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PASIUNA
Ang kaminyoon tali sa bana ug asawa maoy sentro sa plano sa kali-

pay sa atong Langitnong Amahan. Ang pisikal nga pagkasuod usa ka
sagrado nga bahin sa relasyon sa kaminyoon. Kini naghimo nga ang
mga anak matawo diha sa mga pamilya, ug mohimo sa mga magtia-
yon nga magkasuod gayud sa tibuok nilang kinabuhi.

Ang kaaway [adversary] mosulay sa pagpugong sa plano sa kalipay
sa Ginoo pinaagi sa pagsugyot nga ang pisikal nga pagkasuod para
lang sa pagtagbaw sa kaugalingon. Ang pornograpiya nag-awhag nii-
ning makadaot ug hinakog nga pagsabot. Ang pornograpiya nagpa-
kita o naghulagway sa lawas sa tawo o sekswal nga batasan sa paagi
nga makaaghat og sekswal nga mga pagbati. Kini makita diha sa
sinulat nga mga materyal (lakip ang mga nobela nga hilas [romance
novels]), mga litrato, mga salida sa sine, electronic nga mga hulagway,
mga video games, mga Internet chat room, erotik nga mga pakighi-
nabi sa telepono, musika, o bisan unsa nga paagi. Himan o galamiton
kini sa kaaway.

Samtang ikaw magkat-on ug mogamit sa ebanghelyo ni Jesukristo
sa imong kinabuhi, ikaw makasagubang sa kaaway. Kon ikaw
“[Mo]himo sa hiyas nga modayan-dayan sa imong mga hunahuna
sa walay paghunong” (D&P 121:45), ikaw motubo sa kahibalo,
kalig-on, ug kusog. Ikaw makadawat sa Iyang imahe diha sa imong
panagway ug sa espirituhanong paagi matawo diha Kaniya (tan-awa
sa Alma 5:14).
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PAGPUNO SA IMONG
KINABUHI SA KAHAYAG

Ang Manluluwas nga si Jesukristo nagsaad niadtong mosunod
Kaniya: “Ang inyong tibuok kalawasan mapuno sa kahayag, ug wala
nay kangitngit diha kaninyo” (D&P 88:67; tan-awa usab sa 3 Nephi
13:22–23). Pun-a ang imong kinabuhi sa kamatuoran, pagkamatarung,
kalinaw, ug hugot nga pagtuo. Samtang ikaw mopuno sa imong kina-
buhi sa mga maayo, wala na unyay lugar alang sa pornograpiya ug sa
uban pang tinubdan sa espirituhanong kangitngit.

Si Elder Robert D. Hales sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles miobserbar: “Ang kahayag ug kangitngit dili makaukopar
sa samang lugar sa samang higayon. Ang kahayag mobugaw sa kangit-
ngit. Kon ang kahayag anaa, ang kangitngit mabuntog ug kinahang-
lang mobiya. Labawng mahinungdanon, ang kangitngit dili maka-
buntog sa kahayag gawas kon ang kahayag magkahinay o mobiya”
(sa Conference Report, Abr. 2002, 80–81; o Ensign, Mayo 2002, 70).

Imong mapuno ang imong kinabuhi samtang ikaw mag-ampo
ug magtuon sa mga kasulatan uban sa tinud-anay nga katuyoan,
nagtinguha nga masayud, makasabot, ug mosunod sa Ginoo. Imong
makita nga ang pulong sa Dios adunay “mas gamhanan nga epekto”

diha kanimo “kay sa ... bisan unsa pa”
(Alma 31:5). Ang usa ka pagsabot sa tinuod
nga doktrina motabang kanimo nga mausab
ang imong mga kinaiya ug batasan.

Ang pagtambong sa mga miting
sa Simbahan ug ang pagkalawat sa sakra-
mento, pagbalaan sa adlawng Igpapahulay,
pagpuasa, ug pagbayad sa ikapulo [tithing]
motabang kanimo nga dili mabulingan sa
kangitngit sa kalibutan (tan-awa sa D&P
59:9). Tukma nga musika ug makapadasig
nga mga talan-awon moimbitar sa Espiritu
nganha sa imong kinabuhi.

Regular nga pagsimba ug pagserbisyo
sulod sa templo molig-on usab kanimo. Si
Presidente Gordon B. Hinckley namulong
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mahitungod sa makapalig-on nga epekto sa
pagtambong sa templo: “Himoang kinaiya
ang pag-adto sa balay sa Ginoo. Walay laing
paagi sa pagsiguro sa husto nga pagpuyo
kaysa pagtambong sa templo. Makabuntog
kini sa kadautan sa pornograpiya” (sa
Conference Report, Abr. 2005, 109; o Ensign,
Mayo 2005, 102).

Sa imong pagpaduol sa Ginoo, ang imong
batasan ug ang imo mismong kinaiya maghi-
nay-hinay nga mahimong sama kang Kristo.
Pinaagi sa personal nga pagkakabig ngadto sa
ebanghelyo ni Jesukristo, makat-on ka nga
“[ma]wala nay hilig sa pagbuhat og dautan,
apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay”
(Mosiah 5:2).

PAGLIKAY UG
PAGPAKIGBATOK
SA KANGITNGIT

Sama nga ang ubang mga impluwensya
mopuno sa imong kalag sa kahayag, ang
uban magdala og kangitngit. Kini nga
kangitngit sagad moabot sa hinay-hinay
nga paagi, halos dili mamatikdan, kon
ikaw dili magmatngon.

Ang pornograpiya mahimong makagun-
ob. Ang pagpasagad niini mohikaw
kanimo sa panag-uban sa Espiritu Santo.
Mopangitngit kini sa imong hunahuna.
Mopahuyang ug sa ngadto-ngadto moguba
sa kinabuhi sa kaminyoon ug pamilya.
Kadtong magpasagad niini sa dili madugay
mobati og nalayo sa Dios, dili takus, ug dili
madawat sa Dios, sa ilang kaugalingon, ug sa
uban. Mahimo sila nga mga tawo nga kauga-
lingon lang ang gihunahuna ug dili na kaayo



makatagamtam og maayo ug matarung nga mga pakiglambigit
sa uban. Usikan nila ang mahinungdanong panahon ug kwarta,
mobutang diha sa peligro ang ilang estado sa Simbahan, ug mopakun-
hod sa ilang abilidad sa pagserbisyo sa uban.

Ang ubang mga materyal nga dili kaayo klaro nga pornograpik
mahimong mopuno gihapon sa imong kinabuhi sa kangitngit ug
mohikaw kanimo sa espirituhanong kusog. Mga programa sa telebis-
yon, mga litrato, mga salida sa sine, mga kanta, ug mga libro sagad
motagad sa pagkadili putli ug pagkamaluibon nga komon, madani-
hon, ug kataw-anan. Likayi ang bisan unsa nga mobugaw sa Espiritu
Santo gikan sa imong kinabuhi.

Maayo nga makalingaw nga mga kalihokan motabang kanimo ug
sa imong pamilya nga magkasuod sa usag usa ug sa Ginoo. Limitahi
ang inyong panahon sa pagtan-aw og TV, pagdula og mga video
games, ug paggamit sa mga computer para nga maglingaw-lingaw.
Paghimo og mga sumbanan alang sa inyong pag-apil niini nga mga
kalihokan, sama sa pagpugong sa paggamit sa Internet alang sa tino
nga mga katuyoan lamang.

Samtang ikaw modeterminar kon unsay ilakip sa imong kinabuhi,
pangutana og mga pangutana sama sa:

• Makadapit ba kini sa Espiritu Santo?

• Mopabati ba kini kanako nga nalig-on o nabayaw?

• Nahisubay ba kini sa mga sumbanan sa ebanghelyo? (Ikomparar
kini sa ika-trese nga artikulo sa hugot nga pagtuo.)

• Giunsa paghatag og bili ang kaputli, pagkamaunongon, ug ang mga
pamilya?

Kadtong magpasiugda og pornograpiya agresibo sa ilang pagpa-
ngita og bag-ong mga tiggamit, ilabi na sa Internet. Sagad sila
mogamit og malinglahon nga mga paagi. Mahimong makasugat
ka usahay og pornograpik nga mga materyal nga wala tuyoa. Kon
mahitabo kini kanimo, pahawa gilayon gikan niini. Pakigbatoki
kini nga kangitngit. Ayaw pagtugot nga mahimo kini nga kabahin
sa imong kinabuhi. Ayaw kini padayona. Makapili ka sa pagpugong
sa imong mga hunahuna ug ipunting ngadto sa laing butang.
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PAGPANGITA OG KUSOG
SA PAGSALIKWAY SA SALA

Kon ikaw nahisugamak na sa pornograpiya
sa bisan unsa kagrabe, mahimo kang makaun-
dang. Aduna kay kabubut-on sa pagpili sa
imong mga hunahuna ug mga buhaton.
Mahimo nga ang kaaway miilad kanimo kani-
adto, apan anaa kanimo ang katapusang pag-
pili. Maangkon nimo pagbalik ang kusog sa
Espiritu sa imong kinabuhi. Sa pagbuhat niini,
ikaw magkinahanglan labaw sa tanan nga
masayud nga ang Manunubos nahigugma
kanimo. Aduna Siyay gahum sa pagtabang
kanimo. Namatay Siya aron sa pagbayad sa
kasal-anan sa tanan nga maghinulsol ug
mosunod Kaniya. Masangpit nimo ang
gahum sa Iyang Pag-ula alang sa paglaum ug
kusog samtang ikaw maghinulsol. Hinumdumi ang mga pulong ni
Apostol Pablo: “Mahimo ko ang tanang butang pinaagi kang Kristo
nga nagapalig-on kanako” (Mga Taga-Filipos 4:13).

Paglaum
Kon misulay na ka nga moundang sa pornograpiya apan wala mag-

malampuson, mahimong mawad-an ka og gana. Si Satanas mosulay
sa pagpahimulos sa imong pagkawalay gana pinaagi sa pagsulay sa
pagkombinsir kanimo nga dili ka makahunong o nga ang Pag-ula dili
mosalir kanimo. Kining tanan mga bakak. Tungod sa matubsanon
nga sakripisyo ni Jesukristo, mahimo ka nga maghinulsol ug mag-
usab. Ang Ginoo misaad nga “bisan pa ang inyong mga sala mapula,
sila pagapution ingon sa nieve” (Isaias 1:18).

Pagdawat og tulubagon ug
pag-ila sa pagpangatarungan

Ang mga tawo mangatarungan sa sala pinaagi sa pagsulti sa ilang
kaugalingon, “Wala bitaw tawo nga nasakitan,” “Panagsa ra bitaw
nako kini buhaton,” o “Kini nalang gyud ang katapusan.”
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Kon ikaw magpasagad sa pornograpiya, kinahanglan ka nga moila
sa kamatuoran kabahin sa imong kaugalingon ug sa imong mga
binuhatan. Tinguhaa ang Ginoo pinaagi sa pag-ampo, ug Siya mota-
bang kanimo nga moeksamin sa imong batasan sa matinuorong
paagi ug klaro nimong makita ang imong kaugalingon ug ang imong
mga pangatarungan. Kon masayud ka sa kamatuoran, “ang kamatuo-
ran magahatag kaninyog kagawasan” (Juan 8:32). Hinumdumi nga
ikaw usa ka anak sa Dios. Pinaagi sa Pag-ula, aduna kay gahum nga
mahimong sama Kaniya. Dili gayud ikaw makakita og kalipay diha
sa makasasala nga batasan. Ang bisan unsang pag-apil sa pornogra-
piya makadaot kanimo sa espirituhanong paagi. Ayaw og risgo sa
mga sangputanan sa sala.

Paghinulsol ug ang Pag-ula
Ang yawe sa pagbiya sa pornograpiya makita diha sa paghinulsol

ug sa Pag-ula ni Jesukristo. Ang paghinulsol makadala og kalig-on ug
usa ka bag-ong pagtagad sa Dios, sa kaugalingon, ug sa kinabuhi sa
kinatibuk-an. Pinaagi niini nga kalig-on, makatalikod ka sa dautan.
Mapahiuyon nimo ang imong kasingkasing ug kabubut-on sa plano
sa Dios alang kanimo.

Sugdi uban sa matinguhaon nga pag-ampo, ug sa mapainubsanong
paagi pangayo og tabang. Ang imong Langitnong Amahan makapa-
saka sa imong tinguha ug kusog kon ikaw mohangyo uban sa tinud-
anay nga tuyo, uban sa hugot nga pasalig nga mag-usab. Ang mga
kasulatan motabang kanimo nga makasabot sa gahum ug gugma sa
Dios. Ang imong hugot nga pagtuo mousbaw diha sa Iyang abilidad
sa paglig-on kanimo ug mopalingkawas kanimo gikan niini nga pag-
kaulipon. Sa imong pagsalikway sa imong mga sala ug motuman sa
mga kasugoan sa Dios, ang impluwensya sa Espiritu mobalik sa imong
kinabuhi.

Ang Pag-ula ni Jesukristo adunay duha ka mga gamhanang
epekto: kini molimpyo kanimo sa sala, ug kini molig-on kanimo. Si
Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut:

“Kon ang usa ka tawo miagi sa proseso nga miresulta sa unsay gita-
wag sa mga kasulatan nga usa ka masulub-on nga kasingkasing ug
usa ka mahinulsulon nga espiritu, ang Manluluwas mihimo labaw
pa sa paglimpyo niana nga tawo sa sala. Siya mihatag usab kaniya
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og bag-ong kusog. Ang bag-ong kusog nga madawat nato gikan sa
Manluluwas mahinungdanon alang kanato nga masabtan ang katu-
yoan sa atong pagkalinimpyohan sa sala, nga mao ang pagbalik ngadto
sa atong Langitnong Amahan. Aron makasulod sa Iyang presenysa,
kinahanglan nga kita mas labaw pa sa limpyo. Kinahanglan sab nga
kita mausab gikan sa usa ka tawo nga huyang sa moral nga paagi nga
nakasala ngadto sa usa ka tawo nga lig-on nga may espirituhanong
paglambo nga makapuyo sa presenysa sa Dios. Kita kinahanglan nga,
sumala pa sa gisulti sa kasulatan, ‘[mahimo nga] usa ka santos pinaagi
sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo’ (Mosiah 3:19). Mao kini ang gipasabot
sa kasulatan sa pagpasabot niini nga ang usa ka tawo nga naghinulsol
sa kasal-anan mosalikway niini nila (tan-awa sa D&P 58:43). Ang pag-
salikway sa mga sala sobra pa kay sa pagresulbar nga dili na mousab
niini. Ang pagsalikway naglakip sa usa ka mahingdanong pag-usab”
(“Sins, Crimes, and Atonement,” usa ka pakigpulong nga gihatag
ngadto sa mga magtutudlo sa relihiyon sa CES, Peb. 7, 1992, 12).

Pagkumpisal
Ang paghinulsol naglakip sa pagkumpisal sa imong mga sala

ngadto sa Ginoo. Siya “maloloy-on ngadto niadto kinsa nagkumpisal
sa ilang mga sala uban sa mapainubsanon nga mga kasingkasing”

(D&P 61:2; tan-awa usab sa Mosiah 26:29).
Ang seryoso nga mga kalapasan nagkina-
hanglan og pagkumpisal ngadto sa mga
representante sa Ginoo sa Simbahan (kasaga-
ran mao ang bishop). Ang wala tuyoa nga
pagkasugat og pornograpiya wala magkina-
hanglan sa pagkumpisal ngadto sa imong
bishop. Apan, kon gituyo nimo pagtan-aw
ang pornograpiya o kon balik-balik ka nga
nagpasagad niini o mangatarungan sa pagga-
mit niini, kinahanglan nimong hisgutan ang
mao nga butang uban sa imong bishop.

Panabang gikan sa imong bishop
Ang imong bishop nabalaka sa imong

espirituhanong kaayohan. Gusto siya nga
motabang kanimo. Mahimong magduha-
duha ka sa pagsulti kaniya sa imong prob-
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lema kabahin sa pornograpiya. Mahimong maulaw ka o dili sigu-
rado kon unsay mahitabo. Ayaw tuguti ang imong mga kahadlok
nga mohikaw kanimo sa mga panalangin sa paghinulsol. Pinaagi sa
Espiritu, ang imong bishop makasabot sa imong mga gihunahuna,
ug motabang kanimo nga makahinulsol. Siya mahimong usa ka
mahinungdanon nga dumadapig.

Pagmatinuoron sa imong bishop. Ayaw tagoi o pagamyi ang
imong sala. Ang imong pagsulti sa tinuod motabang kaniya nga
makasabot sa kagrabehon ug kaseryoso sa imong problema. Iyang
himoong konpidensyal ang inyong pag-istoryahanay.

Pagputol sa balik-balik [cycle] nga pagpasagad
Ang pagpasagad sa pornograpiya kasaragaran balik-balik nga mahi-

tabo. Kon ikaw anaa niini nga pagbalik-balik, magpunay ka sa pag-
hambin og dili maayo nga mga hunahuna, mga talan-awon, ug mga
imahe agig tubag sa kalaay, kamingaw, pagkakuryoso, bug-at nga
gipamati, pagkawala sa kadasig, o panagsungi. Dayon imong ibutang
ang imong kaugalingon sa mga kahimtang nga modangat kanimo sa
pornograpiya. Human niina, mawad-an na ka sa kadasig ug mousab
na pud sa pagbalik-balik [cycle].

Maputol nimo kining pagbalik-balik pinaagi sa pag-ila ug pagpu-
gong sa pinakauna nga mga hunahuna ug binuhatan nga modangat
kanimo sa pornograpiya. Sabta ang imong mga dagan [pattern] sa
batasan ug ang imong mga pasumangil o mga pangatarungan. Kon
dali ka nga makailis sa negatibo nga mga hunahuna mas sayon ka
nga makalikay sa mga buhaton nga mosunod niini nila.

Ang pinakamaayo nga mga solusyon mao kadtong imong mapa-
lambo samtang ikaw makigtambag sa Ginoo, apan kini nga mga
sugyot mahimong makatabang:

• Pagpuasa ug pag-ampo alang sa panabang.

• Pag-ila og positibo nga mga kalihokan nga makaokupar sa imong
panahon, sama sa pagtuon sa mga kasulatan, pag-exercise, o pakig-
istorya sa usa ka sakop sa pamilya o higala.

• Usba ang imong palibut. Alirongi ang imong kaugalingon sa mga
litrato, musika, ug mga basahon nga modasig og maayo ug maka-
pabayaw nga mga hunahuna. Likayi ang medya, mga tawo, o mga
kahimtang nga nakatintal kanimo kaniadto. Konsideraha ang pag-
paibot sa kable sa Internet o telebisyon.
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• Pagkat-on og makapalig-on nga mga paagi sa pagtubag sa panag-
sungi, kalaay, o ubang dili maayo nga mga pagbati.

• Isulti ug pangayo og tabang gikan sa ginikanan, sa kapikas,
o laing sinaligan nga sakop sa pamilya.

Ang imong tinguha sa pag-usab kinahanglan kusog gayud—mas
kusog pa kaysa imong pagtinguha sa pornograpiya. Pamalandongi ang
imong pinakasinsero nga mga tinguha alang sa imong kinabuhi ug sa
kinabuhi sa imong pamilya, ug tutok diha sa paghimo og maayo
inay magsige og hunahuna sa imong mga panglimbasug uban sa por-
nograpiya. Si Jesukristo mitudlo sa Iyang mga tinun-an, “Ang mata
mao ang suga sa lawas: Busa kon maayo ra ang imong mata, ang
tibuok mong lawas mapuno sa kahayag” (Mateo 6:22). Kon mas pun-
on nimo ang imong kinabuhi sa maayo nga mga hunahuna ug mga
kalihokan, mas minos ang imong paghatag og pagtagad sa dautan.

Anaay makatabang nga propesyonal
Ang ubang mga tawo mahimong manginahanglan og dugang pana-

bang sa pagbiya sa pornograpiya. Ang pagkaadik usahay mga timail-
han sa uban pang mga problema. Ang imong bishop mahimong
mo-refer kanimo ngadto sa usa ka propesyonal nga magtatambag nga
makatabang kanimo. Pinakamaayo nga makakita ka og magtatambag
nga adunay maayong pagsabot sa mga baruganan sa ebanghelyo.

PAGTABANG SA UBAN
Kon imong mahibaloan nga ang usa ka sakop sa pamilya o higala

nahisugamak sa pornograpiya, mahimong mawad-an ka og gana,
mobati ka nga giluiban, o mapungot. Niini nga mga kalisdanan,
makadawat ka og kalig-on samtang magpatambag ka sa imong
bishop. Mahimo sab ka nga mangayo og panalangin sa priesthood
gikan sa usa ka takus nga naghupot sa priesthood. Dili nimo angay
basulon ang imong kaugalingon alang sa mga binuhatan sa uban.
Ang kada usa mao ang responsable sa iyang kaugalingong batasan.

Makatabang ka sa imong higala o sakop sa pamilya samtang magpa-
dayon ka sa pagpausbaw sa imong kaugalingong espirituhanong
kusog. Ang kahayag sa ebanghelyo diha sa imong kinabuhi mobayaw
kanimo ug dako ang mahimo sa pagpahawa sa kangitngit sa kinabuhi
niadtong imong gimahal. Samtang ikaw magtinguha sa panag-uban sa
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Espiritu, ang Ginoo mogiya kanimo.
Tinguhaa ang Iyang tabang pinaagi sa
pag-ampo, pagtuon sa mga kasulatan, ug
pagtambong sa templo.

Ang mosunod nga mga baruganan maka-
tabang usab kanimo samtang ikaw makig-
uban sa imong higala o sakop sa pamilya:

• Paminaw pag-ayo. Ayaw pagtubag uban
sa kakurat o kasuko. Ayaw pagdali-dali og
hatag og tambag. Pakig-istorya sa maong
tawo sa mahigugmaon ug masaligon nga
paagi.

• Pagmabination ug mahigugmaon, apan
ayaw pagtugot o pag-apil sa dili maayo
nga batasan.

• Likayi ang pagpanaway o pagbuot. Ang
imong higala o sakop sa pamilya posib-
leng dili mohisgot sa mga problema kon
ikaw motubag sa pagsaway o masuk-anon
nga paagi. Ang pagpanaway mohimo sa
uban sa pagtago nalang hinoon sa mga
problema imbis mangayo og tabang.

• Suportahi ang mga paningkamot nga mag-
hinulsol. Ipadayag ang imong pagsalig sa
imong higala o sakop sa pamilya. Iampo
siya. Tabangi siya nga makakita og solus-
yon sa pagsulbad sa problema, lakip ang
tino nga mga plano sa paglikay sa porno-
grapiya ug sa paghinulsol. Awhaga siya sa
pagpakigsulti sa bishop.

• Dayga ang tino nga mga kalig-on ug
maayo nga mga gibuhat.

• Istoryahi ninyo ang mga paagi sa pagtang-
tang sa tintasyon.

• Pagkat-on sa pagpasaylo.
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Kon ang imong higala o sakop sa pamilya
nakigsulti sa bishop ug ang bishop wala
mopahamtang og tataw o makita nga pag-
kastigo, mahimong mobati ka nga ang prob-
lema wala kaayo giseryoso. Hibaloi nga ang
bishop nagsalig sa Espiritu sa pagdeterminar
sa unsay pinakamaayo nga makatabang sa
matag indibidwal.

SA KALIG-ON SA GINOO
Si Apostol Pablo mitudlo sa mga Taga-

Efeso unsaon pagprotektar ang ilang kaugali-
ngon gikan sa dautan. “Isul-ob ninyo ang
tibuok hinagiban sa Dios,” siya misulti,
“aron makabarug kamo batok sa mga mali-
pat-lipatong kadaugan sa yawa. Kay ang
atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat
nga unod ug dugo, kondili batok sa mga
punoan, batok sa mga kagamhanan, batok
sa mga labawng agalon niining mangitngit
nga kalibutan karon” (Mga Taga-Efeso
6:11–12).

Sa imong pagsul-ob sa hinagiban sa Dios,
imong maprotektaran ang imong kaugali-
ngon ug malig-on ang imong mga minahal
sa kinabuhi. Tan-awa ang ehemplo sa mga
Nephite, nga kanunay giataki sa gamhanan
nga mga kaaway. Sa matag higayon nga ang
mga Nephite makiggubat “sa kalig-on sa
Ginoo,” sila midaug (tan-awa sa Mga Pulong
ni Mormon 1:14; Mosiah 9:17; 10:10).
Samtang ikaw mosalig sa kusog sa Ginoo,
nga gihatag pinaagi sa Iyang maulaon nga
sakripisyo, ikaw usab magmadaugon. Imong
madawat ang kalinaw, seguridad, ug kalipay
sa pagkalig-on nga nagbarug diha sa ebang-
helyo ni Jesukristo.
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