 Subalit ang punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain nito; 
sapagkat sa oras na kumain ka niyon, walang pagsalang mamamatay ka. Ngayon, ako, si 
Abraham ay nakitang ito ay ayon sa oras ng Panginoon, na alinsunod sa oras ng Kolob; sapagkat 
sa ngayon ay hindi pa naitakda ng mga Diyos kay Adan ang kanyang pagbilang. 
 
5:14 At sinabi ng mga Diyos: Gumawa tayo ng makakatuwang ng lalaki, sapagkat hindi mabuti na 
ang lalaki ay mag-isa, kaya nga, tayo ay huhubog ng makakatuwang niya. 
 
5:15 At pinapangyari ng mga Diyos na mahimbing na makatulog si Adan; at siya ay natulog, at 
kinuha nila ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon; 
 
5:16 At mula sa tadyang na kinuha ng mga Diyos sa lalaki, ay hinubog nila ang isang babae, at 
dinala siya sa lalaki. 
 
5:17 At sinabi ni Adan: Ito ay buto ng aking buto at laman ng aking laman, ngayon, siya ay 
tatawaging Babae, sapagkat siya ay kinuha sa lalaki ; 
 
5:18 Kaya nga iiwan ng isang lalaki ang kanyang ama at kanyang ina, at makikipisan sa kanyang 
asawa, at sila ay magiging isang laman. 
 
5:19 At sila ay kapwa hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila ay hindi nagkakahiyaan. 
 
5:20 At hinubog ng mga Diyos mula sa lupa ang lahat ng hayop sa parang, at lahat ng ibon sa 
himpapawid, at dinala ang mga ito kay Adan upang malaman kung ano ang kanyang itatawag sa 
mga iyon, at anuman ang itawag ni Adan sa bawat kinapal na may buhay, yaon ang naging 
pangalan niyon. 
 
5:21 At pinangalanan ni Adan ang lahat ng hayop, at ang ibon sa himpapawid, at ang bawat 
ganid sa parang; at para kay Adan, may natagpuang maging katuwang niya. 
 



JOSEPH SMITH -- MATEO 
 
Isang hango mula sa mga pagsasalin ng Biblia gaya ng pagkakahayag sa Propetang si Joseph 
Smith noong 1831: Mateo 23:39 at kabanata 24. 
 
1:1 Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na hindi ninyo ako makikita mula ngayon at malalaman na ako 
ang siyang isinulat ng mga propeta, hanggang sasabihin ninyo: Pinagpala siya na dumarating sa 
pangalan ng Panginoon, sa mga ulap ng langit, at lahat ng banal na anghel na kasama niya. 
Kapagdaka, naunawaan ng kanyang mga disipulo na siya ay muling paparito sa mundo, matapos 
na siya ay dakilain at putungan sa kanang kamay ng Diyos. 
 
1:2 At si Jesus ay lumabas, at humayo sa templo; at ang kanyang mga disipulo ay nagsilapit sa 
kanya, upang marinig siya, sinasabing: Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang hinggil sa mga 
gusali ng templo, gaya ng inyong sinabi -- Ang mga ito ay babagsak, at maiiwan sa inyong 
mapanglaw. 
 
1:3 At sinabi ni Jesus sa kanila: Hindi nga ba ninyo nakikita ang lahat ng bagay na ito, at hindi ba 
ninyo nauunawaan ang mga ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang maiiwan dito, sa 
templong ito, na isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. 
 
1:4 At sila ay iniwan ni Jesus, at nagtungo sa Bundok ng mga Olibo. At samantalang siya ay 
nakaupo sa Bundok ng mga Olibo, ay nagsilapit sa kanya nang bukod ang mga disipulo, 
nagsasabing: Sabihin ninyo sa amin kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito na inyong 
sinabi hinggil sa pagkawasak ng templo, at ng mga Judio; at ano ang palatandaan ng inyong 
pagparito, at ng katapusan ng daigdig, o ang pagkalipol ng masasama, na siyang wakas ng 
daigdig? 
 
1:5 At si Jesus ay sumagot, at sinabi sa kanila: Mangag-ingat kayo upang huwag kayong 
malinlang ninuman; 
 
1:6 Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi -- Ako ang Cristo -- at 
malilinlang ang marami; 
 
1:7 Kung magkakagayon ay ibibigay nila kayo sa kapighatian, at papatayin kayo, at kayo ay 
kapopootan ng lahat ng bansa, dahil sa aking pangalan; 
 
1:8 At kung magkagayon ay maraming matitisod, at magkakanulo sa isa't isa, at kapopootan ang 
isa't isa; 
 
1:9 At maraming bulaang propeta ang magsisibangon, at lilinlangin ang marami; 
 
1:10 At dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig; 
 
1:11 Subalit siya na mananatiling matatag at hindi madadaig, siya rin ay maliligtas. 
 
1:12 Kapag inyong nakita, samakatwid ang karumal-dumal na pagkawasak, na sinabi ng 
propetang si Daniel, hinggil sa pagkawasak ng Jerusalem, pagkatapos ikaw ay tatayo sa banal 
na lugar; siya na bumabasa, unawain niya. 
 
1:13 Kung magkagayon sila na nasa Judea ay magsitakas patungo sa mga bundok; 
 
1:14 Siya na nasa bubungan ay tumakas, at huwag nang bumalik pa upang maglabas ng 
anumang bagay mula sa loob ng kanyang bahay; 
 
1:15 Ni siya na nasa bukid ay bumalik pa upang kumuha ng kanyang mga kasuotan; 
 



1:16 At sa aba nila na nagdadalan-tao, at sa kanila na nagpapasuso sa mga araw na yaon; 
 
1:17 Samakatwid, manalangin kayo sa Panginoon na huwag mangyari ang inyong pagtakas sa 
panahong taglamig, ni sa araw man ng Sabbath; 
 
1:18 Sapagkat kung magkagayon, sa mga araw na yaon, ay magkakaroon ng malaking 
kapighatian sa mga Judio, at sa mga naninirahan sa Jerusalem, na hindi pa ipinadala sa Israel, 
ng Diyos, buhat pa sa simula ng kanilang kaharian hanggang sa panahong ito; hindi, at ni hindi 
kailanman ipadadalang muli sa Israel. 
 
1:19 Ang lahat ng bagay na kanilang sinapit ay simula pa lamang ng mga kalungkutang sasapit 
sa kanila. 
 
1:20 At maliban kung paiikliin ang mga araw na yaon, wala isa man sa kanilang laman ang 
makaliligtas; datapwat alang-alang sa mga hinirang, alinsunod sa tipan, ang mga araw na yaon 
ay paiikliin. 
 
1:21 Masdan, sinasabi ko ang mga bagay na ito sa inyo hinggil sa mga Judio; at muli, 
pagkatapos ng mga kapighatian sa mga araw na yaon na sasapit sa Jerusalem, kung may 
magsabi sa inyo na sinumang tao, Dinggin, narito si Cristo, o naroon, huwag ninyo siyang 
paniwalaan; 
 
1:22 Sapagkat sa mga araw na yaon ay may magsisilitaw ring mga bulaang Cristo, at bulaang 
propeta, at magpapakita ng mga dakilang palatandaan at kababalaghan, ano pa't malilinlang nila 
kung maaari, pati ang mga nahirang, na mga hinirang alinsunod sa tipan. 
 
1:23 Masdan, sinasabi ko ang mga bagay na ito sa inyo alang-alang sa mga hinirang; at 
makaririnig din kayo ng mga digmaan, at alingawngaw ng digmaan; tiyaking huwag kayong 
magulumihanan, sapagkat ang lahat ng aking sinabi sa inyo ay kinakailangang mangyari; 
datapwat hindi pa ang wakas. 
 
1:24 Masdan, ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo; 
 
1:25 Kaya nga, kung sa inyo ay sasabihin nila: Masdan, siya ay nasa ilang; huwag kayong 
magsihayo: Masdan, siya ay nasa mga lihim na silid; huwag ninyong paniwalaan ito; 
 
1:26 Sapagkat gaya ng liwanag ng umaga na nanggagaling sa silangan, at sumisikat maging sa 
kanluran, at bumabalot sa buong mundo, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. 
 
1:27 At ngayon magsasalaysay ako sa inyo ng isang talinghaga. Masdan, saan man naroon ang 
bangkay, ay doon matitipon ang mga buwitre; kung kaya sa gayon din matitipon ang aking mga 
hinirang mula sa apat na sulok ng mundo. 
 
1:28 At makaririnig sila ng mga digmaan, at alingawngaw ng digmaan. 
 
1:29 Masdan, nangungusap ako alang-alang sa aking mga hinirang; sapagkat maghihimagsik 
ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; magkakagutom, at magkakasalot, 
at lilindol sa iba't ibang dako. 
 
1:30 At muli, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng mga tao ay manlalamig; 
datapwat siya na hindi padadaig, siya rin ay maliligtas. 
 
1:31 At muli, ang Ebanghelyong ito ng Kaharian ay ipangangaral sa buong daigdig, bilang 
patotoo sa lahat ng bansa, at pagkatapos ay sasapit ang katapusan, o ang pagkalipol ng 
masasama; 
 



1:32 At muli ang karumal-dumal na pagkawasak, na sinabi ng propetang si Daniel, ay matutupad. 
 
1:33 At kara-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ang araw ay 
magdidilim, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at ang mga bituin ay 
mangalalaglag mula sa langit, at ang mga kapangyarihan sa langit ay mayayanig. 
 
1:34 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang salinlahing ito, na kung kanino ang mga bagay na ito 
ay ipakikita, ay hindi lilipas hanggang sa ang lahat ng sinabi ko sa inyo ay matupad. 
 
1:35 Kahit na, sa mga araw na darating, na ang langit at lupa ay lilipas; gayon man, ang aking 
mga salita ay hindi lilipas, kundi lahat ay matutupad. 
 
1:36 At, gaya ng aking nasabi na noon, pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, at ang 
mga kapangyarihan ng kalangitan ay mayayanig, pagkaraan ay lilitaw ang palatandaan ng Anak 
ng Tao sa langit, at pagkatapos ay magsisitaghoy ang lahat ng angkan sa lupa; at makikita nila 
ang Anak ng Tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit, na may kapangyarihan at dakilang 
kaluwalhatian; 
 
1:37 At sinuman ang magpapahalaga sa aking salita ay hindi malilinlang, sapagkat ang Anak ng 
Tao ay paparito, at isusugo niya ang kanyang mga anghel sa kanyang harapan na may matinding 
tunog ng isang pakakak, at kanilang titipunin ang labi ng kanyang mga hinirang mula sa apat na 
hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. 
 
1:38 Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ngayon ang kanyang talinghaga -- Kapag ang mga 
sanga nito ay nananariwa, at nagsisimulang umusbong ang mga dahon nito, malalaman ninyo na 
malapit na ang tag-araw; 
 
1:39 Gayon din naman, aking mga hinirang, pagka nangakita nila ang lahat ng bagay na ito, 
malalaman nila na siya ay malapit na, maging nasa mga pintuan na nga; 
 
1:40 Ngunit tungkol sa araw na yaon, at oras, walang sinuman ang nakaaalam; wala, kahit ang 
mga anghel ng Diyos sa langit, kundi ang Ama ko lamang. 
 
1:41 Subalit gaya noong mga araw ni Noe, ito ay gayon din naman sa pagparito ng Anak ng Tao; 
 
1:42 Sapagkat ito ay matutulad sa kanila, gaya noong mga araw bago ang baha; sapagkat 
hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka, sila ay nagsisikain at nagsisiinom, nangag-
aasawa at pinapag-aasawa; 
 
1:43 At hindi nila namamalayan hanggang sa dumating ang baha, at sila ay tinangay na lahat; 
gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. 
 
1:44 Sa panahong iyon ay matutupad yaong nasusulat, na sa mga huling araw, dalawa ang nasa 
bukid, ang isa ay kukunin, at ang isa ay iiwan; 
 
1:45 Dalawa ang nagsisigiling sa gilingan, ang isa ay kukunin, at ang isa ay iiwan; 
 
1:46 At kung ano ang aking sinabi sa isa, ay sinasabi ko sa lahat ng tao; magbantay nga kayo, 
sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. 
 
1:47 Datapwat ito ay talastasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng bahay kung anong oras 
darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang matibag ang 
kanyang bahay, kundi naging handa sana siya. 
 
1:48 Kaya nga kayo ay magsipaghanda rin, sapagkat sa oras na hindi ninyo inaakala, ang Anak 
ng Tao ay paparito. 



 
1:49 Sino nga ba, ang tagapagsilbing tapat at matalino, na ginawang tagapamahala ng kanyang 
panginoon sa kanyang sambahayan, upang sila ay bigyan ng pagkain sa takdang kapanahunan? 
 
1:50 Pinagpala yaong tagapagsilbi na kung dumating ang kanyang panginoon, ay maratnan 
siyang gayon ang kanyang ginagawa; at katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa kanya ay 
ipamamahala ang lahat niyang ari-arian. 
 
1:51 Datapwat kung ang masamang tagapagsilbing yaon ay magsabi sa kanyang puso: 
Magtatagal ang aking panginoon sa kanyang pagparito,  
 
1:52 At magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa tagapagsilbi, at makipagkainan at 
makipag-inuman sa mga lasing, 
 
1:53 Ang panginoon ng tagapagsilbing yaon ay darating sa araw na hindi niya hinihintay, at sa 
oras na hindi niya nalalaman, 
 
1:54 At siya ay ihihiwalay, at itatakda sa kanya ang kanyang bahagi kasama ng mga mapagbalat-
kayo; doon magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. 
 
1:55 At sa gayon darating ang katapusan ng masasama, ayon sa propesiya ni Moises, 
nagsasabing: Sila ay ihihiwalay sa mga tao; subalit ang katapusan ng mundo ay hindi pa, kundi 
nalalapit na. 
 



JOSEPH SMITH -- KASAYSAYAN 
 

Mga Hango Mula Sa Kasaysayan Ni Joseph Smith, Ang Propeta 
History of the Church, Tomo 1, Kabanata 1 hanggang 5 

 
1:1 Sanhi ng maraming usap-usapang ikinalat ng masasama at mga manlilinlang na tao, kaugnay 
ng pagkakatatag at pag-unlad ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling 
Araw, lahat ng yaon ay binalak ng mga nagpasimula niyon upang humadlang laban sa 
magandang pangalan nito bilang isang simbahan at sa pag-unlad nito sa daigdig -- Ako ay 
naganyak na isulat ang kasaysayang ito, upang bigyang-linaw ang isipan ng madla, at upang 
ipaalam sa lahat ng mananaliksik ng katotohanan ang mga tunay na nangyari, ayon sa 
pagkakaganap nito, kaugnay ng aking sarili at ng Simbahan, sa abot ng aking nalalaman sa mga 
tunay na nangyari. 
 
1:2 Sa kasaysayang ito ay ilalahad ko ang iba't ibang pangyayari kaugnay ng Simbahang ito, sa 
katotohanan at kabutihan, ayon sa pagkakaganap ng mga ito, o ayon sa pag-iral ng mga ito sa 
kasalukuyan, sa ngayon (1838) ang ikawalong taon magmula nang itatag ang nasabing 
Simbahan. 
 
1:3 Isinilang ako sa taon ng ating Panginoon isanlibo walong daan at lima, sa ikadalawampu't 
tatlong araw ng Disyembre, sa bayan ng Sharon, Windsor County, Estado ng Vermont...Ang 
aking ama, si Joseph Smith, Senior, ay nilisan ang Estado ng Vermont, at lumipat sa Palmyra, 
Ontario (ngayon ay Wayne) County, sa estado ng New York, nang ako ay nasa ikasampung 
taong gulang, o humigit-kumulang doon. Pagkaraan ng halos apat na taon ng pagdating ng aking 
ama sa Palmyra, lumipat siya kasama ang kanyang mag-anak sa Manchester, sa yaon ding 
County ng Ontario -- 
 
1:4 Ang kanyang mag-anak ay binubuo ng labing-isang katao, alalaong baga'y ang aking ama, si 
Joseph Smith; ang aking ina, si Lucy Smith (na ang apelyido, bago ang kanyang pag-aasawa, ay 
Mack, anak ni Solomon Mack); ang mga kapatid kong lalaki, si Alvin (namatay noong 
ikalabinsiyam ng Nobyembre, 1823, sa kanyang ikadalawampu't limang taon), si Hyrum, ako, si 
Samuel Harrison, si William, si Don Carlos; at ang mga kapatid kong babae, sina Sophronia, 
Catherine, at Lucy. 
 
1:5 Noong nasa ikalawang taon pagkaraang kami'y lumipat sa Manchester, may kakaibang 
kaguluhan sa paksa ng relihiyon sa lugar na aming tinitirahan. Nagsimula ito sa mga Methodist, 
subalit dagliang naging karaniwan sa lahat ng sekta sa dakong yaon. Sa katunayan, ang buong 
purok ay tila nahikayat nito, at nagsama-sama ang maraming tao sa iba't ibang pangkat ng mga 
relihiyon, na lumikha ng hindi maliit na kaguluhan at pagkakahati ng mga tao, ang ilan ay 
nagsisigaw ng, "Halina, rito!" at ang iba'y, "Halina, roon!" Ang iba ay nakikipagtalo para sa 
pananampalatayang Methodist, ang iba para sa Presbyterian, at ang iba'y para sa Baptist. 
 
1:6 Sa kabila ng malaking pag-ibig na ipinamalas ng mga bagong kasapi ng iba't ibang 
pananampalatayang ito noong panahon ng kanilang pagbabalik-loob, at ang dakilang 
pagpupunyagi na ipinakita ng kani-kanilang mga pastor, na silang masisigla sa pagpapasimuno 
at pagtataguyod ng di pangkaraniwang tagpong ito ng damdaming pangrelihiyon, upang ang 
lahat ay makuhang magbalik-loob, na ikinalulugod nilang itawag dito, hayaan silang sumapi sa 
anumang sekta na maibigan nila; gayon pa man, nang magsimulang magsihanay ang mga 
nagbalik-loob, ang ilan ay sa isang pangkat, at ang ilan sa iba, namalas na ang tila bagang 
mabubuting damdamin ng kapwa mga saserdote at nagbalik-loob ay higit na pagkukunwari kaysa 
tunay; sapagkat isang tagpo ng malaking kaguluhan at masamang damdamin ang kinahantungan 
-- nakikipagtalo ang mga saserdote laban sa saserdote, at mga nagbalik-loob laban sa kapwa 
nagbalik-loob; anupa't lahat ng kanilang mabubuting damdamin sa isa't isa, kung sila ma'y 
nagkaroon nga nito, ay ganap na nawala sa sigalutan ng mga salita at sa tunggalian hinggil sa 
mga palagay. 
 



1:7 Sa panahong ito ako ay nasa aking ikalabinlimang taong gulang. Ang mag-anak ng aking 
ama ay napaniwala sa pananampalatayang Presbyterian, at apat sa kanila ang sumapi sa 
simbahang yaon, alalaong baga'y ang aking ina, si Lucy; ang aking mga kapatid na lalaking sina 
Hyrum at Samuel Harrison; at ang aking kapatid na babaing si Sophronia. 
 
1:8 Sa panahong ito ng malaking kaguluhan, ang aking pag-iisip ay natawag sa matamang 
pagmumuni-muni at malaking pagkabahala; subalit, bagaman ang aking mga damdamin ay 
matindi at kadalasan ay masidhi, gayon man nanatili akong malayo sa mga pangkat na ito, 
bagaman ako ay dumadalo sa ilan nilang pagpupulong na kasindalas ng ipinahihintulot ng 
pagkakataon. Sa paglipas ng panahon, ang aking pag-iisip ay bahagyang pumapanig sa sekta ng 
Methodist, at nakaramdam ako ng kaunting pagnanais na makiisa sa kanila; ngunit napakalaki ng 
kaguluhan at sigalutan ng iba't ibang sekta, na hindi maaari para sa isang tao na kasimbata ko, at 
walang kabatiran sa mga tao at bagay-bagay, na makarating sa anumang tiyak na pagpapasiya 
kung sino ang tama at kung sino ang mali. 
 
1:9 Kung minsan ang aking isipan ay labis na naguguluhan, ang sigawan at pag-iingay ay 
napakalakas at walang humpay. Ang mga Presbyterian ang pinakasalungat laban sa mga Baptist 
at Methodist, at ginamit ang lahat ng lakas kapwa sa pangangatwiran at sa kasanayan upang 
patunayan ang kanilang mga kamalian, o kahit paano, ay magawang papag-isipin ang mga tao 
na sila ay mali. Sa kabilang dako, ang mga Baptist at Methodist ay gayon din kasigasig sa 
pagpupunyagi na mapatunayan ang kanilang sariling aral at pasinungalingan ang lahat ng iba. 
 
1:10 Sa gitna nitong labanan ng mga salita at ingay ng mga haka-haka, madalas kong sabihin sa 
aking sarili: Ano ang nararapat gawin? Sino sa lahat ng pangkat na ito ang tama; o, lahat ba sila 
ay pare-parehong mali? Kung mayroon mang isang tama sa kanila, alin ito, at paano ko ito 
malalaman? 
 
1:11 Habang ako ay naghihirap sa ilalim ng masisidhing suliranin sanhi ng pagtutunggalian ng 
mga pangkat na ito ng mga relihiyoso, isang araw ako ay nagbabasa ng Sulat ni Santiago, unang 
kabanata at ikalimang talata, na mababasang: Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang 
sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos, na nagbibigay nang sagana sa lahat, at hindi 
nanunumbat; at ito'y ibibigay sa kanya. 
 
1:12 Wala sa alinmang sipi sa banal na kasulatan ang nakapukaw nang may higit na 
kapangyarihan sa puso ng tao kaysa sa nagawa nito sa akin sa oras na ito. Tila pumasok ito 
nang may malakas na kapangyarihan sa bawat himaymay ng aking puso. Paulit-ulit kong 
pinagmuni-muni ito, nalalaman na kung may tao mang nangangailangan ng karunungan mula sa 
Diyos, ako yaon; na kung paano kikilos ay hindi ko alam, at maliban na kung makakukuha ako ng 
higit na karunungan kaysa sa aking taglay na, hindi ko kailanman malalaman; sapagkat ang mga 
guro ng iba't ibang sekta ng relihiyon ay magkakaiba ang pagkaunawa sa iisang sipi ng banal na 
kasulatan na nakawawasak ng lahat ng tiwala sa paglutas ng katanungan sa pamamagitan ng 
pagsasangguni sa Biblia. 
 
1:13 Sa wakas nakarating ako sa pagpapasiya na alin sa dalawa, ako ay mananatili sa kadiliman 
at kaguluhan, o kaya'y kinakailangan kong gawin ang tagubilin ni Santiago, yaon ay, humingi sa 
Diyos. Sa wakas nakarating ako sa matibay na hangarin na "humingi sa Diyos," nagpapasiya na 
kung siya ay nagbigay ng karunungan sa mga yaong kulang ng karunungan, at magbibigay nang 
sagana, at hindi manunumbat, maaari akong magbakasakali. 
 
1:14 Kaya nga, alinsunod dito, sa aking matibay na hangaring humingi sa Diyos, nagtungo ako sa 
kakahuyan upang maisagawa ang aking pagtatangka. Ito ay sa umaga ng isang maganda, 
maaliwalas na araw, sa tagsibol ng taong isanlibo walong daan at dalawampu. Ito ang kauna-
unahang pagkakataon sa aking buhay na ako ay gumawa ng ganitong pagtatangka, sapagkat sa 
gitna ng lahat ng aking pagkabahala, kailanman ay hindi ko pa nagawa ang pagtatangkang 
manalangin nang malakas. 
 



1:15 Matapos na magtungo ako sa lugar na kung saan ko binalak magtungo, matapos kong 
tingnan ang aking paligid, at nang matiyak kong ako'y nag-iisa, ako'y lumuhod at nagsimulang 
ialay ang mga naisin ng aking puso sa Diyos. Bahagya ko pa lamang nagagawa ito, nang daglian 
akong sinunggaban ng isang kapangyarihan na ganap akong dinaig, at may kagila-gilalas na 
lakas na higit sa akin upang igapos ang aking dila nang hindi ako makapagsalita. Nagtipon ang 
makapal na kadiliman sa aking paligid, at sa wari ko ng sandaling yaon, na tila ako ay 
nakatadhana sa biglaang pagkawasak. 
 
1:16 Subalit, sa paggamit ng lahat ng aking lakas upang tumawag sa Diyos na iligtas ako sa 
kapangyarihan ng kaaway na ito na sumunggab sa akin, at sa sandaling yaon nang ako ay 
nakahanda nang pumailalim sa kawalang-pag-asa at ipaubaya ang aking sarili sa pagkawasak -- 
hindi sa isang likhang-isip na pagkawasak, kundi sa kapangyarihan ng isang tunay na nilikha na 
mula sa hindi nakikitang daigdig, na may kagila-gilalas na lakas na kailanman ay hindi ko pa 
naramdaman sa anumang nilikha -- sa sandaling ito ng labis na pangamba, ako ay nakakita ng 
isang haligi ng liwanag na tamang-tama sa tapat ng aking ulo, higit pa sa liwanag ng araw, na 
dahan-dahang bumaba hanggang sa ito ay pumalibot sa akin. 
 
1:17 Hindi pa natatagalan nang ito'y lumitaw na natuklasan kong naligtas na ang aking sarili mula 
sa kaaway na gumapos sa akin. Nang tumuon sa akin ang liwanag, nakakita ako ng dalawang 
Katauhan, na ang liwanag at kaluwalhatian ay hindi kayang maisalarawan, nakatayo sa hangin 
sa itaas ko. Ang isa sa kanila ay nagsalita sa akin, tinatawag ako sa aking pangalan, at nagsabi, 
itinuturo ang isa -- Ito ang Aking Pinakamamahal na Anak. Pakinggan Siya! 
 
1:18 Ang aking layunin sa pagtatanong sa Panginoon ay upang alamin kung alin sa lahat ng 
sekta ang tama, upang malaman kung alin ang sasapian ko. Hindi pa natatagalan, samakatwid, 
nang ako ay matauhan, upang makapagsalita, nang aking tanungin ang mga Katauhan na 
nakatayo sa itaas ko sa loob ng liwanag, kung alin sa lahat ng sekta ang tama (sapagkat sa 
panahong ito hindi pa kailanman pumasok sa aking puso na ang lahat ay mali) -- at alin ang 
dapat kong sapian. 
 
1:19 Sinagot ako na hindi ako dapat sumapi sa alinman sa kanila, sapagkat lahat sila ay mali; at 
ang Katauhan na kumausap sa akin ay nagsabi na lahat ng kanilang sinasampalatayanan ay 
karumal-dumal sa kanyang paningin; na yaong mga guro ay tiwaling lahat; na: "lumalapit sila sa 
akin sa pamamagitan ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin, 
itinuturo nila bilang mga doktrina ang mga kautusan ng tao, na may anyo ng kabanalan, datapwat 
tinatanggihan ang kapangyarihan nito." 
 
1:20 Muli niya akong pinagbawalang sumapi sa alinman sa kanila; at marami pang ibang bagay 
ang sinabi niya sa akin, na hindi ko maaaring isulat sa ngayon. Nang ako ay muling matauhan, 
natagpuan ko ang aking sarili na nakahiga, nakatingin sa kalangitan. Nang maglaho ang liwanag, 
ako ay wala nang lakas; subalit nang bahagyang bumuti-buti ang aking pakiramdam agad akong 
umuwi. At habang ako ay nakasandig sa dapugan, ang aking ina ay nagtanong kung ano ang 
nangyari. Sumagot ako, "Walang anuman, maayos ang lahat -- mabuti na ang aking 
pakiramdam." Pagkatapos ay sinabi ko sa aking ina, "Nalaman ko para sa aking sarili na ang 
Presbyterianismo ay hindi totoo." Tila baga nalalaman ng kaaway, sa napakaagang panahon ng 
aking buhay, na ako ay nakatalagang mapatunayang tagabulabog at tagasuya ng kanyang 
kaharian; kung hindi ay bakit nagsama-sama ang mga kapangyarihan ng kadiliman laban sa 
akin? Bakit lumitaw ang pagsalungat at pag-uusig laban sa akin, halos sa aking kamusmusan? 
 
1:21 Ilang araw pagkaraan ang pangitain kong ito, nagkataong ako'y kasama ng isa sa mga 
mangangaral ng Methodist, na napakasigasig sa nabanggit na kaguluhan sa relihiyon; at, sa 
pakikipag-usap sa kanya sa paksa hinggil sa relihiyon, ginamit ko ang pagkakataon upang ibigay 
sa kanya ang salaysay ng naging pangitain ko. Labis akong nagulat sa kanyang inasal; hindi 
lamang niya itinuring ang aking isinalaysay nang gayun-gayon lamang, kundi lakip ang labis na 
pag-aalipusta, nagsasabing ang lahat ng ito ay sa diyablo, na wala nang ganoong mga bagay 



tulad ng mga pangitain o paghahayag sa panahong ito; na ang ganoong mga bagay ay lumipas 
na kasama ng mga apostol, at kailanman ay hindi na magkakaroon ng mga gayon. 
 
1:22 Daglian kong natuklasan, gayon pa man, na ang pagsasabi ko ng salaysay ay pumukaw ng 
labis na kapinsalaan laban sa akin sa mga mangangaral ng relihiyon, at naging sanhi ng labis na 
pag-uusig, na patuloy na lumubha; at bagaman ako ay di kilalang bata na nasa pagitan lamang 
ng labing-apat at labinlimang taong gulang, at ang aking katayuan sa buhay ay gayon na lamang 
upang ituring na isang batang walang kahalagahan sa daigdig, gayon pa man ang matataas na 
tao ay sapat na nagbibigay-pansin upang pukawin ang isipan ng madla laban sa akin, at lumikha 
ng mapait na pag-uusig; at ito'y pangkaraniwan na sa lahat ng sekta -- nagkaisa ang lahat upang 
usigin ako. 
 
1:23  Naging sanhi ito ng mataman kong pagmumuni-muni noon, at kadalasan na magbuhat 
noon, lubos na nakapagtataka na ang isang di kilalang bata, humigit lamang ng kaunti sa labing-
apat na taong gulang at isa rin, na nakatadhana sa pangangailangan nang pagkuha ng di sapat 
na ikabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pang-araw-araw na gawain, ay dapat isiping isang 
katauhang may sapat na kahalagahan upang tumawag ng pansin sa mga tanyag na tao sa mga 
kilalang sekta sa panahong yaon, at sa pamamaraan upang lumikha sa kanila ng damdamin ng 
pinakamapait na pag-uusig at panlalait. Subalit nakapagtataka o hindi, gayon nga ito, at ito ang 
kadalasang sanhi ng labis na kalungkutan sa aking sarili. 
 
1:24 Gayon pa man, ito ay isang katotohanan na ako'y nakakita ng isang pangitain. Mula noon 
napag-isipan ko, na ako ay tulad ni Pablo, nang ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa harapan 
ni Haring Agripa, at iniulat ang salaysay ng kanyang naging pangitain nang nakakita siya ng 
liwanag, at nakarinig ng isang tinig; ngunit kakaunti pa rin ang naniwala sa kanya; ang sabi ng 
ilan siya ay manlilinlang, ang sabi ng iba siya ay baliw; at siya ay kinutya at nilait. Subalit hindi 
nawasak ng lahat ng ito ang katotohanan ng kanyang pangitain. Nakakita siya ng pangitain, alam 
niyang nakakita siya, at hindi ito magagawang baguhin ng lahat ng pag-uusig sa silong ng langit; 
at bagaman inusig nila siya hanggang sa kamatayan gayon pa man, alam niya, at alam niya 
hanggang sa kanyang huling hininga, na siya ay nakakita ng liwanag at nakarinig ng tinig na 
nagsasalita sa kanya, at ang buong daigdig ay hindi siya mapag-iisip o mapaniniwala nang 
taliwas dito. 
 
1:25 At gayon din ako. Ako'y tunay na nakakita ng liwanag, at sa gitna ng liwanag na yaon 
nakakita ako ng dalawang Katauhan, at sa katotohanan kinausap nila ako; at bagaman 
kinamuhian ako at inusig dahil sa pagsasabi na nakakita ako ng pangitain, gayon man ito'y totoo; 
at habang ako'y kanilang inuusig, ako'y nilalait, at nagsasabi ng lahat ng uri ng kasamaan laban 
sa akin nang walang katotohanan sa pagsasabi nito, dahil dito ay nasabi ko sa aking puso: Bakit 
ako inuusig sa pagsasabi ng katotohanan? Ako ay tunay na nakakita ng pangitain; at sino ako na 
aking kakalabanin ang Diyos, o bakit iniisip ng sanlibutan na ipagkakaila ko ang tunay kong 
nakita? Sapagkat nakakita ako ng pangitain; ito'y alam ko, at nalalaman ko na ito ay alam ng 
Diyos, at ito'y hindi ko maipagkakaila, ni tangkain kong gawin ito; at nalalaman ko na kung ito'y 
aking gagawin ay magkakasala ako sa Diyos, at mapapasailalim sa sumpa. 
 
1:26 Ngayon ay palagay na ang aking isipan kung tungkol din lamang sa sekta ng mga relihiyon -
- na hindi ko katungkulang sumapi sa alinman sa kanila, kundi magpatuloy tulad ng dati 
hanggang sa maatasan. Napag-alaman kong tama ang patotoo ni Santiago -- na ang isang taong 
nagkukulang ng karunungan ay maaaring humingi sa Diyos, at makatatamo, at hindi 
masusumbatan. 
 
1:27 Nagpatuloy ako sa aking pangkaraniwang gawain sa buhay hanggang sa ikadalawampu't 
isa ng Setyembre, isanlibo walong daan at dalawampu't tatlo, nagdurusa sa tuwina ng masidhing 
pag-uusig sa mga kamay ng lahat ng uri ng tao, kapwa relihiyoso at hindi relihiyoso dahil 
nagpatuloy akong nanindigan na nakakita ako ng pangitain. 
 



1:28 Yaong panahong lumipas sa pagitan ng oras na nakakita ako ng pangitain at taong isanlibo 
walong daan at dalawampu't tatlo -- na napagbawalang sumapi sa alinmang sekta ng relihiyon 
noon, at sapagkat napakabata pa, at inusig ng mga taong yaon na dapat sana'y aking mga 
kaibigan at magpakita sa akin ng kabutihan, at kung inakala nila na ako'y nalinlang na 
pinagsikapan sa wasto at sa paraang may pagmamahal upang bawiin ako -- naiwan ako sa lahat 
ng uri ng tukso; at, nakikisalamuha sa lahat ng uri ng lipunan, madalas akong makagawa ng 
maraming kamalian, at naipakita ang kahinaan ng kabataan, at ang mga kalokohan na likas sa 
tao; na ikinalulungkot kong sabihin, ang nagdala sa akin sa iba't ibang tukso, na hindi kasiya-siya 
sa paningin ng Diyos. Sa pagtatapat na ito, walang sinuman ang dapat mag-akala na ako ay 
nagkasala ng anumang mabigat o lubhang mapaminsalang mga kasalanan. Ang pagpapasiya na 
gumawa nito ay kailanma'y wala sa aking pagkatao. Subalit nagkasala ako ng kawalang-isip, at 
kung magkaminsan ay naugnay sa masasayang barkada, atbp., hindi tugma sa pagkatao na 
nararapat panatilihin ng isang tinawag ng Diyos na tulad ko. Subalit ito ay hindi kataka-taka sa 
sinumang makaalaala sa aking kabataan, at nasanay sa aking likas na pagkamasayahin. 
 
1:29 Bunga ng mga bagay na ito, madalas kong maramdaman na isinumpa ako dahil sa aking 
kahinaan at mga kamalian; nang, noong gabing nabanggit na ikadalawampu't isa ng Setyembre, 
matapos akong humiga sa aking higaan sa gabing yaon, ipinasiya sa aking sarili na manalangin 
at magsumamo sa Pinakamakapangyarihang Diyos para sa kapatawaran ng lahat ng aking 
kasalanan at mga kalokohan, at para rin sa isang pagpapatunay sa akin, upang malaman ko ang 
aking kalagayan at katayuan sa harapan niya; sapagkat buo ang aking pagtitiwala na magtatamo 
ng banal na pagpapatunay, tulad ng dati. 
 
1:30 Habang ako ay nasa ganoong ayos ng pagtawag sa Diyos, natuklasan kong may liwanag na 
lumitaw sa aking silid, na patuloy na nag-iibayo hanggang sa ang silid ay magliwanag nang higit 
pa kaysa katanghaliang tapat, nang ang isang katauhan ay biglang lumitaw sa tabi ng aking 
higaan, nakatayo sa hangin, dahil ang kanyang mga paa ay hindi sumasayad sa sahig. 
 
1:31 Siya ay nakasuot ng isang maluwag na bata na napakatingkad ang kaputian. Iyon ay 
kaputiang higit kaysa anumang bagay sa lupa na nakita ko na; anupa't ako'y hindi naniniwala na 
mayroon pang bagay sa lupa na maaaring lumitaw na higit pa sa roon ang kaputian at ningning. 
Ang kanyang mga kamay ay nakalantad, at gayon din ang kanyang mga braso na mataas nang 
kaunti sa galanggalangan; at gayon din ang kanyang mga paa ay walang mga sapin, maging ang 
kanyang mga binti, na mataas nang kaunti sa bukung-bukong. Ang kanyang ulo at leeg ay 
nakalantad din. At napagwari kong wala siyang ibang kasuotan maliban sa bata, sapagkat ito ay 
bukas, kaya't nakikita ko ang kanyang dibdib. 
 
1:32 Hindi lamang ang kanyang bata ang may napakatingkad na kaputian, ang kanyang buong 
katauhan ay may kaluwalhatiang di kayang ilarawan, at ang kanyang kaanyuan ay tunay na 
parang kidlat. Ang silid ay lubhang maliwanag, subalit hindi kasingningning ng nakapaligid sa 
kanyang katauhan. Nang una ko siyang tingnan, ako ay natakot; subalit ang takot ay kaagad ding 
nawala sa akin. 
 
1:33 Ako'y tinawag niya sa aking pangalan, at sinabi niya na siya'y isang sugo na nagbuhat sa 
kinaroroonan ng Diyos na pinaparito sa akin; na ang kanyang pangalan ay Moroni; na ang Diyos 
ay may gawaing ipagagawa sa akin; at ang aking pangalan ay makikilala sa kabutihan at 
kasamaan sa lahat ng bansa, lahi, at wika, o magiging mabuti at masama sa usap-usapan ng 
lahat ng tao. 
 
1:34 Sinabi niya na may nakalagak na isang aklat, na nakasulat sa mga laminang ginto, na 
nagbibigay-ulat tungkol sa mga dating naninirahan sa lupalop na ito, at kung saan sila nagbuhat. 
At kanya ring sinabi na ang kabuuan ng walang hanggang Ebanghelyo ay napapaloob dito, gaya 
ng ibinigay na ng Tagapagligtas sa mga sinaunang tao; 
 
1:35 Gayundin, may dalawang bato sa mga balantok na pilak -- at ang mga batong ito, na 
nakakabit sa isang baluti sa dibdib, ay siyang bumubuo ng tinatawag na Urim at Tummim -- na 



nakalagak na kasama ng mga lamina; at ang pagmamay-ari at paggamit ng mga batong ito ay 
siyang kabuuan ng mga "tagakita" noong sinauna o nakaraang panahon; at ang mga yaon ay 
inihanda ng Diyos sa layuning maisalin ang aklat. 
 
1:36 Matapos sabihin sa akin ang mga bagay na ito, sinimulan niyang ulitin ang mga propesiya 
sa Lumang Tipan. Una niyang inulit ang bahagi sa ikatlong kabanata ng Malakias; at inulit din 
niya ang ikaapat o huling kabanata sa yaon ding propesiya, bagaman may kaunting pagkakaiba 
sa kung paano ito mababasa sa ating mga Biblia. Sa halip na ulitin ang unang talata tulad ng 
mababasa sa ating mga aklat, inulit niya ito nang ganito: 
 
1:37 Masdan, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat ng palalo, 
oo, at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay masusunog na parang dayami; sapagkat yaong 
mga darating ang magsusunog sa kanila, wika ng Panginoon ng mga Hukbo, na anupa't hindi 
mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sanga man. 
 
1:38 At muli, inulit niya ang ikalimang talata nang ganito: Masdan, ihahayag ko sa inyo ang 
Pagkasaserdote, sa pamamagitan ng kamay ni Elijah, ang propeta, bago dumating ang dakila at 
kakila-kilabot na araw ng Panginoon. 
 
1:39 Kakaiba rin niyang inulit ang sumusunod na talata: At kanyang itatanim sa mga puso ng 
mga anak ang mga pangakong ginawa sa mga ama, at ang mga puso ng mga anak ay babaling 
sa kanilang mga ama. Kung hindi magkagayon, ang buong mundo ay lubos na mawawasak sa 
kanyang pagparito. 
 
1:40 Bilang karagdagan sa mga ito, inulit niya ang ikalabing-isang kabanata ng Isaias, at 
sinasabing malapit na itong matupad. Inulit din niya ang ikatlong kabanata ng Mga Gawa, 
ikadalawampu't dalawa at ikadalawampu't tatlong talata, na walang pagkakaiba sa mababasa 
natin sa Bagong Tipan. Sinabi niya na ang propetang yaon ay si Cristo; subalit hindi pa 
dumarating ang araw na "sila na hindi makikinig sa kanyang tinig ay pupuksaing lubos mula sa 
mga tao," ngunit malapit nang dumating. 
 
1:41 Inulit din niya ang ikalawang kabanata ng Joel, mula sa ikadalawampu't walong talata 
hanggang sa huli. Sinabi rin niya na hindi pa ito natutupad, ngunit malapit na. At sinabi pa niya na 
ang kaganapan ng mga Gentil ay nalalapit na. Marami pa siyang inulit na iba pang sipi sa banal 
na kasulatan, at nagbigay ng maraming paliwanag na hindi maaaring banggitin dito. 
 
1:42 Muli, sinabi niya sa akin, na kapag nakuha ko na ang mga lamina na kanyang binanggit -- 
sapagkat ang panahon sa pagkuha nito ay hindi pa sumasapit -- ay hindi nararapat na ang mga 
yaon ay ipakita ko kahit kanino mang tao; maging ang baluti sa dibdib na kasama ng Urim at 
Tummim; doon lamang sa kanila na ipag-uutos sa akin na pagpapakitaan ko ng mga yaon; at 
kung ipakikita ko roon sa mga hindi dapat makakita, ako ay mapaririwara. At habang nakikipag-
usap siya sa akin tungkol sa mga lamina, ang pangitain ay nabuksan sa aking isip at nakita ko 
ang pook na kinalalagakan ng mga lamina, at iyon ay naging napakalinaw at namumukod-tangi 
kaya't natukoy kong muli ang pook nang dalawin ko ito. 
 
1:43 Pagkatapos ng pag-uusap na ito, ang liwanag sa silid ay nakita kong kaagad na 
nagsimulang matipon sa paligid ng taong nakipag-usap sa akin, at ito ay nagpatuloy hanggang sa 
ang silid ay muling magdilim, maliban sa malapit sa paligid niya; nang biglang makita ko, na 
waring isang lagusan ang nabuksan paakyat sa langit, at siya ay pumaitaas hanggang sa 
tuluyang maglaho, at ang silid ay naiwang kagaya nang una noong hindi pa lumilitaw ang 
makalangit na liwanag. 
 
1:44 Sa aking pagkakahiga, ako ay nagnilay-nilay sa natatanging tagpo, at lubhang namangha sa 
mga sinabi sa akin nitong di pangkaraniwang sugo; nang sa gitna ng aking pagbubulay-bulay, 
bigla kong natuklasan na ang aking silid ay nagsisimula na namang lumiwanag, at sa isang iglap, 
kagaya noon, ang makalangit na sugo ring yaon ay nasa tabi na naman ng aking higaan. 



 
1:45 Nagsimula siya, at isinalaysay niyang muli ang ganoon ding mga bagay na ginawa na niya 
noong una niyang pagdalaw, na walang anumang pagkakaiba; at pagkatapos noon, ipinaalam 
niya sa akin ang dakilang paghuhukom na darating sa lupa, na may malaking kalagiman sa 
pamamagitan ng taggutom, espada, at salot; at ang kalunus-lunos na paghuhukom na ito ay 
darating sa lupa sa kasalukuyang salinlahi. Matapos isalaysay ang mga bagay na ito, muli siyang 
pumaitaas kagaya nang ginawa niya noong una. 
 
1:46 Sa mga sandaling iyon, sapagkat malalim ang pagkakakintal noon sa aking isipan, kung 
kaya't ang antok ay napalis sa aking mga mata, at ako'y tuluyang nagupo sa pagkakamangha sa 
aking mga nakita at narinig. Subalit ganoon na lamang ang aking pagkabigla nang muli kong 
makita ang sugo ring yaon sa tabi ng aking higaan, at marinig na muli niyang inuusal at sinasabi 
sa akin ang mga binanggit niya noong una; at nagdagdag ng babala sa akin, at sinabi sa akin na 
susubukin akong tuksuhin ni Satanas (sa kadahilanang ang mag-anak ng aking ama ay maralita), 
na kunin ang mga lamina upang magpayaman. Dito ay pinagbawalan niya ako, at sinabi na wala 
akong dapat na maging layunin sa pagkuha ng mga lamina maliban sa ikaluluwalhati ng Diyos, at 
maudyukan ng ano pa mang layunin sa pagtatayo ng kanyang kaharian; kung hindi ay di ko 
makukuha ang mga yaon. 
 
1:47 Matapos ang pangatlong pagdalaw na ito, ay muli siyang pumaitaas sa langit tulad ng dati, 
at ako ay naiwan na namang nagbubulay-bulay sa mga di pangkaraniwang pangyayaring 
kararanas ko lamang; nang halos kaagad-agad pagkatapos pumaitaas ang makalangit na sugo 
sa ikatlong ulit, ay tumilaok ang tandang, at napag-alaman ko na mag-uumaga na, kung kaya't 
ang aming pag-uusap ay maaaring inabot ng magdamag. 
 
1:48 Di naglaon ay bumangon ako sa aking higaan, at tulad ng dati ay nagtungo sa mga gawaing 
kinakailangan sa araw na iyon; subalit sa pagtatangka kong gumawa gaya ng mga ibang 
pagkakataon, ay napansin kong ang aking lakas ay naglaho kaya ako'y lubusang nawalan ng 
kakayahan. Ang aking ama na noon ay gumagawang kasama ko ay napunang may 
bumabagabag sa akin, at pinagsabihan ako na umuwi na. Tumalima ako na may layuning umuwi 
ng bahay; subalit sa aking pagtatangkang tumawid ng bakod palabas sa bukid na kinaroroonan 
namin, ay tuluyang nawala ang aking lakas, at ako ay bumagsak sa lupa na nanghihina, at ilang 
sandali ring nawalan ng kamalayan sa anumang bagay. 
 
1:49 Ang tinig na nagsasalita sa akin, tinatawag ako sa aking pangalan ang unang bagay na 
naalaala ko. Tumingala ako, at nakita ko ang sugo ring yaon, na nakatayo sa aking ulunan, at 
napalilibutan ng liwanag tulad noong una. Muli niyang isinalaysay sa akin ang mga isinalaysay na 
niya noong nakaraang gabi, at inutusan ako na magtungo sa aking ama at sabihin ang pangitain 
at ang mga kautusang natanggap ko. 
 
1:50 Sumunod ako; at ako'y nagbalik sa aking ama sa bukid, at inilahad ko sa kanya ang buong 
pangyayari. Tumugon siya sa akin na yaon ay sa Diyos, at sinabihan ako na humayo at sundin 
ang iniuutos ng sugo. Nilisan ko ang bukid, at ako'y nagtungo sa pook na sinabi sa akin ng sugo 
na pinaglalagakan ng mga lamina; at dahil sa pamumukod-tangi ng pangitain ko tungkol sa 
bagay na ito, ay natukoy ko kaagad ang pook pagdating ko roon. 
 
1:51 Malapit sa nayon ng Manchester, Ontario County, New York, ay isang burol na may 
kalakihan at siyang pinakamataas sa buong kapaligiran. Sa dakong kanluran ng burol na ito, di 
kalayuan sa tuktok, sa ilalim ng isang batong may kalakihan ay nakalatag ang mga laminang 
nakalagak sa isang kahong bato. Ang batong ito ay makapal at pabilog sa may bandang gitnang 
itaas, at papanipis tungo sa mga gilid, kung kaya't ang gitnang bahagi nito ay nakikita sa ibabaw 
ng lupa, subalit ang gilid sa palibot ay natatabunan ng lupa. 
 
1:52 Matapos kong maalis ang lupa, ay kumuha ako ng panikwas, at aking iniayos sa ilalim ng 
gilid ng bato, at sa kaunting pag-iinot ay naiangat. Tiningnan ko ang loob at nakita ko, naroroon 
nga ang mga lamina, ang Urim at Tummim at ang baluti sa dibdib kagaya ng sinabi ng sugo. Ang 



kahon na kinalalagyan ng mga iyon ay niyari sa pamamagitan ng paglalatag ng mga bato at 
pagdirikit sa mga ito ng mga sangkap na may uring semento. Sa ilalim ng kahon ay nakalatag 
ang dalawang bato na pahalang sa kahon, at sa mga batong ito nakapatong ang mga lamina at 
ang iba pang mga bagay na kasama ito. 
 
1:53 Tinangka kong ilabas ang mga yaon, ngunit ako'y pinagbawalan ng sugo, at muling 
pinagsabihan na ang panahon ng paglalabas nito ay hindi pa dumarating, at hindi pa darating, 
hanggang sa makalipas ang apat na taon magmula sa panahong yaon; subalit pinagsabihan niya 
ako na kinakailangang magtungo ako sa pook na yaon sa ganap na isang taon mula sa 
panahong iyon, at doon ay makikipagtagpo siya sa akin, at ako ay kinakailangang magpatuloy na 
gawin ang gayon hanggang sa sumapit ang panahong maaari nang kunin ang mga lamina. 
 
1:54 Kagaya ng ipinag-uutos sa akin, ako ay pumaparoon tuwing katapusan ng bawat taon, at sa 
tuwina ay natatagpuan ko roon ang sugo ring iyon, at tumatanggap ako ng tagubilin at kaalaman 
tuwing kami'y mag-uusap, tungkol sa kung ano ang gagawin ng Panginoon, at kung paano at sa 
anong paraan ang kanyang kaharian ay pangangasiwaan sa mga huling araw. 
 
1:55 Dahil sa hikahos na katayuan ng aking ama, kailangan naming gumawa sa pamamagitan ng 
aming 1:mga kamay, namamasukan sa mga gawaing arawan at iba pa, hangga't makakukuha 
kami ng pagkakataon. Kung minsan ay nasa tahanan kami at kung minsan ay nasa ibang lugar, 
at sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ay nakatamo ng maginhawang kabuhayan. 
 
1:56 Noong taong 1823 ang mag-anak ng aking ama ay naharap sa isang matinding dalamhati 
dahil sa pagkamatay ng aking pinakamatandang kapatid na lalaki, si Alvin. Noong buwan ng 
Oktubre, 1825, namasukan ako sa isang matandang ginoo na nagngangalang Josiah Stoal, na 
naninirahan sa Chenango County, Estado ng New York. Nakarinig siya ng tungkol sa isang 
minahan ng pilak na binuksan ng mga Kastila sa Harmony, Susquehanna County, Estado ng 
Pennsylvania; at bago ang aking pamamasukan sa kanya, ay naghuhukay, upang kung maaari, 
ay matuklasan ang minahan. Matapos akong sumamang manirahan sa kanya, kinuha niya ako, 
kasama ang iba pa niyang mga tauhan, upang maghukay sa minahan ng pilak, kung saan ako 
nagpatuloy na gumawa nang halos isang buwan, na walang tagumpay sa aming ginagawa, at sa 
wakas ay napahinuhod ang matandang ginoo na itigil na ang paghuhukay rito. Doon nagsimula 
ang laganap na kuwento ng aking pagiging isang tagahukay ng salapi. 
 
1:57 Sa panahon ng aking pamamasukan, nangasera ako kay Ginoong Isaac Hale, ng pook na 
yaon; doon ko unang nasilayan ang aking asawa (ang kanyang anak), si Emma Hale. Noong ika-
18 ng Enero, 1827, ikinasal kami, habang namamasukan ako kay Ginoong Stoal. 
 
1:58 Dahil sa aking patuloy na paninindigan na ako ay nakakita ng isang pangitain, patuloy akong 
sinundan ng pag-uusig, at ang mag-anak ng ama ng aking asawa ay labis na sumasalungat sa 
aming pagpapakasal. Kaya nga, ako ay napasailalim sa pangangailangan na dalhin siya sa ibang 
lugar; dahil dito, kami ay umalis at nagpakasal sa bahay ni Squire Tarbill, sa South Bainbridge, 
Chenango County, New York. Pagkatapos na pagkatapos ng aming kasal, nagbitiw ako kay 
Ginoong Stoal, at nagtungo sa aking ama, at kasama niyang nagsaka nang panahong yaon. 
 
1:59 Sa tinagal-tagal ay dumating ang panahon upang kunin ang mga lamina, ang Urim at 
Tummim, at ang baluti sa dibdib. Noong ikadalawampu't dalawa ng Setyembre, isanlibo walong 
daan at dalawampu't pito, matapos akong magtungo gaya ng nakaugalian sa katapusan ng isa 
pang taon sa pook na kinalalagakan ng mga yaon, ay ibinigay sa akin ang mga iyon ng nasabi 
ring makalangit na sugo, at nagtagubilin nang ganito: Na ako ang may pananagutan sa mga 
yaon; na kung ang mga ito'y mawawala dahil sa kawalang-ingat, o dahil sa aking kapabayaan, 
ako ay iwawaksi; subalit kung aking gagawin ang lahat ng pagsisikap upang ang mga ito ay 
maingatan, hanggang kunin niya, ang sugo, ang mga ito, ito ay pangangalagaan. 
 
1:60 Agad kong napag-alaman ang dahilan kung bakit tumanggap ako ng ganoong kahigpit na 
mga tagubilin na pakaingatan ang mga yaon, at kung bakit sinabi ng sugo na kung matupad ko 



ang mga nararapat kong gawin na iniatang sa aking mga kamay, ay kukunin niya ang mga yaon. 
Sapagkat hindi pa gaanong nagtatagal na nabunyag na ang mga yaon ay nasa akin, ay isang 
walang tigil na pamimilit ang ginamit upang ang mga yaon ay maagaw sa akin. Lahat ng pakana 
na maaaring gawin ay ginamit sa ganoong layunin. Ang pag-uusig ay higit na naging mapait at 
matindi kaysa noong una, at ang mga tao ay laging nakahanda upang makuha sa akin kung 
maaari ang mga yaon. Subalit sa karunungan ng Diyos, yaon ay nanatiling ligtas sa aking mga 
kamay, hanggang sa matapos ko ang mga kinakailangan na iniatang sa aking mga kamay. 
Alinsunod sa napagkasunduan, nang hingin ng sugo ang mga iyon ay ibinigay ko yaon sa kanya; 
at ang mga yaon ay nasa kanyang pag-iingat magpahanggang sa araw na ito, na ikalawang araw 
ng Mayo, isanlibo walong daan at tatlumpu't walo. 
 
1:61 Ang kaguluhan, gayon man, ay nagpatuloy pa rin, at ang usap-usapan lakip ang isanlibo 
niyang dila ay buong panahong nagpapalaganap ng mga kasinungalingan tungkol sa mag-anak 
ng aking ama, at tungkol sa aking sarili. Kung ilalahad ko ang isa sa isanlibong bahagi ng mga 
yaon, ay makapupuno ng mga aklat. Ang pag-uusig, gayon man, ay umabot na sa kasukdulan na 
napilitan akong umalis sa Manchester, at kasama ang aking asawa ay nagtungo sa purok ng 
Susquehanna, sa estado ng Pennsylvania. Habang naghahandang lumisan -- sa labis na 
kahirapan, at napakabigat na pag-uusig sa amin na wala ng pagkakataon upang magkaroon ng 
pagbabago sa amin -- sa gitna ng aming mga paghihirap ay nakakita kami ng kaibigan sa isang 
ginoong nagngangalang Martin Harris, na nagtungo sa amin at nagbigay sa akin ng limampung 
dolyar upang makatulong sa aming paglalakbay. Si Ginoong Harris ay naninirahan sa kabayanan 
ng Palmyra, Wayne County, sa estado ng New York, at isang iginagalang na magsasaka. 
 
1:62 Dahil sa napapanahong tulong na ito ay nagawa kong makarating sa lugar na aking 
paroroonan sa Pennsylvania; at agad-agad pagkarating ko roon ay sinimulan kong sipiin ang 
mga titik mula sa mga lamina. Nakasipi ako ng marami-raming bilang nito, at sa pamamagitan ng 
Urim at Tummim isinalin ko ang ilan sa kanila, na aking ginawa sa pagitan ng panahong 
dumating ako sa bahay ng ama ng aking asawa, sa buwan ng Disyembre, at ng sumunod na 
Pebrero. 
 
1:63 Isang araw sa buwan ng Pebrero, ang nabanggit na si Ginoong Martin Harris ay dumating 
sa aming lugar, kinuha ang mga titik na naiguhit ko mula sa mga lamina, at dinala ang mga yaon 
sa lunsod ng New York. Kung ano man ang naganap sa kanya at sa mga titik, ihaharap ko ang 
sarili niyang salaysay ng mga pangyayari, ayon sa mga inilahad niya sa akin pagkabalik niya, ito 
ang mga sumusunod: 
 
1:64 "Nagtungo ako sa lunsod ng New York, at ipinakita ang mga titik na naisalin na, lakip ang 
pagkakasalin nito, kay Profesor Charles Anthon, isang tanyag na ginoo dahil sa kanyang 
kakayahang pampanitikan. Sinabi ni Profesor Anthon na wasto ang pagkakasalin, higit pa sa 
alinmang isinalin mula sa wikang Egipto na nakita na niya. Pagkatapos ay ipinakita ko sa kanya 
yaong mga hindi pa naisasalin, at sinabi niya na ang mga ito ay mga nasa wikang Egipto, 
Caldeo, Asiria, at Arabo; at sinabi niya na tunay na mga titik ang mga yaon. Binigyan niya ako ng 
isang katibayan, na nagpapatunay sa mga taga-Palmyra na tunay na mga titik ang mga yaon, at 
ang pagkakasalin ng mga yaong naisalin na ay wasto rin. Kinuha ko ang katibayan at isinilid ito 
sa aking bulsa, at papaalis na sa kabahayan, nang muli akong tawagin ni Ginoong Anthon, at 
tinanong ako kung paano natuklasan ng kabataang lalaki na may mga laminang ginto sa lugar na 
kinatagpuan niya nito. Sumagot ako na isang anghel ng Diyos ang naghayag nito sa kanya. 
 
1:65 "Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, 'Maaari ko bang makita ang katibayang iyan.' Alinsunod 
dito, kinuha ko ito sa aking bulsa at ibinigay sa kanya, nang kinuha niya ito at puniting pira-piraso, 
sinasabing wala nang gayong bagay tulad ng paglilingkod ng mga anghel sa ngayon, at kung 
dadalhin ko ang mga lamina sa kanya ay isasalin niya ang mga ito. Ipinaalam ko sa kanya na 
isang bahagi ng mga lamina ay mahigpit na nakasara, at pinagbawalan akong dalhin ang mga 
yaon. Tumugon siya, 'Hindi ako makababasa ng isang aklat na mahigpit na nakasara.' Iniwan ko 
siya at nagtungo kay Doktor Mitchell, na pinatibayan ang sinabi ni Profesor Anthon hinggil sa 
mga titik at pagkakasalin." 



 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     
*      

 
1:66 Noong ika-5 araw ng Abril, 1829, dumating si Oliver Cowdery sa aking tahanan, kailanma'y 
hindi ko pa siya nakita kundi noon lamang. Sinabi niya sa akin na sa pagtuturo sa paaralan na 
malapit sa lugar na tinitirahan ng aking ama, at ang aking ama bilang isa sa mga nagpadala sa 
paaralan, siya ay nagtungo upang mangasera ng ilang panahon sa kanyang bahay, at habang 
naroroon ay inilahad ng mag-anak sa kanya ang mga pangyayari sa pagkakatanggap ko ng mga 
lamina, at alinsunod dito ay nagtungo siya upang magtanong sa akin. 
 
1:67 Dalawang araw pagkarating ni Ginoong Cowdery (noong ika-7 ng Abril) sinimulan kong 
isalin ang Aklat ni Mormon, at nagsimula siyang magsulat para sa akin. 
 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     
*      

 
1:68 Ipinagpatuloy pa rin namin ang gawain ng pagsasalin, nang, isang araw ng sumunod na 
buwan (Mayo, 1829), kami ay nagtungo sa kakahuyan upang manalangin at magtanong sa 
Panginoon hinggil sa pagbibinyag para sa kapatawaran ng mga kasalanan, na natagpuan 
naming nabanggit sa pagkakasalin ng mga lamina. Habang kami ay nasa gayong ayos, 
nananalangin at nananawagan sa Panginoon, isang sugo mula sa langit ang bumaba sa isang 
ulap ng liwanag, at habang nakapatong ang kanyang mga kamay sa amin, inordenan niya kami, 
sinasabing: 
 
1:69 Sa inyo na aking kapwa tagapaglingkod, sa pangalan ng Mesiyas, aking iginagawad ang 
Pagkasaserdoteng Aaron, na may hawak ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel, at ng 
ebanghelyo ng pagsisisi, at ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran 
ng mga kasalanan; at ito ay hindi na muling kukunin sa mundo, hanggang sa ang mga anak na 
lalaki ni Levi ay mag-alay muli ng handog sa Panginoon sa kabutihan. 
 
1:70 Sinabi niya na ang Pagkasaserdoteng Aaron na ito ay walang kapangyarihan ng 
pagpapatong ng mga kamay para sa kaloob na Espiritu Santo, subalit ito'y igagawad sa amin 
pagkaraan nito; at inutusan niya kami na humayo at magpabinyag, at nagbigay sa amin ng 
tagubilin na dapat kong binyagan si Oliver Cowdery, at pagkatapos ay dapat niya akong 
binyagan. 
 
1:71 Alinsunod dito, humayo kami at nabinyagan. Una ko siyang bininyagan, at pagkatapos ay 
bininyagan niya ako -- matapos ito ay ipinatong ko ang aking mga kamay sa kanyang ulo at 
inordenan siya sa Pagkasaserdoteng Aaron, at pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang mga 
kamay sa akin at inordenan ako sa yaon ding Pagkasaserdote -- sapagkat sa gayon kami 
inutusan.* 
 
1:72 Ang sugo na dumalaw sa amin sa pagkakataong ito at naggawad sa amin ng 
Pagkasaserdoteng ito, ay nagsabi na Juan ang kanyang pangalan, siya ring tinatawag na Juan 
Bautista sa Bagong Tipan, at na siya ay kumikilos sa ilalim ng tagubilin nina Pedro, Santiago at 
Juan, na may hawak ng mga susi ng Pagkasaserdoteng Melquisedec, na kung aling 
Pagkasaserdote, sinabi niya, ay igagawad sa amin sa takdang panahon, at ako ay dapat 
tawaging ang Unang Elder ng Simbahan, at siya (Oliver Cowdery) ang pangalawa. Ito ay noong 
ikalabinlimang araw ng Mayo, 1829, na kami ay inordenan sa ilalim ng mga kamay ng sugong ito, 
at nabinyagan. 
 
1:73 Agad-agad sa pag-ahon namin sa tubig matapos kaming mabinyagan, nakaranas kami ng 
dakila at maluwalhating mga pagpapala mula sa ating Ama sa Langit. Hindi pa natatagalan nang 
mabinyagan ko si Oliver Cowdery, nang napasakanya ang Espiritu Santo, at tumayo siya at 



nagpropesiya ng maraming bagay na di maglalaon ay mangyayari. At muli, hindi pa natatagalan 
matapos niya akong mabinyagan, ako rin ay nagkaroon ng diwa ng propesiya, nang, sa pagtayo, 
nagpropesiya ako hinggil sa paglaganap ng Simbahang ito, at marami pang ibang bagay na 
nauugnay sa Simbahan, at sa salinlahing ito ng mga anak ng tao. Napuspos kami ng Espiritu 
Santo, at nagsaya sa Diyos ng aming kaligtasan. 
 
1:74 Ngayong naliwanagan na ang aming mga isipan, nagsimulang mabuksan sa aming mga 
pang-unawa ang mga banal na kasulatan, at ang tunay na kahulugan at layunin ng higit na 
mahiwaga nilang mga sipi ay inihayag sa amin sa isang pamamaraan na hindi namin kailanman 
naabot noong una, ni hindi namin naisip ito noon. Samantala, napilitan kaming ipaglihim ang mga 
pangyayari sa pagkakatanggap ng Pagkasaserdote at ng aming pagkakabinyag, sanhi sa diwa 
ng pag-uusig na makikita sa aming purok. 
 
1:75 Binantaan kaming durumugin, manaka-naka, at ito, rin, ng mga mangangaral ng relihiyon. At 
ang kanilang mga tangkang dumugin kami ay nahadlangan lamang dahil sa impluwensiya ng 
mag-anak ng ama ng aking asawa (sa ilalim ng awa at tulong ng Diyos), na naging napakabait sa 
akin, at tumututol sa mga mandurumog, at sumasang-ayon na ako ay pahintulutang magpatuloy 
sa gawain ng pagsasalin nang walang abala; at kaya nga nag-alok at nangako sa amin na 
pangangalagaan mula sa lahat ng hakbang na labag sa batas, sa abot ng kanilang makakaya. 
 
 * Inilarawan ni Oliver Cowdery ang mga pangyayari nang ganito: "Ang mga araw na ito 
ay hindi maaaring malimutan -- ang maupo sa ilalim ng tinig na dinidiktahan ng inspirasyon sa 
langit, pinukaw ng isang sukdulang pasasalamat ang pusong ito! Sa araw-araw ako ay 
nagpatuloy, nang walang umaabala, na magsulat mula sa kanyang bibig, habang isinasalin niya 
sa pamamagitan ng Urim at Tummim, o gaya ng sinasabi ng mga Nephita, 'Mga Tagasalin,' ang 
kasaysayan o talaang tinatawag na 'Ang Aklat ni Mormon.' 
 
 "Ang bigyang-pansin, maging sa ilang salita, ang kawili-wiling ulat na ibinigay ni Mormon 
at ng kanyang matapat na anak, na si Moroni, na tungkol sa isang pangkat ng mga tao na minsan 
ay minahal at pinagpala ng langit, ay makalalabis sa aking balakin sa ngayon; kaya nga 
ipagpapaliban ko muna ito sa darating na panahon, at gaya ng aking nabanggit sa pambungad, 
higit na tatalakay sa ilang pangyayari na tuwirang nag-uugnay sa simula ng Simbahang ito, na 
maaaring maging kawili-wili sa ilang libong nagsilapit, sa gitna ng hindi pagsang-ayon ng mga 
bulag na tagasunod at paninirang-puri ng mga mapagkunwari, at tinanggap ang Ebanghelyo ni 
Cristo. 
 
 "Walang sinuman, sa kanilang mahinahong pag-iisip, ang makapagsasalin at 
makapagsusulat ng mga tagubilin na ibinigay sa mga Nephita mula sa bibig ng Tagapagligtas, sa 
wastong pamamaraan kung paano itatayo ng tao ang Kanyang Simbahan, at lalung-lalo na't ang 
katiwalian ay nagpalaganap ng pag-aalinlangan sa lahat ng kaayusan at mga pamamaraang 
isinasagawa sa tao, nang hindi maghahangad ng pribilehiyong maipakita ang kahandaan ng puso 
sa pamamagitan ng paglilibing sa likidong libingan, upang makasagot ng may 'malinis na budhi 
sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo.' 
 
 "Matapos isulat ang ulat na ibinigay hinggil sa ministeryo ng Tagapagligtas sa labi ng 
mga binhi ni Jacob, sa lupalop na ito, madaling makita, gaya ng sinabi ng propeta, na ang 
kadiliman ay bumalot sa mundo at labis na kadiliman sa mga isipan ng tao. Sa pagbubulay-bulay 
pa ay napakadaling makita na sa gitna ng labis na sigalutan at ingay hinggil sa relihiyon, walang 
may karapatan mula sa Diyos upang isagawa ang mga ordenansa ng Ebanghelyo. Sapagkat 
maaaring itanong, ang tao ba ay may karapatang gumawa sa pangalan ni Cristo, na nagtatatwa 
ng mga paghahayag, samantalang ang kanyang patotoo ay wala nang iba kundi ang diwa ng 
propesiya, at ang Kanyang relihiyon ay nakabatay, nakatayo, at itinataguyod sa pamamagitan ng 
kaagad na paghahayag, sa lahat ng kapanahunan ng daigdig nang Siya ay nagkaroon ng mga 
tao sa mundo? Kung ang mga katotohanang ito ay nailibing, at maingat na itinago ng mga tao na 
ang mga katusuhan ay maaaring magdulot ng panganib kung mapahihintulutang magliwanag 



kahit minsan sa mga mukha ng tao, ang mga ito ay hindi sa atin; at maghihintay lamang tayo ng 
kautusang ibibigay 'Magsipagbangon at magpabinyag.' 
 
 "Ito ay hindi matagal na hinangad bago naganap. Ang Panginoon na sagana sa awa, at 
sa tuwina'y nakahandang sumagot sa walang tigil na panalangin ng mapagpakumbaba, matapos 
kaming manawagan sa kanya sa mataimtim na paraan, maliban sa mga tinitirahan ng mga tao, 
ay nagpakababa upang ipaalam sa amin ang kanyang kalooban. Nang bigla, tila baga mula sa 
gitna ng kawalang-hanggan, ang tinig ng Manunubos ay nangusap ng kapayapaan sa amin, 
habang ang tabing ay nahawi at ang anghel ng Diyos ay bumaba na nadaramitan ng 
kaluwalhatian, at inihatid ang pinakahihintay na mensahe, at ang mga susi ng Ebanghelyo ng 
pagsisisi. Anong ligaya! anong kababalaghan! anong panggigilalas! Habang ang daigdig ay 
pinahirapan at nagkakagulo -- habang ang milyun-milyon ay nangangapa tulad ng bulag na 
naghahanap ng pader, at habang ang lahat ng tao ay nakasandig sa kawalang-katiyakan, na 
pangkalahatan, namalas ng aming mga mata, narinig ng aming mga tainga, tulad ng 'sikat ng 
araw'; oo, higit pa -- sa ibabaw ng kislap ng sinag ng araw ng Mayo, na nagsabog ng kanyang 
kaningningan sa mukha ng kalikasan! Nang panahong iyon ang kanyang tinig, bagaman 
malumanay, ay tumagos sa kaibuturan, at ang kanyang mga salita, 'Ako ay inyong kapwa 
tagapaglingkod,' ay pumawi sa lahat ng takot. Kami ay nakinig, kami ay tumitig, kami ay 
humanga! Ito ay tinig ng isang anghel mula sa kaluwalhatian, ito ay isang mensahe mula sa 
Kataas-taasan! At nang aming marinig kami ay nagsaya, habang ang Kanyang pag-ibig ay 
pumupukaw sa aming mga kaluluwa, at kami ay nabalot sa pangitain ng 
Pinakamakapangyarihan! Mayroon pa bang puwang sa pag-aalinlangan? Wala na; kawalang-
katiyakan ay naglaho, ang pag-aalinlangan ay lumubog upang hindi na muling lumitaw, habang 
ang kathang-isip at panlilinlang ay naglaho magpakailanman! 
 
 "Subalit, mahal kong kapatid, mag-isip, saglit na mag-isip pa, anong ligaya ang 
pumuspos sa aming mga puso, at sa pagkabigla kami ay napaluhod, (sapagkat sino ba ang hindi 
luluhod sa gayong pagbabasbas?) Nang aming matanggap sa ilalim ng kanyang kamay ang 
Banal na Pagkasaserdote tulad ng kanyang sinabi, 'Sa inyo aking mga kapwa tagapaglingkod, sa 
pangalan ng Mesiyas, aking iginagawad ang Pagkasaserdoteng ito at karapatang ito, na 
mananatili sa lupa, upang ang mga Anak na Lalaki ni Levi ay maaari muling mag-alay ng isang 
handog sa Panginoon sa kabutihan!' 
 
 "Hindi ko tatangkaing ilarawan sa iyo ang damdamin ng pusong ito, ni ang dakilang 
kagandahan at kaluwalhatiang pumalibot sa amin sa pagkakataong ito; subalit paniniwalaan 
ninyo ako kung aking sasabihin, na ang mundo, ni mga tao man, sa kagalingan ng panahon, ay 
hindi masisimulang madamitan ang wika ng kasing kaakit-akit at kahanga-hangang pamamaraan 
gaya ng banal na katauhang ito. Wala; ni ang mundong ito ay may kapangyarihang magbigay ng 
kaligayahan, magkaloob ng kapayapaan, o maunawaan ang karunungan na nakapaloob sa 
bawat pangungusap habang ang mga ito ay inihahatid sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 
Banal na Espiritu! Maaaring malinlang ng tao ang kanyang kapwa, ang panlilinlang ay maaaring 
sundan ng panlilinlang, at ang mga anak ng masasama ay maaaring magkaroon ng 
kapangyarihang akitin ang hangal at ang hindi naturuan, hanggang sa mapawalang-saysay 
subalit ang bungang-isip ang nagpapakain sa marami, at natatangay ng bunga ng kabulaanan sa 
kanyang agos ang salawahan tungo sa libingan; subalit isang haplos ng daliri ng kanyang 
pagmamahal, oo, isang sinag ng kaluwalhatian mula sa itaas ng daigdig, o isang salita mula sa 
bibig ng Tagapagligtas, mula sa sinapupunan ng kawalang-hanggan, maipalalagay ang lahat ng 
ito sa kawalang-saysay, at binubura ito magpakailanman mula sa isipan. Ang katiyakan na kami 
ay nasa harapan ng isang anghel, ang katiyakan na narinig namin ang tinig ni Jesus, at ang 
katotohanang walang dungis habang ito ay dumadaloy mula sa isang dalisay na katauhan, 
idinidikta ng kalooban ng Diyos, para sa akin ay hindi mailalarawan, at ako kailanman ay tatanaw 
sa pagpapahiwatig na ito ng kabutihan ng Tagapagligtas nang may kamanghaan at pasasalamat 
habang ako ay pinahihintulutang mabuhay; at sa mga tahanang yaon kung saan nananahanan 
ang kaganapan at ang kasalanan ay hindi makapaparoon, umaasa ako na pakamamahalin sa 
araw na yaon na hindi magwawakas." -- Messenger and Advocate, tomo 1 (Oktubre, 1834), pp. 
14-16. 



 
 


