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Pasiuna

Ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles mihan-ay sa sunod-sunod nga Mga Pagtulun-an sa 
mga Presidente sa Simbahan aron sa pagtabang ninyo nga maduol 
sa inyong Langitnong Amahan ug pagpalawom sa inyong pagsabut 
sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Samtang ang Simbahan 
magdugang og mga basahon dinhi niini nga han-ay, makakolekta 
mo og mga basahon sa pakisayran sa ebanghelyo diha sa inyong 
balay. Ang mga basahon niini nga han-ay gihimo aron gamiton 
alang sa personal nga pagtuon ug alang sa Dominggo nga pagpa-
nudlo. Kini makatabang usab kaninyo sa pagpangandam og uban 
nga mga leksyon o mga pakigpulong ug sa pagtubag sa mga pa-
ngutana mahitungod sa doktrina sa Simbahan.

Kining libroha naghisgot sa mga pagtulun-an ni Presidente Ezra 
Taft Benson, kinsa nagserbisyo isip Presidente sa Simbahan ni 
 Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan sa Nobyem-
bre 10, 1985, hangtud Mayo 30, 1994.

Personal nga Pagtuon

Samtang kamo magtuon sa mga pagtulun-an ni Presidente Ezra 
Taft Benson, tinguhaa ang inspirasyon sa Espiritu Santo. Ang mga 
pangutana nga naa sa katapusan sa kada kapitulo makatabang 
ninyo sa pagpamalandong, pagsabut, ug pag-apply sa mga pagtu-
lun-an ni Presidente Benson. Ang mosunod nga mga ideya maka-
tabang usab kaninyo:

• Pagsulat og mga ideya ug pagbati nga inyong madawat gikan sa 
Espiritu Santo samtang magtuon mo.

• Paglinya og mga pagtulun-an nga gusto ninyong mahinumdu-
man. Ikonsiderar ang pagmemorya niining mga pagtulun-an o 
isulat kini sa kasulatan tupad sa may kalabutang mga bersikulo.
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• Pagbasa og kapitulo o pagtulun-an sobra sa kausa aron inyong 
mas masabtan kini.

• Pangutan-a ang inyong kaugalingon sama sa mosunod: Sa 
unsang paagi ang pagtulun-an ni Presidente Benson makapa-
lambo sa akong pagsabut sa mga baruganan sa ebanghelyo? Un-
say gusto sa Ginoo nga akong makat-unan gikan niining mga 
pagtulun-an?

• Pagpakigbahin sa inyong nakat-unan sa mga sakop sa pamilya 
ug mga higala.

• Pangutan-a ang inyong kaugalingon kon sa unsang paagi ang 
mga pagtulun-an niining basahon makatabang sa inyong perso-
nal nga mga hagit o problema.

Pagtudlo gikan Niini nga Basahon

Kini nga basahon gidesinyo nga gamiton sa panimalay ug sa 
simbahan. Ang mosunod nga mga sumbanan makatabang kaninyo 
unsaon pagtudlo niini nga basahon.

Pangandam sa Pagtudlo

Tinguhaa ang giya sa Espiritu Santo samtang nangandam kamo 
sa pagtudlo. Tun-i sa mainampoong paagi ang gi-assign nga kapi-
tulo aron mahimong masaligon diha sa inyong pagsabut sa mga 
pagtulun-an ni Presidente Benson. Makatudlo mo uban sa sinseri-
dad ug gahum kon ang iyang mga pulong nakaimpluwensya ninyo 
mismo (tan-awa sa D&P 11:21).

Kon kamo nagtudlo sa leksyon sa Melchizedek Priesthood o Re-
lief Society, ayaw ipadaplin kining basahon o pag-andam og mga 
leksyon gikan sa uban nga mga materyal. Pilia sa mainampoong 
paagi kadtong mga pagtulun-an gikan niini nga kapitulo nga in-
yong gibati nga labing makatabang sa inyong gitudloan. Ang pipila 
ka mga kapitulo naglangkob og mas daghan nga materyal kay sa 
inyong mahisgutan atol sa oras sa klase.

Awhaga ang mga partisipante sa pagtuon sa kapitulo sa dili pa 
ang leksyon ug sa pagdala sa libro. Kon sila mohimo niini, sila mas 
andam sa pag-apil sa mga diskusyon ug makalig-on sa usag usa.
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Sa inyong pagpangandam sa pagtudlo, hatagi og espesyal nga 
pagtagad ang “Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo” sa kata-
pusan sa kada kapitulo. Sa ubos niini nga ulohan, anaa ang mga 
pangutana, may kalabutan nga mga kasulatan, ug tabang sa pag-
tuon o tabang sa pagtudlo. Ang mga pangutana ug may kalabutan 
nga mga kasulatan pihong gihan-ay sa kapitulo kon asa kini makita. 
Ang tabang sa pagtuon ug tabang sa pagtudlo makagiya sa inyong 
mga paningkamot aron makat-on ug magpakabuhi sa ebanghelyo 
ug motabang sa uban sa pagbuhat usab niini.

Pagpaila sa Kapitulo

Samtang kamo nagpaila sa kapitulo, ug sa tibuok nga leksyon, 
paningkamot sa pagmugna og usa ka kahimtang diin ang Espi-
ritu makatandog sa mga kasingkasing ug mga hunahuna niadtong 
imong gitudloan. Sa pagsugod sa leksyon, tabangi kadtong in-
yong gitudloan nga mo-focus diha sa mga pagtulun-an sa kapitulo. 
 Mahimo ninyong gamiton ang usa o sobra pa nga mosunod nga 
mga ideya:

• Basaha ug hisguti ang seksyon nga giulohan og “Gikan sa Kina-
buhi ni Ezra Taft Benson” sa sinugdanan sa kapitulo.

• Hisguti ang usa ka litrato o kasulatan gikan sa kapitulo.

• Manganta og dungan sa usa ka himno nga may kalabutan sa 
hilisgutan.

• Ipakigbahin sa daklit ang usa ka personal nga kasinatian mahi-
tungod sa hilisgutan.

i-awhag ang diskusyon kabahin sa mga 
Pagtulun-an ni Presidente Benson

Samtang magtudlo mo gikan niini nga libro, dapita ang uban sa 
pagpakigbahin sa ilang mga hunahuna, sa pagpangutana, ug sa 
pagtudlo sa usag usa. Kon aktibo silang moapil, mas andam silang 
makat-on ug modawat og personal nga pagpadayag. Tuguti nga 
magpadayon ang mga panaghisgot kay sa humanon ang tanang 
mga leksyon. Sa pag-awhag og panaghisgot, gamita ang mga pa-
ngutana diha sa katapusan sa kada kapitulo. Makahimo usab mo 
og inyong kaugalingon nga mga pangutana alang gayud niadtong 
inyong gitudloan.
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Ang mosunod nga mga opsyon mahimong makahatag kaninyo 
og dugang nga mga ideya:

• Hangyoa ang mga partisipante sa pagpakigbahin sa unsay ilang 
nakat-unan gikan sa ilang personal nga pagtuon sa kapitulo. Ma-
katabang tingali ang pagkontak og pipila ka mga partisipante 
nianang semanaha ug sa paghangyo kanila sa pag-anha sa klase 
nga andam nga mopakigbahin sa unsay ilang nakat-unan.

• Sanguni ang mga partisipante sa pagbasa og pinili nga mga pa-
ngutana gikan sa katapusan sa kapitulo (mahimong indibidwal 
o sa ginagmay nga mga grupo). Hangyoa sila sa pagpangita sa 
mga pagtulun-an diha sa kapitulo nga may kalabutan sa mga 
pangutana. Dayon dapita sila sa pagpakigbahin sa ilang mga 
hunahuna ug mga panglantaw. 

• Pabasaha og dungan ang mga partisipante sa pipila ka mga pag-
tulun-an ni Presidente Benson niining kapitulo. Hangyoa ang 
mga partisipante sa pagpakigbahin sa pipila ka mga ehemplo 
gikan sa kasulatan ug sa ilang kasinatian aron sa paghulagway 
niana nga pagtulun-an.

• Hangyoa ang mga partisipante sa pagpili og usa ka seksyon ug 
hilom kining basahon. Dapita sila sa paggrupo nga magtinagurha 
o magtinagutlo nga mipili sa sama nga seksyon ug hisgutan un-
say ilang nakat-unan.

i-awhag ang Pagpakigbahin ug Paggamit

Ang mga pagtulun-an ni Presidente Benson mas makahuluganon 
sa mga partisipante kinsa mopakigbahin niini sa uban ug mo-apply 
niini sa ilang kinabuhi. Mahimo ninyong gamiton ang usa o sobra 
pa nga mosunod nga mga ideya:

• Pangutan-a ang mga partisipante kon sa unsang paagi nila ma-
gamit ang mga pagtulun-an ni Presidente Benson sa ilang mga 
responsibilidad sa panimalay ug sa Simbahan. Sama pananglit, 
matabangan ninyo sila sa pagpamalandong ug paghisgut kon 
sa unsang paagi ilang magamit ang iyang mga pagtulun-an isip 
bana, asawa, ginikanan, anak nga lalaki, anak nga babaye, mga 
home teacher, o mga visiting teacher.
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• Awhaga ang mga partisipante sa pagpakigbahin sa pipila ka mga 
pagtulun-an ni Presidente Benson uban sa mga sakop sa pamilya 
ug mga higala.

• Dapita ang mga partisipante sa paggamit unsa ang ilang nakat-
unan ug pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian sa pagsugod sa 
sunod nga klase.

Tapusa ang diskusyon

I-summarize og daklit ang leksyon o hangyoa ang usa o duha ka 
partisipante sa paghimo niini. Pagpamatuod sa mga pagtulun-an 
nga inyong gihisgutan. Mahimo usab nga inyong dapiton ang uban 
sa pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod.

Impormasyon mahitungod sa mga Tinubdan 
nga Gikutloan Niini nga Libro

Ang mga pagtulun-an niini nga libro direkta nga gikutlo gikan 
sa mga wali, mga artikulo, libro, ug mga journal ni Presidente Ezra 
Taft Benson. Ang mga kinutlo gikan niini nga tinubdan mibilin sa 
punctuation, spelling, capitalization, ug paragraphing sa orihinal 
nga mga tinubdan gawas kon ang editoryal o tipograpikal nga mga 
kausaban gikinahanglan aron sayon basahon. Tungod niini nga ra-
son, makamatikod mo og ginagmay nga kausaban diha sa teksto. 
Sama pananglit, ang mga pronoun nga nagpasabut sa Dios wala 
ikapital sa pipila ka kinutlo ug gikapital sa uban.

Si Presidente Benson usab kasagaran mogamit og mga termino 
sama sa mga tawo, tawo, o katawhan nga nagpasabut ngadto sa 
tanang mga tawo, lalaki ug babaye. Kanunay siya nga mogamit sa 
mga pronoun nga siya, iya, ug kaniya nga nagpasabut sa lalaki ug 
babaye. Komon kini sa pinulongan sa iyang panahon. Bisan pa sa 
kalainan tali niining maong pinulongan ug sa bag-o nga paggamit, 
ang mga pagtulun-an ni Presidente Benson magamit sa mga babaye 
ug mga lalaki.



xii

Summary sa Kasaysayan

Ang mosunod nga kronolohiya naghatag og usa ka mubo nga 
pagkahan-ay sa kasaysayan sa mga pagtulun-an ni Presidente Ezra 
Taft Benson nga gipakita niini nga libro.

Agosto 4, 1899 Natawo duol sa Whitney, Idaho, ngadto 
nila ni George Taft Benson Jr. ug Sara 
 Dunkley Benson.

1912 hangtud 1913 Mibuhat sa daghang responsibilidad sa 
panimalay samtang ang iyang amahan nag-
misyon sa northern United States.

1914 hangtud 1919 Mieskwela ug migradwar sa Oneida Stake 
Academy sa Preston, Idaho.

1918 Gi-call sa pagserbisyo isip assistant Scout-
master (lider sa batan-ong mga lalaki) sa 
iyang ward sa Whitney.

1920 Nahimamat si Flora Smith Amussen, iyang 
umaabut nga asawa.

1921 Mieskwela sa Utah Agricultural College 
(karon Utah State University) sa Logan, 
Utah.

Hulyo 13, 1921 Gi-ordinahan sa pagka elder sa iyang 
amahan.

Hulyo 15, 1921, 
hangtud  
Nobyembre 2, 1923

Miserbisyo isip full-time nga misyonaryo sa 
British Mission.

Agosto 25, 1924, 
hangtud Hunyo 
1926

Si Flora nagserbisyo og full-time nga mis-
yon sa Hawaiian Islands.
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Tinglarag sa 1924 Mitabang sa iyang igsoong lalaki nga si 
Orval sa pagpalit og umahan sa pamilya sa 
Whitney.

Tingpamulak sa 
1926

Migradwar sa Brigham Young University.

Septyembre 10, 1926 Giminyoan si Flora sa Salt Lake Temple.

Septyembre 1926 
hangtud Hunyo 
1927

Mieskwela sa Iowa State College of Agri-
culture and Mechanical Arts (karon Iowa 
State University of Science and Techno-
logy), migradwar sa master’s degree sa 
agricultural economics.

Hunyo 1927 Mibalik sa umahan sa pamilya didto sa 
Whitney.

1929 Midawat og trabaho isip county agricultu-
ral agent para sa Franklin County, Idaho. 
Mibiya sa umahan ug mibalhin duol sa 
Preston, Idaho.

1930 hangtud 1939 Mitrabaho isip agricultural economist ug 
specialist sa University of Idaho Extension 
Division.

Enero 1935 hangtud 
Nobyembre 1938

Miserbisyo isip unang magtatambag sa ka-
pangulohan sa stake sa Boise Stake.

Nobyembre 1938 
hangtud Marso 1939

Miserbisyo isip presidente sa Boise Stake.

1939 hangtud 1943 Mitrabaho isip executive secretary para sa 
National Council of Farmer Cooperatives sa 
Washington, D.C. Mipuyo kauban sa iyang 
pamilya sa Bethesda, Maryland.

Hunyo 1940 Gi-call sa pagserbisyo isip presidente sa 
Washington Stake sa Washington, D.C.

Hulyo 26, 1943 Gi-call sa pagserbisyo isip sakop sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
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Oktubre 7, 1943 Gi-orden nga Apostol ug gi-set apart isip 
sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles ni Presidente Heber J. Grant.

Enero 1946 hangtud 
Disyembre 1946

Miserbisyo isip presidente sa European 
Mission, nagtabang sa temporal ug espiri-
twal nga kahupayan sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw human sa pagkagun-ob sa 
Ikaduhang Gubat sa Kalibutan.

Hulyo 16, 1946 Gipahinungod ang Finland para sa pag-
sangyaw sa ebanghelyo.

Enero 1953 hangtud 
Enero 1961

Miserbisyo isip secretary sa agrikultura sa 
Estados Unidos ubos sa pagpangulo ni 
Presidente Dwight D. Eisenhower.

Enero 1964 hangtud 
Septyembre 1965

Miserbisyo pag-usab isip presidente sa 
European Mission.

Nobyembre 10, 1966 Gipahinungod pag-usab ang Italy para sa 
pagsangyaw sa ebanghelyo.

Abril 14, 1969 Gipahinungod ang Singapore para sa pag-
sangyaw sa ebanghelyo.

Oktubre 26, 1969 Gipahinungod ang Indonesia para sa pag-
sangyaw sa ebanghelyo.

Disyembre 30, 1973 Gi-set apart isip Presidente sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles.

Nobyembre 10, 1985 Gi-set apart isip Presidente sa Ang Simba-
han ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw.

Oktubre 24, 1986 Gipahinungod ang Denver Colorado 
Temple.

Agosto 28, 1987 Gipahinungod ang Frankfurt Germany 
Temple. (Siyam ka templo ang gipahinu-
ngod pag-usab atol sa iyang pagserbisyo 
isip Presidente sa Simbahan.)
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Oktubre 2, 1988 Mihatag sa katapusan niyang pakigpulong 
nga siya mismo ang namulong sa kinati-
buk-ang komperensya. (Human sa Oktubre 
1988, nagkasakit siya nga dili na siya ma-
kahimo sa pagpamulong sa kinatibuk-ang 
komperensya. Ang iyang mga magtatam-
bag sa Unang Kapangulohan mobasa sa 
wali para kaniya o mokutlo og mga nanga-
ging mensahe nga iyang gipamulong.)

Agosto 14, 1992 Nagsubo sa kamatayon sa iyang asawa, nga 
si Flora.

Mayo 30, 1994 Namatay sa iyang panimalay sa Siyudad 
sa Salt Lake, Utah, mga duha ka bulan sa 
wala pa ang iyang ika-95 nga adlawng 
natawhan.
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Si Ezra Taft Benson sa dihang bata pa, 1900



1

Ang Kinabuhi ug Pangalagad 
ni Ezra Taft Benson

Ang mga tigbyahe nga moagi sa highway tunga-tunga sa Logan, 
Utah, ug Whitney, Idaho, nakasaksi og dili sagad nga panghitabo 
niadtong Hunyo 4, 1994. Sila nakakita og mga tawo nga nagbarug 
nianang 24 ka milya (39 ka kilometro) nga kalsada. Pagkasunod 
adlaw, si Elder Robert D. Hales sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles mipasabut nganong ang mga tawo nagpundok didto. Sila 
nagpaabut sa mga naghatud sa patay, para ilubong ang lawas ni 
Presidente Ezra Taft Benson ngadto sa sementaryo sa iyang lungsod 
nga natawhan human sa mga funeral service didto sa Siyudad sa 
Salt Lake, Utah. Gihulagway ni Elder Hales ang panghitabo:

“Ang mga naghatud sa patay ngadto sa Whitney, Idaho, makapa-
tandog nga pasidungog ngadto sa propeta sa Dios.

“Didto gihimo ang pasidungog sa mga miyembro sa Simbahan 
samtang naglinya sila sa highway ug nagbarug sa mga overpass 
sa may kalsada. Ang uban nagsul-ob sa ilang pang-Dominggo nga 
sinina nianang Sabado sa hapon. Ang uban mihunong og kadiyot 
agi og pagtahud, mipahunong sa ilang sakyanan ug nagbarug nga 
may balaang pagtahud, nagpaabut nga moagi ang propeta. Ang mga 
mag-uuma nagbarug sa ilang mga umahan nga ang ilang mga kalo 
gibutang sa ilang mga dughan. Tingali ang mas mahinungdanon 
mao ang pagtangtang sa mga batan-ong lalaki sa ilang mga kalo sa 
baseball ug gibutang kini sa ilang dughan. Ang mga bandila giwara-
wara isip pagpanamalit samtang ang patayng lawas sa propeta miagi. 
Adunay mga timaan nga mabasa, ‘Gihigugma namo si Presidente 
Benson.’ Ang uban mabasa, ‘Basaha ang Basahon ni Mormon.’” 1

Kining pagpakita sa gugma sa tinuoray usa ka pasidungog, apan 
kini mas labaw pa kay niana. Kini ang makita nga ebidensya nga 
nausab ang kinabuhi sa mga tawo tungod kay ilang gisunod ang 
tambag sa propeta. Ug ang mga tawo nga nagpundok sa highway 
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nagrepresentar sa mga tawo nga nahigugma kaniya. Sukad sa pag-
katawo ni Ezra Taft Benson duol sa Whitney, Idaho, ug hangtud ang 
iyang patayng lawas gilubong didto, siya nahimong instrumento sa 
mga kamot sa Ginoo, mibiyahe sa tibuok kalibutan ug mitabang sa 
minilyon nga katawhan sa pagduol kang Kristo.

Mga Leksyon nga Nakat-unan diha sa Umahan sa Pamilya

Niadtong Agosto 4, 1899, si Sarah Dunkley Benson ug George 
Taft Benson Jr. mi-welcome sa una nilang anak. Siya ilang gingan-
lan og Ezra Taft Benson, gikan sa iyang apohan sa tuhod, si Elder 
Ezra T. Benson, kinsa miserbisyo isip sakop sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles.

Si Ezra natawo sa balay nga may duha ka kwarto sa umahan 
nga gitukod sa iyang amahan sa miaging tuig. Ang pagpanga-
nak dugay ug lisud, ug ang doktor nagtuo nga ang 11¾-ka libra  
(5.3-kg) nga bata dili maluwas. Apan ang lola sa bata adunay lahi 
nga ideya. Ilang gipuno ang planggana og tubig—ang usa init, ug 
ang lain bugnaw—ug gibalhin-balhin og gituslob ang ilang apo diha 
sa planggana hangtud nga mihilak siya.

Ang batan-ong Ezra Taft Benson, sagad nga tawagon og “T” sa 
mga sakop sa pamilya ug mga higala, nakasinati og mabungahong 
kabatan-on sa umahan nga naglibut sa balay kon asa siya natawo. Si 
Presidente Gordon B. Hinckley, kinsa miserbisyo uban ni Presidente 
Benson hapit 33 ka tuig diha sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles ug sa Unang Kapangulohan, misaysay sa mga leksyon 
nga nakat-unan sa batan-ong Ezra:

“Siya usa ka bata nga nagdako sa umahan, sa literal ug tinuoray 
nga paagi, magsul-ob og over-all nga pangtrabaho, pula-pula og 
aping nga bata [sunburned boy] kinsa sa sayo nga pangedaron 
nasayud sa balaod sa ting-ani: ‘Bisan unsay igapugas sa tawo, mao 
usab kana ang iyang pagaanihon’ (Mga Taga-Gal. 6:7).

“Iya kining nakat-unan sa panahon sa kalisud nga kon dili ka 
gayud molihok, mga sagbut ra ang manubo. Kinahanglang mag-
kugi, walay katapusan ug kanunay, kon adunay gustong anihon. 
Ug busa kinahanglang magdaro sa tinglarag ug sa tingpamulak—
ang makapasingot nga trabaho sa umahan sa tibuok adlaw luyo sa 



3

a n g  K i n a B u h i  u g  Pa n g a l a g a d  n i  E z r a  T a f T  B E n S o n

kusgang mga kabayo. Kaniadto daro lang ang gigamit, ug kinahang-
lang kuptan gayud kanunay ang mga gunitanan aron ang suwab sa 
daro modulot sa yuta ug maayo ang pagkadaro. Human niana, siya 
kapuyon pag-ayo ug makatulog og maayo. Apan sa dili madugay 
moabut na sab ang kabuntagon.

“Ang umahan nagkinahanglan og sudlay sa pagdaro, nga birahon 
usab sa kabayo, aron matudling ang yuta ug maandam para tamnan 
og liso. Ang pagtanom lisud, sakit sa buko-buko. Ug dayon himoan 
og irigasyon. Ang umahan sa Benson anaa sa nasud nga uga ang 
yuta, napalambo lang tungod sa irigasyon. Ang tubig kinahanglang 
bantayan, dili lang sa tibuok adlaw apan sa tibuok gabii sab. Walay 
mga electric flashlights o propane lanterns. Lampara ra ang anaa 
nga makahimo og gamayng yellow nga kahayag. Kinahanglanon 
gayud nga ang tubig moabut sa katapusang bahin sa umahan. Adu-
nay leksyon nga dili gayud makalimtan.

“Akong mahunahuna kining gamayng bata, nagpas-an og pala, 
naglakaw sa mga kanal ug sa umahan aron mahatagan og kinabuhi 
pinaagi sa pagpaumog ang nag-uga nga yuta.

“Dayon miabut na ang panahon sa paghabas sa dakong hektarya 
nga dagami. Ang mower gihigot sa kabayo, ang batang lalaki mi-
saka sa karaang lingkuran hinimo sa metal, ug ang suwab gigamit 
sa pagpamutol, miputol og mga lima ka pye nga mga dagami sam-
tang ang kabayo mobira padulong sa unahan. Inubanan sa mga 
langaw ug lamok, abug ug grabe nga init, lisud gayud ang trabaho. 
Dayon ang mga dagami kinahanglang i-rake, dayon pundokon ga-
mit ang hand fork ngadto sa cock hangtud mauga. Ang tayming im-
portante. Kon moabut na ang hustong panahon kini ibalhin ngadto 
sa hayrack, usa ka karwahe nga adunay dako, flat nga butanganan. 
Sa stack yard, usa ka puliya nga birahon sa kabayo makaalsa niini 
gikan sa karwahe aron mapatong-patong og taas ang mga dagami. 
Walay mga aparatu nga pangbugkos niadtong panahona, ni adunay 
mga de makina nga pangkarga. Ang anaa ra mao ang mga pang-
kaw-it ug kusog sa tawo.

“. . . Dili kaayo ikatingala nga ang iyang lawas dako ug kus-
gan. Kaming nakaila kaniya sa kaulahiang bahin sa iyang kinabuhi 
kanunay mokomentaryo sa gidak-on sa iyang pulso. Himsog nga 
panglawas, nalig-on kini sa iyang pagkabatan-on, usa sa dakong 
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mga panalangin sa iyang kinabuhi. Hangtud sa katapusan niyang 
katuigan, siya adunay talagsaong kusog.

“Sa tibuok panahon sa iyang pagkahamtong, kon siya makig-
uban sa mga presidente ug mga hari, wala gyud siya makalimot sa 
iyang mga nakat-unan sa umahan. Wala mawala ang iyang kapasi-
dad sa pagtrabaho. Wala gayud mawala ang iyang determinasyon 
nga mobangon sa kadlawon ug motrabaho hangtud gabii.

“Apan adunay sobra pa sa talagsaong kinaiya sa pagtrabaho nga 
namugna sa panimalay sa pagkabata pa. Adunay siguradong ka-
lig-on nga naggikan sa yuta. Kini pahinumdom kanunay sa pa-
hayag nga gihatag ngadto kang Adan ug Eva sa dihang gipalayas 
sila sa tanaman: ‘Sa singot sa imong nawong magakaon ikaw sa 
tinapay, hangtud nga mopauli ka sa yuta’ (Gen. 3:19). Ang diwa sa 
pagpaningkamot sa kaugalingon natisok diha sa mga mag-uuma. 
Kaniadto wala pay mga programa sa umahan gikan sa gobyerno, 
walay bisan unsa nga matang sa hinabang. Ang dili matag-an nga 
panahon kinahanglang dawaton. Ang makamatay nga katugnaw, 
wala sa panahon nga mga unos, hangin, ug huwaw dawaton isip 
risgo sa kinabuhi diin wala pay insurance nianang higayona. Ang 
pagtipig niining panahona alang sa adlawng malisud kinahang-
lanon, kay kon dili adunay kagutom. Ang bugtong kapanguhaan 
batok sa risgo sa kinabuhi mao ang pag-ampo, pag-ampo ngadto 
sa atong mahangturon, mahigugmaong Langitnong Amahan, ang 
Magkakagahum nga Dios sa uniberso.

“Adunay daghang pag-ampo sa gamayng panimalay sa Whitney, 
Idaho. Adunay pag-ampo sa pamilya, gabii ug buntag, diin ipahayag 
ang pasalamat sa kinabuhi lakip na sa mga hagit ug mga oportuni-
dad, ug ang pangamuyo para sa kalig-on sa pagbuhat sa buluhaton 
nianang adlawa. Kadtong nanginahanglan gihinumduman, ug kon 
ang pamilya mobarug human sa pag-ampo, ang inahan, nga mao 
ang presidente sa Relief Society sa ward, adunay usa ka karwahe 
nga puno sa pagkaon nga ipakigbahin ngadto sa nanginahanglan, 
ang kinamagulangang anak maoy iyang drayber. Ang mga leksyon 
dili gayud makalimtan.” 2
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Mga Leksyon nga Nakat-unan gikan sa 
Matinud-anong mga Ginikanan

Kining mga leksyon sa kakugi, panaghiusa sa pamilya, serbisyo, 
ug pagsunod sa ebanghelyo nagsugod sa paglambo dihang ang 
mga ginikanan sa 12 anyos nga si Ezra miuli gikan sa miting sa 
Simbahan uban sa wala damhang balita. Sa wala madugay gisaysay 
og balik ni Presidente Benson:

“Samtang nagsakay sa kabayo ang akong Amahan sa pagpauli, 
giablihan sa akong inahan ang mailbox, ug, sa ilang katingala, adu-
nay sulat sa Box B gikan sa Siyudad sa Salt Lake—usa ka calling 
nga mag-misyon. Walay nangutana kon sila ba andam, o maka-
himo. Ang bishop unta nasayud, ug ang bishop mao si Grandfather 
George T. Benson, ang amahan sa akong papa.

“Samtang si Mama ug Papa nagpadulong sa nataran, silang duha 
naghilak—usa ka butang nga wala pa namo makita sukad sa among 
pamilya. Kami nagpundok sa may karwahe—pito mi kabuok niad-
tong higayona—ug nangutana kanila kon unsa ang nahitabo.

“Sila miingon, ‘Ok ra ang tanan.’

“ ‘Nganong naghilak man mo?’ nangutana mi.

“ ‘Adto ta sa sala ug among ipasabut.’

“Nagpundok mi sa daang sofa sa sala, ug giingnan mi ni Papa 
kabahin sa iyang calling nga mag-misyon. Dayon miingon si Mama, 
‘Mapasigarbuhon mi nga si Papa gikonsiderar nga takus nga mag-
misyon. Nakahilak mi kay kini nagpasabut og duha ka tuig nga 
malayo. Kahibalo mo, ang inyong amahan ug ako wala pa gyud 
magkabulag og sobra sa duha ka gabii sukad mi naminyo—ug kana 
nahitabo sa dihang si Papa miadto sa kanyon aron pagkuha og mga 
kahoy, poste, ug sugnod.’” 3

Tungod kay ang iyang amahan nag-misyon, giabaga ni Ezra 
ang dakong responsibilidad sa pagdumala sa umahan sa pamilya. 
Siya “nagtrabaho sama sa dakong tawo, bisan tuod bata pa siya,” 
ang iyang igsoon nga si Margaret misaysay. “Siya ang mipuli sa 
responsibilidad ni papa sa hapit duha ka tuig.” 4 Ubos sa pagpa-
ngulo ni Sarah, si Ezra ug ang iyang mga igsoon nagtinabangay, 
dungang nag-ampo, ug dungang nagbasa sa mga sulat gikan sa 
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ilang amahan. Syetenta y singko ka tuig ang milabay, namalandong 
si Presidente Benson sa mga panalangin nga nadawat sa iyang pa-
milya gumikan sa pag-misyon sa iyang amahan: 

“Nagtuo ko nga ang mga kalibutanon moingon nga ang iyang 
pagdawat niadto nga calling usa ka ebidensya nga wala niya hi-
gugmaa ang iyang pamilya. Biyaan og duha ka tuig sa balay ang 
pito ka anak ug mabdos nga asawa sa unsang paagi kini usa ka 
tinuorayng gugma?

“Apan ang akong amahan nasayud sa mas dakong panglantaw 
sa gugma. Siya nasayud nga ‘sa matag usa ka butang ang Dios na-
gabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma Kaniya’ (Mga 
Taga-Roma 8:28). Siya nasayud nga ang pinakamaayo niyang buha-
ton para sa iyang pamilya mao ang pagsunod sa Dios.

“Samtang gimingaw mi niya pag-ayo niadtong mga tuiga, ug ang 
iyang pagkawala nakahimo og daghang hagit sa among pamilya, 
ang iyang pagdawat sa calling napamatud-an nga gasa sa gugmang 
putli. Nag-misyon si Papa, gibiyaan si Mama sa balay uban sa pito 
ka anak. (Ang ikawalo natawo mga upat ka bulan ang milabay sa 
iyang pag-abut sa field.) Apan mabati sa panimalay ang diwa sa 
misyonaryo nga buhat nga dili gayud mawala. Dili kini mahitabo 
nga walay pagsakripisyo. Kinahanglang ibaligya ni Papa ang among 
karaang uga nga umahan aron igasto sa iyang misyon. Iyang gipa-
balhin ang usa ka magtiayon sa usa ka bahin sa among balay aron 
moatiman sa among mga tanom, ug gibilin diha sa iyang mga anak 
ug asawa ang responsibilidad sa hay land, sa tugwayanan, ug ga-
mayng pundok sa mga baka nga gatasan.

“Ang mga sulat ni Papa sa tinuoray panalangin sa among pa-
milya. Para namong mga anak, kini daw gikan sa pikas nga bahin 
sa kalibutan, apan gikan lang kini sa Springfield, Massachusetts; ug 
Chicago, Illinois; ug Cedar Rapids ug Marshalltown, Iowa. Oo, ma-
bati sa among panimalay, isip resulta sa misyon ni Papa, ang diwa 
sa misyonaryo nga buhat nga wala na gayud mawala.

“Sa wala madugay ang pamilya onse na ka magsoon—pito ka 
lalaki ug upat ka babaye. Tanang pito ka lalaki nag-misyon, pipila 
kanila dunay duha o tulo ka misyon. Sa wala madugay, duha ka 
anak nga babaye ug ilang bana nagmisyon og full-time. Ang duha 
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ka igsoong babaye, pareho nga biyuda—ang usa inahan sa walo 
ka bata ug ang lain inahan sa napulo ka anak—nagserbisyo isip 
managkompanyon sa Birmingham, England.

“Kini usa ka panulundon nga nagpadayon sa pagpanalangin sa 
pamilyang Benson ngadto sa ikatulo ug ikaupat nga mga heneras-
yon. Dili ba kini tinuoray nga gasa sa gugma?” 5

Pagserbisyo sa Simbahan sa Pagkabantan-on

Nadasig sa ehemplo sa iyang mga ginikanan ug sa iyang tinguha 
sa pagtabang og tukod sa gingharian sa Ginoo dinhi sa yuta, akti-
bong gidawat ni Ezra Taft Benson ang calling sa pagserbisyo. Sa 
dihang siya 19 anyos, ang iyang bishop, nga iya usab nga apohan, 
mihangyo kaniya sa pagserbisyo isip hamtong nga lider ngadto sa 24 
ka batan-ong lalaki sa ward. Ang batan-ong mga lalaki miapil sa Boy 
Scouts of America, ug si Ezra nagserbisyo isip assistant Scoutmaster.

Niini nga calling, usa sa mga responsibilidad ni Ezra mao ang 
pagtabang sa mga batan-ong lalaki nga manganta sa choir. Ubos 
sa iyang pagpangulo, ang mga batan-ong lalaki nakadaug sa kom-
petisyon sa choir uban sa ubang mga ward sa ilang stake, sa ingon 
mikwalipay sila sa kompetisyon sa rehiyon. Aron pagdasig nila nga 
magpraktis ug manganta kutob sa ilang mahimo, si Ezra misaad 
kanila nga kon sila makadaug sa kompetisyon sa rehiyon, iya silang 
dalhon sa 35-ka milya nga hike latas sa kabukiran ngadto sa usa ka 
linaw. Ang plano nagmalampuson—nakadaug ang mga batan-ong 
lalaki gikan sa Whitney.

“Gisugdan namo og plano ang among hiking,” misaysay si Pre-
sidente Benson, “ug atol sa miting usa ka 12 anyos miisa sa iyang 
kamot ug pormal kaayong miingon, ‘. . . Ganahan kong mosugyot.’ 
. . . miingon ko, ‘Sige, unsa man?’ Miingon siya, ‘Mosugyot ko, aron 
dili ta masamok og dala og mga sudlay ug brush niini nga biyahe, 
magpatupi ta.’”

Sa katapusan ang tanang batan-ong lalaki miuyon nga pamub-an 
ang ilang buhok isip pagpangandam sa ilang hiking. Sila mas ma-
dasigon sa ideya sa dihang ang usa kanila misugyot nga ang mga 
Scoutmaster magpatupi usab sa ilang buhok. Si Presidente Benson 
mipadayon:
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“Duha ka Scoutmasters milingkod sa lingkuranan sa barbero sam-
tang ang barbero malipayong nagtupi sa ilang buhok gamit ang 
clippers. Sa dihang hapit na siyang mahuman, siya miingon, ‘Karon, 
kon inyong paupawan ang inyong mga ulo, librehon ko kini.’ Ug 
busa among gisugdan kini nga hike—24 ka gitupihang batan-ong 
lalaki ug duha ka giupawan nga mga Scoutmaster.”

Namalandong sa iyang mga kasinatian uban sa batan-ong mga 
lalaki sa ward, si Presidente Benson miingon: “Usa nga makalipay 
sa pakigtrabaho uban sa mga lalaki mao ang reyalidad nga inyong 
madawat ang inyong ganti samtang naghimo niini. Kamo adunay 
kahigayunan nga maobserbahan ang mga resulta sa inyong pagpa-
ngulo matag adlaw samtang nakigtrabaho uban nila sulod sa katui-
gan ug makita sila nga nagtubo sa pagkahamtong, naghinam-hinam 
nga modawat sa mga hagit ug responsibilidad niini. Ang ingon nga 
katagbawan dili mapalit og bisan pila; kini maangkon pinaagi sa 
pagserbisyo ug debosyon. Nindot kaayo nga mahimong kabahin 

Si flora amussen, sa wala pa siya maminyo ni Ezra Taft Benson
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bisan gamay lang sa pagtabang sa paghulma sa mga batan-ong 
lalaki ngadto sa pagkahamtong nga lalaki.” 6

Wala gayud kalimti ni Presidente Benson kadtong batan-ong mga 
lalaki, ug siya naningkamot nga makig-kontak nila. Mga tuig ang 
milabay human niadtong 35-ka milya nga hike, iyang gibisita ang 
Whitney Ward isip sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apos-
toles ug nakig-istorya sa pipila kanila. Ila siyang gisultihan nga 22 sa 
24 nagpabiling matinud-anon sa Simbahan. Wala na nila makontak 
ang duha. Sa katapusan nakit-an ni Presidente Benson kining duha 
ka lalaki, gitabangan sila nga maaktibo pagbalik sa Simbahan, ug 
gipahigayon ang ilang mga sealing sa templo.7

Pagpangulitawo kang Flora

Sa tinglarag niadtong 1920, si Ezra miadto sa Logan, Utah, mga 
25 ka milya (40 km) gikan sa Whitney, aron magpa-enrol sa Utah 
Agricultural College (karon Utah State University). Kauban niya ang 
pipila ka higala sa dihang usa ka batan-ong babaye nakadani sa 
iyang atensyon. Sa kaulahian iyang gisaysay:

“Anaa mi sa duol sa dairy barns sa dihang usa ka batan-ong 
babaye—madanihon kaayo ug maanyag—nag-drayb sa iyang ga-
mayng sakyanan padulong sa dairy barn aron magkuha og gatas. 
Samtang ang mga lalaki mowara-wara kaniya, motimbaya usab siya. 
Miingon ko, ‘Si kinsa siya?’ Sila miingon ‘Kana si Flora Amussen.’

“Giingnan nako sila, ‘Kabalo mo, aduna lang koy impresyon nga 
minyoan nako siya.’”

Gikataw-an sa mga higala ni Ezra sa iyang gisulti, nag-ingon, “Si-
kat ra kaayo siya para sa usa ka bata nga nagtubo sa umahan.” Apan 
determinado siya. “Kana mas nakadasig pa gani,” mitubag siya.

Wala madugay human niadtong panag-istoryahanay, si Flora ug 
Ezra nagkahimamat sa unang higayon sa Whitney, diin si Flora 
gidapit nga mobisita sa balay sa usa sa ig-agaw ni Ezra. Ug wala 
madugay human niadto, gidapit siya ni Ezra sa usa ka sayawan. 
Misugot si Flora, ug ang uban pang mga date mipaingon sa ilang 
gitawag nga “talagsaong pangpangulitawo.” Apan naputol ang ilang 
relasyon—ug, sa daghang paagi, milambo—sa dihang si Ezra gi-call 
nga magserbisyo isip full-time nga misyonaryo sa British Mission.
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Isip pangpangandam sa misyon ni Ezra, siya ug si Flora nag-
istoryahanay kabahin sa ilang relasyon. Gusto nila nga ang ilang 
panaghigalaay magpadayon, apan ila usab nga giila nga pangina-
hanglan ni Ezra nga mahimong mapahinunguron nga misyonaryo. 
“Sa wala pa ko molarga, si Flora ug ako nagsabut nga magsinulatay 
kausa sa usa ka bulan,” miingon siya. “Nagsabut usab mi nga among 
isulat ang butang nga makapadasig, makapasalig, ug mga balita. 
Kini among gibuhat.” 8

Duha ka Misyonaryo

Ang British Mission, nga mabungahon panahon sa nag-unang 
mga misyonaryo nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, lahi para 
kang Elder Benson ug sa iyang mga kompanyon. Ang mga mikontra 
sa Simbahan sa British Isles, lakip sa pipila ka kaparian, nagpasiugda 
og dakong kasamok batok sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, 
nagmantala og mga artikulo, mga nobela, mga drama-drama, ug mga 
salida batok sa Mormon. Si Elder Benson siguradong naguol sa dili 
maayong pagbati sa mga tawo kabahin sa gipahiuli nga ebanghelyo, 
apan wala niya tuguti nga kining mga pagsulay mopahuyang sa 
iyang pagtuo. Gani, iyang gisulat sa iyang journal ang kabahin sa 
lokal nga mga batan-on nga namubugal-bugal kaniya ug sa iyang 
kompanyon pinaagi sa pag-syagit og “Mormons!” Ang iyang hilom 
nga tubag mao kini “Salamat sa Ginoo nga usa ko ka Mormon.” 9

Dugang sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga tawo nga 
dili miyembro sa Simbahan, si Elder Benson miserbisyo isip lider 
sa priesthood ug klerk sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa 
Great Britain. Kining lain-laing mga oportunidad sa pagserbisyo 
nakamugna og nindot nga mga kasinatian, sukwahi gayud sa mga 
kalisud nga iyang giatubang. Si Elder Benson nakabunyag ug na-
kakumpirmar og pipila ka tawo, ug siya nakatabang og daghang 
tawo nga mas maduol sa Ginoo. Sama pananglit, iyang gihisgutan 
ang usa ka higayon, atol sa espesyal nga miting nga giorganisar 
sa matinud-anong mga miyembro sa Simbahan, siya gigiyahan sa 
Espiritu nga mamulong sa paagi nga nakatabang sa mga higala sa 
miyembro nga makadawat og saksi nga si Joseph Smith propeta 
sa Dios.10 Iyang girekord nga siya ug ang iyang kompanyon kausa 
mihatag og priesthood nga panalangin ngadto sa masakiton kaayo 
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nga babaye kinsa naayo paglabay sa 10 ka minutos. 11 Nalipay siya, 
isip klerk, sa dihang iyang nakit-an ang mga ngalan sa Santos nga 
anaa sa rekord sa Simbahan apan wala mailhi sa lokal nga mga 
 lider.12 Nakadawat siya og bililhong mga pagbansay sa pagpangulo, 
nagserbisyo ubos sa direksyon sa duha ka presidente sa misyon nga 
mga sakop usab sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles: Sila 
si Elder Orson F. Whitney ug David O. McKay.

Si Elder Benson mapasalamaton sa proteksyon sa Ginoo samtang 
nagsangyaw siya sa ebanghelyo. Usa ka gabii siya ug ang iyang 
kompanyon gilibutan sa mga mangugubot kinsa mihulga kanila nga 
ilabay sila sa sapa. Hilom siyang nag-ampo og panabang. Dayon, 
sa wala madugay iyang gi-report, “usa ka dakong estranghero kalit 
nga miwakli sa mga manggubot paingon sa akong kiliran. Direkta 
ko niyang gitan-aw sa akong mata ug miingon sa kusog, klaro nga 
tingog, ‘Batan-on, mituo ko sa matag pulong nga imong gipangsulti 
karon.’ Samtang nagsulti siya nangawala ang mga bugoy sa palibut. 
Para nako kini direkta nga tubag sa akong pag-ampo. Dayon miabut 
ang usa ka British nga pulis.” 13

Kon si Elder Benson wala magkapuliki sa pagserbisyo sa uban, 
“padayon siyang naglambo pinaagi sa ‘pagtuon sa Basahon ni 
 Mormon,’ ilabi na sa misyonaryo nga mga kasinatian sa mga anak 
ni Mosiah.” 14 Nakadawat usab siya og kahupayan ug suporta pina-
agi sa mga sulat gikan sa iyang panimalay, nga iyang giingon nga 
“balik-balikon niya kini og basa.” Naghinumdon sa iyang misyon, 
siya mikomentaryo: “Ipabati ni Mama ug Papa ang ilang gugma 
nako diha sa mga sulat, ug sa tinuoray kalig-on kini para nako isip 
batan-ong lalaki. Ang [mga sulat ni] Flora puno sa espiritu ug pag-
dasig, walay sentimental nga mensahe. Sa akong hunahuna naka-
padugang kadto sa akong gugma ug pagdayeg kaniya kaysa uban 
pang butang.” 15

Na-release si Elder Benson sa iyang pagserbisyo isip full-time nga 
misyonaryo niadtong Nobyembre 2, 1923. Nagpanuko siya sa pag-
biya, nag-ingon nga ang pagpanamilit sa “buotang mga Santos” sa 
Great Britain mao “ang pinakalisud nga bahin sa [iyang] misyon.” 16 
Sa gihapon, nalipay siya nga makauban niya ang iyang pamilya ug 
mahinamon nga makita si Flora.
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Mahinamon usab si Flora nga makita si Ezra. Apan mas sobra 
pa ang iyang gibuhat kaysa magpaabut nga makauban si Ezra. Sa 
tinuoray naglantaw siya sa umaabut—sa kaugmaon ug potensyal 
ni Ezra. Sukad tin-edyer pa siya, gusto niya nga “makigminyo og 
usa ka mag-uuma,” 17 ug siya nalipay sa dakong tinguha ni Ezra nga 
mopuyo sa umahan sa pamilya sa Whitney, Idaho. Apan, mibati si 
Flora nga kinahanglang humanon una ni Ezra ang iyang pag-es-
kwela. Sa wala madugay siya miingon, “Nag-ampo ug nagpuasa [ko] 
sa Ginoo aron tabangan ako nga masayud kon unsaon nako nga 
matabangan siya nga makaserbisyo og maayo sa iyang isigkatawo. 
Nakahunahuna ko nga kon ang Bishop naghunahuna nga takus 
ako, [iya] kong i-call nga mag-misyon. Giuna ni Ezra ang Simbahan, 
busa nasayud ko nga dili ko niya babagan.” 18

Natingala si Ezra sa dihang, nangulitawo siya pagbalik ni Flora, 
giingan siya ni Flora nga gidawat niya ang call nga mag-misyon sa 
Hawaiian Islands. Gi-set apart siya niadtong Agosto 25, 1924, ug mi-
biya pagkasunod adlaw. Sa iyang pagbiya, si Ezra misulat sa iyang 
journal: “Malipayon ming duha tungod kay mibati mi nga maayo 
ra ang among kaugmaon ug sa dili madugay kining panagbulag 
makaayo kanamo. Lisud kini, bisan tuod, makita nga ang paglaum 
sa tawo mawala. Apan bisan og usahay hilakan namo kini, kami 
makadawat og kasiguroan gikan Niya nga kining tanan para sa 
among kaayohan.” 19

Sa tinuoray kini para gayud sa among kaayuhan. Si Flora, sama 
sa giingon sa iyang presidente sa misyon, “maayo kaayo, abtik nga 
misyonaryo” 20 kinsa mitrabaho diin ang “iyang kasingkasing ug 
kalag, panahon, ug mga talento para sa buhat sa Ginoo.” 21 Iyang 
gidumala ang organisasyon sa Primary sa pipila ka dapit sa iyang 
misyon, mitudlo sa mga bata sa elementarya, miserbisyo sa tem-
plo, ug miapil sa paningkamot sa paglig-on sa lokal nga mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw. Gani miserbisyo siya og kadiyot isip 
kompanyon sa iyang nabiyuda nga inahan, si Barbara Amussen, 
kinsa gitawag og short-term mission. Sa ilang pagkakompanyon, 
nakahimamat sila og tawo nga namiyembro sa unang katuigan sa 
Simbahan sa Estados Unidos tungod sa paningkamot sa amahan 
ni Flora, si Carl Amussen. Ang kinabig dili na aktibo sa Simbahan, 
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apan gi-fellowship ug gitabangan siya ni Flora ug sa iyang inahan 
aron makabalik sa Simbahan.22

Samtang wala si Flora, busy kanunay si Ezra. Siya ug iyang ig-
soon nga si Orval mipalit og umahan para sa pamilya ug nagpada-
yon sa ilang edukasyon. Sa mubong panahon, si Ezra mieskwela sa 
Brigham Young University sa Provo, Utah, samtang si Orval nagpa-
bilin sa Whitney aron pag-atiman sa umahan. Nagsabut sila nga kon 
makagradwar na si Ezra, mobalik siya sa umahan samtang si Orval 
mag-misyon ug humanon ang iyang pag-eskwela. Determinado nga 
daling makagradwar sa BYU, gipuno ni Ezra ang iyang eskedyul 
sa pag-eskwela. Miapil usab siya sa mga sosyal nga kalihokan sa 
unibersidad, lakip sa mga sayaw, salo-salo, ug mga drama-drama.

Bisan tuod si Ezra gibutaran nga “Pinakasikat nga Tawo sa BYU” 
sa iyang katapusang tuig sa pag-eskwela, walay laing babaye ang 
nakadani sa iyang atensyon puli kang Flora. Sa wala madugay siya 
miingon nga dihang nahuman og misyon si Flora niadtong Hunyo 

Si Ezra Taft Benson sa dihang migradwar siya sa 
Brigham young university niadtong 1926
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1926, siya “naghinam-hinam gayud” nga makita si Flora, bisan tuod 
iyang giinsister nga wala siya “magpaabut” sa pag-uli ni Flora.23 
 Migradwar siya nga adunay honor mga pipila lang ka bulan sa wala 
pa moabut si Flora.

Nagsugod sa Hiniusa nga Kinabuhi 

Usa ka bulan human sa pag-abut ni Flora gikan sa misyon, gi-
pahibalo niya ug ni Ezra ang ilang plano nga magpakasal. Pipila 
ka tawo padayon nga nagduhaduha sa desisyon ni Flora. Wala sila 
kasabut ngano nga ang usa ka babaye nga daghan og kalampusan, 
datu, ug sikat makigminyo sa usa ka mag-uuma. Apan padayon siya 
sa pagsulti nga “gusto niyang makigminyo og usa ka mag-uuma.” 24 
Si Ezra “praktikal, kamao ug lig-on,” miingon siya. Ug, siya nakaob-
serbar nga, “Si Ezra mapinanggaon sa iyang ginikanan, ug ako na-
sayud nga kon siya motahud kanila, siya motahud nako.” 25 Giila ni 
Flora nga si Ezra “dyamante nga sagansangon pa,” ug siya miingon, 
“Himoon nako ang tanan kutob sa akong mahimo aron pagtabang 
kaniya nga maila ug makita nga maayo, dili lang niining gamayng 
komunidad apan mailhan siya sa tibuok kalibutan.” 26

Sila si Flora ug Ezra na-sealed niadtong Septyembre 10, 1926, 
sa Salt Lake Temple ni Elder Orson F. Whitney sa Korum sa Na-
pulog Duha ka mga Apostoles. Ang bugtong salo-salo human sa 
kasal mao ang pamahaw para sa pamilya ug mga higala. Human 
sa pamahaw, ang bag-ong magtiayon mibiya dayon sakay sa ilang 
Model T Ford pick-up truck padulong sa Ames, Iowa, diin si Ezra 
nadawat sa master of science program sa agricultural economics sa 
Iowa State College of Agriculture and Mechanical Arts (karon Iowa 
State University of Science and Technology).

Kasagaran sa ilang giagian mao ang libaungon nga mga dalan 
ug nasud nga wala kaayoy lumulupyo. Padulong didto, migahin 
sila og walo ka gabii sa usa ka busluton nga tolda. Sa ilang pag-
abut sa Ames, miabang sila og apartment usa ka eskina gikan sa 
eskwelahan. Ang apartment gamay, ug dunay daghang ok-ok, apan 
si Ezra miingon “sa wala madugay kini ang pinakakomportable nga 
gamayng balay nga mahunahuna sa usa ka tawo.” 27 Gipahinungod 
pag-usab ni Ezra ang iyang kaugalingon sa edukasyon. Wala kaa-
but og usa ka tuig, human sa daghang oras sa pagtuon, lektyur, ug 
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pagsulat, migradwar siya sa master’s degree. Ang magtiayon, karon 
nagpaabut sa ilang unang anak, mibalik sa umahan sa mga Benson 
sa Whitney.

Pagbalanse sa mga Oportunidad sa Panarbaho 
ug mga Calling sa Simbahan

Sa dihang ang mga Benson mibalik na sa Whitney, si Ezra nag-
trabaho sa matag-adlaw nga pagpadagan sa umahan, nga naglakip 
sa pagpagatas sa mga baka, pag-amuma og mga baboy ug manok, 
pagpanom og sugar beets, lugas, alfalfa, ug uban pang pananom. 
Si Orval gi-call nga mag-misyon sa Denmark.

Wala kaabut og duha ka tuig ang milabay, ang lokal nga mga 
lider sa gobyerno mitanyag og trabaho ni Ezra isip county agricultu-
ral agent. Uban sa pagdasig ni Flora, gidawat ni Ezra ang posisyon, 
bisan kini nagpasabut nga biyaan ang umahan ug mobalhin sa duol 
ra nga siyudad sa Preston. Nag-hire siya og usa ka lokal nga mag-
uuma hangtud makauli si Orval.

Ang bag-ong responsibilidad ni Ezra naglakip sa pagpanambag 
sa lokal nga mga mag-uuma sa mga problema nga nakaapekto sa 
ilang produksyon. Labaw sa tanan, mibati siya nga ang mga mag-
uuma nagkinahanglan og mas epektibong kahanas sa pagpama-
ligya—butang nga nahimong importante human sa Grabing Kalisud 
[Great Depression], ug butang kini diin, tungod sa iyang edukasyon 
sa agricultural economics, siya takus sa pagsangkap kanila. Iyang 
giawhag ang mga mag-uuma nga moapil sa farmers’ cooperative 
associations, diin makatabang kanila nga mas makabarato sa gasto 
ug makakuha sa pinakamaayong presyo para sa suholan.28

Ang abilidad ni Ezra isip lider sa agrikultura nagdala og laing opor-
tunidad sa pagpanarbaho. Gikan 1930 hangtud 1939, nagtrabaho siya 
isip agricultural economist ug specialist sa University of Idaho Exten-
sion Division sa Boise, ang capital sa estado sa Idaho. Kini nga mga 
responsibilidad nahunong tunga-tunga sa Agosto 1936 ug Hunyo 1937, 
sa dihang ang mga Benson mibalhin sa California aron makatuon si 
Ezra og agricultural economics sa University of California sa Berkeley.

Bisan pa sa mahinungdanong mga responsibilidad sa trabaho ug 
sa panimalay, sila si Ezra ug Flora Benson migahin og panahon sa 
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pagserbisyo sa Simbahan. Sa Whitney, Preston, ug Boise, sila gi-call 
sa pagtudlo ug paggiya sa mga batan-on.29 Ilang gidawat kining 
mga calling uban sa kahinam, nagtuo nga “ang mga batan-on mao 
ang atong kaugmaon.” 30 Si Ezra adunay kahigayunan usab nga mo-
tabang sa lokal nga misyonaryo nga buhat.31 Sa Boise, si Ezra gi-call 
sa pagserbisyo isip magtatambag sa kapangulohan sa stake. Gani 
nagpadayon siya niana nga posisyon sa panahon nga siya ug ang 
iyang pamilya nagpuyo sa California. Ang Boise Stake paspas nga 
mitubo, ug niadtong Nobyembre 1938, si Elder Melvin J. Ballard sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mibahin sa stake ngadto 
sa tulo ka stake. Gi-call si Ezra Taft Benson sa pagserbisyo isip usa 
sa mga presidente sa stake.

Niadtong Enero 1939, si Ezra nasurprisa nga gitanyagan sa po-
sisyon isip executive secretary sa National Council of Farmer 
 Cooperatives sa Washington, D.C. Nakigtambag siya ni Flora kabahin 
niining oportunidad. Tungod kay gi-set apart siya isip presidente sa 
stake duha pa lang ka bulan, gikontak usab niya ang Unang Kapa-
ngulohan aron mangayo sa ilang tambag. Giawhag siya nga dawaton 
ang posisyon, busa siya ug ang iyang pamilya nanamilit sa ilang mga 
higala sa Boise niadtong Marso 1939 ug mibalhin sa Bethesda, Mary-
land, duol sa Washington, D.C. Niadtong Hunyo 1940 gi-call siya sa 
pagserbisyo isip presidente sa stake pag-usab, karong higayona sa 
bag-ong giorganisar nga Washington Stake sa Washington, D.C.

Usa ka Mahigugmaon, Nagkahiusa nga Pamilya

Sila si Ezra ug Flora Benson kanunay nakahinumdom sa mahang-
turong importansya sa ilang relasyon sa usag usa ug sa ilang mga 
anak, ngadto sa nagkatigulang nilang ginikanan, ug sa ilang mga 
igsoon. Ang ilang paghatag og gibug-aton para sa nagkahiusang 
pamilya sobra pa sa usa ka buluhaton; sila tinuorayng naghigug-
maay, ug gusto nilang magkauban—niining kinabuhia ug hangtud 
sa kahangturan.

Ang daghang responsibilidad ni Ezra sa Simbahan ug sa propes-
yonal nga pagpanarbaho kanunay makapahilayo niya sa panimalay. 
Usahay ang ekspresyon sa mga bata naghatag og gibug-aton sa ka-
tinuod niini. Sama pananglit, sa iyang pagpadulong para sa miting 
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sa Simbahan sa usa ka Dominggo, ang iyang anak nga babaye nga 
si Barbara miingon, “Good-bye, pa. Ug balik-balik ug bisitaha mi 
sa sunod.” 32 Dako nga hagit para kang Flora ang pagpadako sa 
ilang unom ka anak nga wala kanunay ang iyang bana, ug iyang 
giangkon nga panagsa mobati siya og “kamingaw ug mawad-an 
og kadasig.” 33 Gihapon, niining tanan, iyang giamuma ang iyang 
tahas isip asawa ug inahan, ug siya nalipay sa kamapahinunguron 
sa iyang bana ngadto sa Ginoo ug sa pamilya. Sa iyang sulat para 
kang Ezra, siya misulat: “Sama sa una ang mga adlaw daw bulan 
sukad sa imong pagbiya. . . . [Apan] kon ang tanang lalaki . . . na-
higugma ug nagsunod sa ilang relihiyon sama sa imong gibuhat, 
adunay gamay lang nga kasubo [ug] pag-antus. . . . Kanunay kang 
mapahinunguron sa imong pamilya ug andam kanunay sa pagta-
bang sa uban nga nanginahanglan.” 34

ang Korum sa napulog duha ka mga apostoles, niadtong tunga-tunga sa 
oktubre 1950 ug abril 1951. nagbarug, gikan sa wala padulong sa tuo: 
delbert l. Stapley; henry d. Moyle; Matthew Cowley; Mark E. Petersen; 

harold B. lee; Ezra Taft Benson; Spencer W. Kimball. naglingkod, gikan 
sa wala padulong sa tuo: John a. Widtsoe; Stephen l richards; david o. 
McKay, Presidente sa Korum sa napulog duha ka mga apostoles; Joseph 
fielding Smith, akting nga Presidente; Joseph f. Merrill; albert E. Bowen.
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Ipakita ni Ezra kini nga debosyon kon siya anaa sa panimalay. Mi-
gahin siya og panahon sa pagpakatawa ug pakigdula sa iyang unom 
ka anak, sa pagpaminaw kanila, sa pagpangutana sa ilang opinyon 
kabahin sa importante nga mga isyu, sa pagtudlo sa ebanghelyo, sa 
pagtabang sa buluhaton sa balay, ug sa paggahin og panahon kanila 
tagsa-tagsa. Ang mga bata nakakaplag og kahupayan ug kalig-on sa 
nagkahiusang gugma sa ilang ginikanan para kanila. (Tungod kay 
ang pamilya importante kaayo para kang Ezra Taft Benson, kining 
libro adunay duha ka kapitulo sa iyang pagtulun-an kabahin niining 
hilisgutan. Kadtong mga kapitulo, giulohan og “Kaminyoon ug Pa-
milya—Gi-orden sa Dios” ug “Ang Sagradong mga Calling sa mga 
Amahan ug mga Inahan,” naglakip og mga panumduman sa ilang 
mga anak kabahin sa mahigugmaong panimalay sa ilang pagkabata.)

Ang Calling sa Pagka-Apostol

Sa ting-init niadtong 1943, si Ezra mibiya sa Maryland kuyog sa 
iyang anak nga si Reed aron mobisita sa pipila ka mga kooperatiba 
sa mga mag-uuma sa California isip kabahin sa iyang responsibi-
lidad sa National Council of Farmer Cooperatives. Nagplano usab 
siya nga makighimamat sa mga lider sa Simbahan sa Siyudad sa Salt 
Lake ug mobisita sa mga sakop sa pamilya sa Idaho.

Niadtong Hulyo 26, human nahimo ang ilang mga tumong sa 
biyahe, mibalik sila sa Siyudad sa Salt Lake sa wala pa manguli. 
Ilang nahibaloan nga si Presidente David O. McKay, kinsa nahima-
mat ni Ezra wala pay duha ka semana ang milabay, nangita kaniya. 
Gitawagan ni Ezra si Presidente McKay, kinsa miingon kaniya nga 
si Presidente Heber J. Grant, Presidente sa Simbahan niadtong hi-
gayuna, gustong makigkita niya. Sila si Ezra ug Reed gidala ngadto 
sa balay bakasyunan ni Presidente Grant mga pipila lang ka minuto 
gikan sa downtown sa Siyudad sa Salt Lake. Sa ilang pag-abut, 
“gidala dayon si Ezra ngadto sa kwarto ni Presidente Grant, diin 
nagpahulay ang tigulang na nga propeta. Sa hangyo sa Presidente, 
gisiradoan ni Ezra ang pultahan ug miduol kaniya, naglingkod sa 
lingkuranan tupad sa higdaanan. Gikuptan sa duha ka kamot ni 
Presidente Grant ang tuong kamot ni Ezra ug, nakahilak, yanong 
misulti, ‘Brother Benson, kinasingkasing ko ikaw nga pahalipayan 
ug nag-ampo nga ang panalangin sa Ginoo maanaa kanimo. Gipili 
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ka nga mahimong kinabataan nga sakop sa Konseho sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles.’” 35

Sa iyang journal, gisaysay ni Ezra ang kasinatian:

“Ang pagpahibalo daw dili katuohan ug ang pagbati dili masa-
but. . . . Sa pipila ka minuto nakaingon [ko], ‘O, Presidente Grant, 
imposible kana!’ nga akong nabalik-balik kadaghan sa wala pa ko 
makahunahuna og tarung aron makaamgo sa hitabo. . . . Dugay 
niyang gikuptan ang akong kamot samtang naghinilakay kami. . . . 
Sobra sa usa ka oras nagkauban kami, nianang panahona mainitong 
nagkinuptanay sa among mga kamot. Bisan tuod [siya] masakiton, 
ang iyang hunahuna klaro ug alerto, ug nadasig gyud ko sa iyang 
buotan, mabination, ug mapainubsanong espiritu samtang iyang 
gitan-aw ang akong kalag.

“Mibati ko nga huyang ug dili angay, hinungdan nga ang sunod 
niyang mga pulong sa paghupay ug pagpaniguro nakatabang ka-
ayo. Ang pinakaimportante niyang gisulti mao, ‘Ang Ginoo adunay 
paagi sa pagpalambo sa mga tawo nga gi-call sa mga posisyon sa 
pagpangulo.’ Sa akong mga kahuyang makasulti ko nga gihigugma 
nako ang Simbahan miingon siya, ‘Kita nasayud, ug ang Ginoo 
gusto og mga tawo nga mohatag sa tanan para sa Iyang buhat.’” 36

Human niini nga interbyu, sila si Ezra ug Reed gidala ngadto sa 
panimalay ni Presidente McKay. Sa pagpadulong didto, walay gisulti 
si Ezra kabahin niining kasinatian uban ni Presidente Grant, ug si 
Reed wala mangutana. Sa ilang pag-abut sa panimalay ni Presidente 
McKay, gisultihan ni Presidente McKay si Reed unsa ang nahitabo. 
Dayon naggakos sila si Ezra ug Reed.

Wala makatulog si Ezra niadtong gabhiuna samtang siya ug si 
Reed misugod sa biyahe pauli. Pagkasunod adlaw, iyang gitawa-
gan si Flora ug gisultian kabahin sa iyang calling sa Pagka-Apostol. 
“Miingon si Flora nga nindot kaayo ang iyang gibati ug mipahayag 
sa iyang hingpit nga pagsalig nga kini akong mahimo,” misaysay 
siya. “Mibati ko og kasiguradoan sa pakig-istorya kaniya. Kanunay 
siyang mopakita og dagkong pagtuo ngari kanako kaysa ako mismo 
sa akong kaugalingon.” 37

Sa sunod nga pipila ka semana, si Ezra ug Flora nangandam aron 
mobalhin sa Utah, ug gipaningkamutan ni Ezra nga makahatag og 
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maayong transisyon ngadto sa mosunod kaniya sa National Council 
of Farmer Cooperatives. Siya ug si Spencer W. Kimball gipaluyohan 
isip sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles niadtong 
Oktubre 1, 1943, ug gi-orden isip Apostol niadtong Oktubre 7, nga 
si Elder Kimball ang giordinahan og una.

Sa ingon nagsugod ang pagpanglagad ni Elder Ezra Taft Benson 
isip usa sa “talagsaon nga mga saksi sa ngalan ni Kristo sa tibuok 
kalibutan” (D&P 107:23).

Pagpanghatag og Pagkaon, Sinina, ug 
Paglaum Human sa Gubat sa Europe

Niadtong Disyembre 22, 1945, si Presidente George Albert Smith, 
ang Presidente sa Simbahan niadtong higayuna, mitawag og espes-
yal nga miting sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles. Iyang gipahibalo nga ang Unang Kapangu-
lohan nadasig sa pagpadala og Apostol nga mangulo sa European 
Mission ug modumala sa mga paningkamot sa Simbahan didto. Bag-
ohay lang nahuman ang Ikaduhang Gubat sa Kalibutan nianang 
tuiga, ug daghang nasud sa Europe bag-ohay lang nagsugod sa 

Si Elder Benson, sa tuo, nanginpeksyon sa mga 
supply sa welfare sa Bergen, norway
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pagbangon gikan sa malukpanon, grabe kaayong kadaut sa gubat. 
Gibati sa Unang Kapangulohan nga si Elder Ezra Taft Benson, mao 
ang hustong tawo nga mohimo sa buluhaton.

Kini nga balita naghimo og “dakong katingala” para kang Elder 
Benson, kinsa maoy pinakabag-o ug pinakabata nga sakop sa ko-
rum. Sama sa misyon sa iyang amahan mga 34 ka tuig na ang mila-
bay, kini nga buluhaton makapahilayo kaniya sa iyang pamilya. Ang 
Unang Kapangulohan dili makasulti kon unsa kadugay siya didto. 
Apan, iyang gisiguro kanila nga ang iyang asawa ug mga anak 
mosuporta kaniya, ug siya mipahayag og hingpit nga kaandam sa 
pagserbisyo.38 Sa wala madugay iyang gihulagway ang buluhaton 
nga iyang gidawat:

“Ang kadako sa buluhaton daw bug-at gayud. Sila [ang Unang 
Kapangulohan] mihatag namo og upat ka sugo: Una, sa pag-atiman 
sa espiritwal nga mga kalihokan sa Simbahan sa Europe; ikaduha, 
sa pagpangita og paagi aron adunay pagkaon, sinina, ug mga ga-
mit nga pangkatulog para sa nag-antos nga mga Santos sa tibuok 
Europe; ikatulo, sa pagdumala sa pag-organisar og usab sa lain-
laing mga misyon sa Europe; ug, ikaupat, sa pag-andam alang sa 
pagbalik sa mga misyonaryo adto nga mga nasud.39 Apan gihatagan 
siya ni Presidente Smith og makahupay nga saad: “Wala ra kaayo 
ko mabalaka nimo. Luwas ra ka sama sa bisan asa nga dapit sa 
kalibutan kon imong ampingan ang imong kaugalingon, ug imo ra 
nga mabuhat kining talagsaon nga buluhaton.” 40

Si Elder Benson mihulagway sa kasinatian sa dihang iyang gi-
pakigbahin ang balita sa iyang asawa ug pamilya: “Sa maanindot 
nga pakig-istoryahanay uban sa akong asawa, nabalaan pinaagi sa 
mga luha, si Flora mipahayag sa iyang mahigugmaong pasalamat 
ug misiguro kanako sa iyang tibuok kasingkasing nga suporta. Sa 
panihapon giingnan nako ang mga bata, kinsa nasurprisa, naminaw 
pag-ayo, ug hingpit nga misuporta.” 41

Sa dihang si Elder Benson ug ang iyang kompanyon, si 
 Frederick W. Babbel, miabut sa Europe, sila nagguol tungod sa mga 
sakit, kalisud, ug kalamidad nga ilang nakita sa palibut. Sama pa-
nanglit, sa usa ka sulat para kang Flora, gihisgutan ni Elder Benson 
ang bahin sa mga inahan nga mapasalamaton nga sila nakadawat 
og sabon, mga dagum ug hilo, ug orange. Wala na nila kini makita 
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sulod sa daghang katuigan. Nakita ni Elder Benson, nga tungod sa 
gamayng rasyon nga gihatag kanila kaniadto, sila “gipanggutom 
kay ilang gipalabi ang ilang mga anak uban sa tinuod nga diwa sa 
pagkainahan.” 42 Gihisgutan niya ang bahin sa gipahigayon nga mga 
miting sa Simbahan sa “naguba sa bomba nga [mga] building” ug sa 
“daw hingpit nga kangitngit.” 43 Gihisgutan niya ang bahin sa mga 
namakwit—“kabus, mga tawo nga wala kaloy-i, . . . napalayas gikan 
sa malipayong panimalay ngadto sa wala masayri nga padulngan.” 44 
Gihisgutan sab niya ang mga milagro diha sa makahahadlok nga 
mga resulta sa gubat.

Usa ka milagro nga makita sa kinabuhi sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw sa tibuok Europe. Sa pagpadulong didto, si Elder 
Benson naghunahuna kon unsa kaha ang pagdawat sa mga Santos 
kaniya. “Mapuno ba sa kayugot ang ilang mga kasingkasing? Ma-
suko ba kaha sila? Magmahay ba sila sa Simbahan?” Nadasig siya 
sa iyang nakita:

“Samtang nagtan-aw ko sa ilang nagkagidlay nga hitsura, luspad, 
daut, daghan niining mga Santos nagsul-ob og daw trapo, pipila 
kanila nagtiniil, nakita nako ang kahayag sa pagtuo sa ilang mga 
mata samtang nagpamatuod sila sa kabalaan niining talagsaong 
buhat sa ulahing mga adlaw, ug mipahayag og pasalamat sa mga 
panalangin sa Ginoo. . . .

“Among nakita nga ang atong mga miyembro nagpadayon sa 
talagsaong paagi. Ang ilang pagtuo lig-on, mas midako ang ilang 
debosyon, ug dili matupngan ang ilang pagkamatinud-anon. Among 
nakita nga may gamay, kon aduna man, kasubo o kawalay paglaum. 
Adunay diwa sa panagdait ug panag-igsoonay nga mabati gikan sa 
usa ka misyon ngadto sa pikas misyon, ug samtang kami nagbiyahe, 
ang mga Santos mihangyo kanamo nga ipangumusta sila sa ilang 
mga kaigsoonan sa ubang mga nasud bisan ang ilang nasud naki-
paggubat mga pipila pa lang ka bulan ang milabay.” Gani ang mga 
namakwit “nanganta og mga awit sa Zion . . . nga kinasingkasing” 
ug “dungan nga nag-ampo sa gabii ug buntag ug nagpamatuod . . . 
kabahin sa mga panalangin sa ebanghelyo.” 45

Laing milagro mao ang kalig-on sa programa sa welfare sa Sim-
bahan. Kini nga paningkamot, nga gisugdan wala pa kaabut og 10 
ka tuig, nakaluwas sa kinabuhi sa daghang mga Santos sa Ulahing 
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mga Adlaw sa Europe. Ang mga Santos napanalanginan tungod kay 
ila gyud nga gisunod ang mga baruganan sa welfare. Sila nagtinaba-
ngay pagtubag sa ilang panginahanglan, nagbinahinay og pagkaon, 
sinina, ug uban pang mga supply, ug sila nananom sa binombohan 
nga mga building. Sila napanalanginan tungod kay ang mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw gikan sa ubang bahin sa kalibutan midonar 
og mga butang aron pagtabang nila—mikabat og 2,000 ka tonelada 
nga mga supply. Gihisgutan ni Elder Benson ang kabahin sa mga li-
der sa Simbahan nga nakahilak sa pagkakita sa nag-unang pagkaon 
nga ilang maapud-apud ngadto sa lokal nga mga miyembro, ug siya 
miingon nga siya nagbarug sa kongregasyon diin mga 80 porsyento 
kanila nagsul-ob sa sinina nga gipadala pinaagi sa programa sa 
welfare.46 Sa iyang pagpamulong sa kinatibuk-ang komperensya 
human siya mipauli, siya miingon: “Akong mga kaigsoonan, kamo 
ba nangita pa og dugang ebidensya sa panginahanglan niining pro-
grama ug sa inspirasyon nga nagpaluyo niini? . . . Sulti-an ko kamo 
ang Dios nagdumala niining programaha. Dinasig kini!” 47

Si Elder Benson ug si Brother Babbel nakasinati og laing milagro 
samtang ang Ginoo miandam og paagi aron sila makabiyahe sa 
mga nasud sa Europe nga nagun-ob sa gubat. Balik-balik, nga si 
Elder Benson mihangyo sa mga opisyales sa militar aron tugutan 
nga makasulod sa ubang dapit sa rehiyon aron makighimamat sa 
mga Santos ug mag-apud-apud og hinabang. Balik-balik usab, ang 
tubag sa mga lider ug sa uban ngadto kaniya: “Wala ba mo kakita 
nga adunay gubat dinhi? Walay sibilyan ang tugutan sa pagsulod.” 
Ug balik-balik, dihang gitan-aw nila ang mga mata sa mga lider ug 
kalmadong mipasabut sa iyang misyon, siya ug si Brother Babbel 
gitugutan nga mobiyahe ug tumanon ang ilang buluhaton nga gi-
sangun sa Ginoo kanila.48

Mga 11 ka bulan ang milabay, gipulihan si Elder Benson ni Elder 
Alma Sonne, usa ka Assistant sa Napulog Duha, kinsa miserbisyo 
sa Europe uban sa iyang asawa, si Leona. Si Brother Babbel nag-
pabalin aron tabangan ang mga Sonne. Sukad sa pagbiya ni Elder 
Benson sa Siyudad sa Salt Lake niadtong Enero 29, 1946, hangtud sa 
iyang pag-uli niadtong Disyembre 13, 1946, siya nakabiyahe og mga 
61,236 ka milya (mga 98,550 ka kilometro). Si Elder Benson mibati 
nga ang misyon nagmalampuson, apan dali nga misulti: “Nasayud 
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ko sa tinubdan sa kalamboan nga nakatabang sa among mga pa-
ningkamot. Sukad-sukad wala nako mabati nga mahimong posible 
para nako o sa akong mga kauban nga matuman ang misyon nga 
gisangun kanamo kon walay paggiya sa gahum sa Makagagahum.” 49 
Ang kalampusan sa misyon makita sa kalig-on sa Simbahan sa mga 
nasud sa Europe, bag-ong naorganisar ug naglambo. Ang kalampu-
san makita usab sa kinabuhi sa indibidwal nga mga Santos—mga 
indibidwal sama niadtong tawo nga miduol ni Presidente Thomas S. 
Monson daghang tuig nang milabay diha sa miting sa Zwickau, 
Germany. Iyang gihangyo si Presidente Monson nga ipangumusta 
siya ni Ezra Taft Benson. Dayon siya miingon: “Iyang giluwas akong 
kinabuhi. Iya kong gihatagan og pagkaon ug sinina nga sul-ubon. 
Iya kong gihatagan og paglaum. Panalanginan siya sa Dios!” 50

Patriotismo, Kabatid sa Pangagamhanan, ug 
Serbisyo sa Gobyerno sa Estados Unidos

Samtang si Elder Benson layo sa panimalay, napahinumduman 
siya sa usa ka butang nga iyang giamuma sukad pa sa iyang pagka-
batan-on: sa iyang pagkanasudnon sa Tinipong Bansa sa  Amerika. 
Gikan sa iyang amahan, si George Taft Benson Jr., nahigugma sa 
iyang yuta nga natawhan ug sa mga baruganan diin kini natukod. 
Iyang nakat-unan nga ang Konstitusyon sa Tinipong Bansa sa Ame-
rika—ang dokumento nga nagdumala sa mga balaod sa nasud—gi-
andam sa dinasig nga mga tawo. Gikalipay kaayo niya ang katungod 
sa pagbutar, ug kanunay niyang mahinumduman ang panag-istorya-
hanay niya uban sa iyang amahan human sa eleksyon. Nasayran sa 
publiko nga si George misuporta og usa ka kandidato, ug gani mag-
ampo siya para niining tawhana diha sa mga pag-ampo sa pamilya. 
Human nga nahibaloan ni George nga napilde ang iyang kandidato 
sa eleksyon, nakadungog si Ezra nga siya nag-ampo para sa tawo 
nga nakadaug. Si Ezra nangutana sa iyang amahan nganong nag-
ampo siya para sa kandidato nga dili niya gusto. “Anak,” mitubag 
si George, “Sa akong hunahuna mas gikinahanglan niya ang atong 
pag-ampo kaysa kadtong kandidato nga akong gusto.” 51

Niadtong Abril 1948, si Elder Benson namulong sa una sa dag-
han niyang pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya nga nag-
focus sa “propetikanhong misyon” sa Tinipong Bansa sa Amerika 
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ug sa kaimportante sa kagawasan. Siya mipamatuod nga giandam 
sa Ginoo ang Estados Unidos isip “sinugdanan sa kalingkawasan” 
aron ang ebanghelyo mapahiuli didto.52 “Kita mga sumusunod sa 
Prinsipe sa Kalinaw,” gitudlo niya sa dapit sa katapusan sa iyang 
pagpamulong “ug kinahanglan natong ipahinungod og usab ang 
atong kinabuhi aron isangyaw ang kamatuoran ug pagkamatarung 
ug pagpreserbar sa . . . kalingkawasan ug kagawasan.” 53 Sa iyang 
sunod nga mga pagpamulong, iyang gihisgutan nga ang Tinipong 
Bansa sa Amerika mao ang “sentro sa mga buluhaton sa Ginoo 
niining ulahing mga adlaw.” 54

Si Elder Benson mipasidaan sa mga hulga sa kagawasan sa Esta-
dos Unidos ug sa tibuok kalibutan. Kanunay niyang gipanghingus-
gan ang pagsupak sa “mga sistema nga pugson ang tawo” diha sa 
gobyerno, “nga sukwahi sa mahangturong mga baruganan.” 55 Mipa-
sidaan usab siya sa ubang mga impluwensya nga naghulga sa kaga-
wasan, lakip sa binastos nga kalingawan, kakulang og pagtahud sa 

Si Elder Benson nanumpa isip secretary sa agrikultura sa 
Estados unidos ngadto kang Chief Justice fred M. Vinson, 

nga nagtan-aw si Presidente dwight d. Eisenhower
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adlaw nga Igpapahulay, pagkadili seryuso, ug sayop nga mga pag-
tulun-an.56 Iyang giawhag ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa 
tibuok kalibutan sa paggamit sa ilang impluwensiya aron pagsiguro 
nga ang maalamon ug buotang mga tawo ang mapili sa gobyerno.57 
Siya mipahayag: “Ang epektibong pagsangyaw sa ebanghelyo mo-
lambo lang sa palibut nga anaa ang kagawasan. Oo, kitang tanan, 
ganahan sa kagawasan. Apan dili kana paigo. Kinahanglan natong 
proteksyunan ug ampingan kon unsa man ang atong ganahan.  
Kinahanglan natong ipreserbar ang kagawasan.” 58

Niadtong Nobyembre 24, 1952, ang madasigong mga pulong ni 
Elder Benson kabahin sa patriotismo nasulayan sa dihang naka-
dawat siya og imbitasyon nga moserbisyo sa iyang nasud. Mibi-
yahe siya ngadto sa Siyudad sa New York tungod sa imbitasyon ni 
Dwight D. Eisenhower, nga bag-ohay lang napili isip presidente sa 
Estados Unidos. Si Presidente Eisenhower mikonsiderar kang Elder 
Benson nga paserbisyuhon sa iyang kabinete—buot ipasabut, usa 
sa iyang eksperto nga tigtambag—sa posisyon nga secretary sa agri-
kultura sa tibuok nasud. Si Elder Benson mibati nga napasidunggan 
niini. “Apan,” sa wala madugay siya miingon, “Dili nako gusto ang 
trabaho. . . . Walay tawo sa iyang eksaktong hunahuna, miingon 
ko sa akong kaugalingon, magtinguha nga mahimong Secretary sa 
Agrikultura niining panahona. . . . Nasayud ko unsay problema nia-
nang posisyona: dako nga panagsumpaki, grabe nga pagpamugos, 
komplikadong mga problema. . . .

“Apan dili ra ang mga problema ug pagpamugos ang akong gi-
kabalak-an. Kitang tanan anaa niini. Sama sa daghang mga Ame-
rikano, nagduha-duha sab ko nga aktibong moapil sa politika. 
Tinuod, ganahan kong makighimamat og mga tawo nga maayo 
og mga ideya ug buotan nga mapili ug matudlo sa pagpadagan sa 
gobyerno, apan kana lahi ra nga ako mismo ang moapil. . . .

“Labaw sa tanan, hinoon, mas kontento ra ko sa akong buhat isip 
usa sa sakop sa Konseho sa Napulog Duha. . . . wala koy tinguha 
o may intensyon nga mohimo og kausaban.” 59

Sa wala pa makigkita sa Napiling Presidente nga si Eisenhower, 
nagpatambag si Elder Benson ni Presidente David O. McKay, ang 
Presidente sa Simbahan niadtong panahona. Giingnan siya ni Pre-
sidente McKay: “Brother Benson, wala koy pagduhaduha niining 
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butanga. Kon ang oportunidad moabut sa hustong diwa nan sa 
akong hunahuna imo gyud ning dawaton.” 60 Kining direkta nga 
tambag, inubanan sa dakong tinguha ni Elder Benson nga “epektibo 
niyang mapanglimbasugan ang [iyang] mga pagtuo isip Amerikano,” 
misangput sa gitawag niya og usa ka “pagpamalandong.” 61

Sa dihang si Mr. Eisenhower ug si Elder Benson nagkahimamat sa 
unang higayon, wala maglangay-langay ang napiling presidente sa 
pagtanyag ni Elder Benson sa posisyon isip secretary sa agrikultura. 
Diha-diha dayon misulti si Elder Benson sa mga rason nganong dili 
siya ang husto nga tawo sa trabaho, apan wala mohunong ang Na-
piling Presidente nga si Eisenhower. Siya miingon: “Kita adunay bu-
hatunon. Prangka lang, dili nako gusto nga mahimong Presidente, 
sa dihang nagsugod na ang pagpamugos. Apan dili ka makatalikod 
sa pagserbisyo sa Amerika. Gusto ko nga apil ka sa akong grupo, 
ug ayaw balibari.” 62

“Mao na kadto,” misaysay si Elder Benson. “Ang mga kondisyon 
sa tambag ni Presidente McKay natagamtam. Bisan tuod mibati ko 
nga nadawat na nako sa Simbahan ang pasidungog nga mas dako 
pa kaysa mahimo sa gobyerno, ug giingnan nako siya, gidawat 
nako ang responsibilidad nga mahimong Secretary sa Agrikultura 
nga moserbisyo og dili moubos sa duha ka tuig—kon gusto niya 
ang ingon niana kadugayon.” 63

Diha-diha dayon human og dawat sa posisyon, giubanan ni Elder 
Benson ang Napiling Presidente nga si Eisenhower sa usa ka news 
conference, diin ang iyang pagkapili gipahibalo sa nasud. Pagka-
human sa conference, mibalik siya sa iyang hotel. Iyang gitawagan 
si Flora ug giingnan nga ang Napiling Presidente nga si Eisenhower 
mihangyo kaniya nga moserbisyo ug iyang gidawat ang tanyag.

Mitubag si Flora: “Nasayud ko nga iya kadtong buhaton. Ug na-
sayud ko nga imong dawaton.”

Mipasabut si Ezra: “Kini nagpasabut og dako kaayo nga respon-
sibilidad—ug mas daghang problema para natong duha.”

“Kahibalo ko,” miingon siya, “apan kini kabubut-on sa Dios.” 64

Sama sa gilauman ni Elder Benson, ang iyang administrasyon 
isip secretary sa agrikultura gubot nga kasinatian para kaniya ug sa 
iyang pamilya. Apan miinsister siya nga wala siya “magtinguha nga 
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mosikat”—apan gusto lang siya nga “moserbisyo sa agrikultura ug 
moserbisyo sa Amerika” 65—ug iyang gituman ang iyang personal 
nga panumpa: “Maayo nga estratehiya ang pagbarug sa unsay husto, 
bisan kon kini dili uyunan sa tanan. Tingali moingon ko, ilabi na 
kon kini dili uyunan sa tanan.” 66 Maayo kay wala siya maghunahuna 
nga mosikat; samtang nagpabilin siyang kalma ug matinud-anon 
sa iyang konbiksyon, ang iyang popularidad sa mga politiko ug 
mga lumulupyo mikunhod og maayo. May higayon, nga gusto sa 
mga tawo nga papahawaon siya sa iyang posisyon isip secretary 
sa agrikultura.67 May higayon, nga miingon ang mga tawo nga siya 
maayong kandidato sa pagka bise presidente sa Estados Unidos.68

Gani sa iyang tahas isip lider sa gobyerno, si Elder Benson bukas 
sa iyang Kristiyanong mga pagtuo, sa iyang pagpamatuod sa gipahi-
uli nga ebanghelyo, ug debosyon sa Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kon siya mopahigayon og miting sa 
iyang kaubanan sa Departamento sa Agrikultura, ang miting sugdan 
og pag-ampo.69 Iyang padalhan si Presidente Eisenhower og mga 
bersikulo gikan sa Basahon ni Mormon nga nanagna sa kapaingnan 
sa Tinipong Bansa sa Amerika, ug sa wala madugay miingon ang 
presidente nga iya kining gibasa “nga may dakong interes.” 70 Iyang 
gihatagan og mga kopya sa Basahon ni Mormon ang mga lider sa 
ubang nasud usab.71 Niadtong 1954, si Edward R. Murrow, sikat 
nga tigbalita sa telebisyon sa Estados Unidos, mihangyo ni Elder 
 Benson nga i-feature ang pamilyang Benson sa ma-Biyernes sa gabii 
nga programa nga gitawag og “Person to Person.” Sa sinugdanan 
gibalibaran kini ni Elder ug Sister Benson, apan misugot sila dihang 
nabasa sa ilang anak nga si Reed ang imbitasyon, kinsa miingon nga 
kini dakong oportunidad sa misyonaryo nga paningkamot. Niad-
tong Septyembre 24, 1954, ang mga tawo sa tibuok nasud live nga 
mitan-aw, sa wala praktisi nga family home evening sa panimalay 
sa mga Benson. Si Mr. Murrow nakadawat og mas daghang fan mail 
isip resulta nianang programa kaysa iyang nadawat sukad. Ang mga 
tawo sa tibuok nasud ug sa lain-laing mga tinuohan misulat aron 
pasalamatan ang mga Benson sa ilang nindot nga ehemplo.72

Si Elder Benson miserbisyo isip secretary sa agrikultura sulod 
sa walo ka tuig, sa tibuok panahon nga si Presidente Eisenhower 
nagdumala sa Estados Unidos. Si Presidente McKay miingon nga 
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ang buhat ni Elder Benson mahimong “timaan sa kasaysayan isip 
pasidungog sa Simbahan ug sa nasud.” 73 Si Elder Benson nahinum-
dom niadtong katuigan sa nasudnong silaw sa kahayag ug miingon: 
“Gihiguma ko kining talagsaong yuta. Usa ka pasidungog nga ma-
kaserbisyo.” 74 Mikomentaryo usab siya, “Kon kini akong buhaton 
pag-usab, mao ra gihapon ang akong buhaton.” 75 Naglantaw sa una-
han sa padayon niyang pagpangalagad isip Apostol, siya miingon, 
“Karon [akong] igahin ang akong panahon sa bugtong butang nga 
mas ganahan nako kaysa agrikultura.” 76

Bisan tuod natapos na ang pagserbisyo ni Elder Benson sa gob-
yerno niadtong 1961, ang iyang gugma para sa iyang nasud ug sa 
mga baruganan sa kagawasan nagpadayon. Daghan sa iyang mga 
pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya, naka-focus niining hi-
lisgutan. Iyang gi-refer ang Tinipong Bansa sa Amerika isip “yuta nga 
akong gihigugma sa tibuok nakong kasingkasing.” 77 Mipadayon usab 
siya, “Gikalipay nako ang pagka-patriotismo ug gugma sa tanang na-
sud.” 78 Sa iyang pakigtambag sa tanang mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw sa paghigugma sa ilang nasud, siya mitudlo: “Ang pagka-patri-
otismo labaw pa kaysa pagwara-wara sa bandila ug makapadasig nga 
mga pulong. Kini ang paagi kon giunsa nato pagtubag ang mga prob-
lema sa publiko. Ipahinungod nato pag-usab ang atong kaugalingon 
isip tinuod nga bayani.” 79 “Dili sama sa mga oportunista sa politika, 
ang tinuod nga kabatid sa pangagamhanan naghatag og bili sa mga 
baruganan labaw pa kaysa kasikat ug magtrabaho aron mahibaloan 
sa tanan kining maalamon ug patas nga mga baruganan sa politika.” 80

Usa ka Linain nga Saksi sa Ngalan ni Kristo

Isip Apostol ni Ginoong Jesukristo, si Elder Ezra Taft Benson 
misunod sa sugo nga “panglakaw . . . sa tibuok kalibutan, ug iwali 
ninyo ang [ebanghelyo] ngadto sa tibuok nga kabuhatan” (Marcos 
16:15) ug sa “pag-abli sa pultahan pinaagi sa pagpahayag sa ebang-
helyo ni Jesukristo” (D&P 107:35). Siya miserbisyo sa daghang bahin 
sa kalibutan, nag-tour og mga misyon ug nagtudlo sa mga tawo.

Iyang gikalipay ang kahigayunan nga makig-uban sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw. Sa kinatibuk-ang komperensya siya miko-
mentaryo: “Usahay sultian nako ang akong asawa, sa akong pag-uli 
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gikan sa pagbisita sa mga stake, wala ko masayud unsa gyud ang 
langit, apan wala koy lain nga pangayoon didto gawas nga mabat-
yagan ang kanindot ug kalipay nga makauban ang matang sa mga 
tawo nga akong nahimamat sa pagpangulo diha sa mga stake ug 
ward sa Zion ug sa mga misyon sa yuta. Sa tinuoray napanalangi-
nan mi pag-ayo.” 81 Sa laing pakigpulong siya miingon: “Adunay 
tinuoray nga diwa sa panag-igsoonay ug panagdait sa Simbahan. 
Kini gamhanan, daw dili mahikap, apan tinuod gayud. Kini akong 
gibati, ingon man sa akong mga kaubanan, samtang kami mobisita 
sa mga stake ug ward sa Zion ug sa tibuok misyon sa yuta. . . . Ka-
nunay anaa ang pagbati sa panagdait ug panag-igsoonay. Kini usa 
sa nindot nga mga butang kabahin sa pagkamiyembro sa Simbahan 
ug gingharian sa Dios.” 82

Ganahan usab kaayo si Elder Benson nga mopakigbahin sa iyang 
pagsaksi sa Manluluwas ngadto sa ubang tinuohan. Sama panang-
lit, niadtong 1959 kuyog niya si Sister Benson ug upat ka sakop sa 
Departamento sa Agrikultura sa Estados Unidos aron mobisita sa 
pito ka nasud, lakip ang Soviet Union. Bisan tuod miadto siya didto 
tungod sa iyang posisyon isip secretary sa agrikultura, ang iyang 
apostolikanhong pagpamatuod nakatandog sa daghang kasingka-
sing. Iyang gisaysay:

“Padulong sa airport sa [among] katapusang gabii sa Moscow, 
gihisgutan nako . . . sa usa sa among tiggiya ang akong kasagmuyo 
nga wala mi oportunidad nga makabisita sa usa ka simbahan sa 
Russia. Misulti siya og pipila ka pulong sa drayber, ang sakyanan 
miliko sa tunga-tunga sa dalan ug dayon mihunong mi sa atubangan 
sa karaang stucco nga building sa ngitngit, taas, hapsay nga dalan 
nga dili layo sa Red Square. Kini ang Central Baptist Church.

“Nag-ulan kadto, dili maayo ang panahon niadtong Oktubre sa 
gabii nga bugnaw ang kahanginan. Apan sa among pagsulod sa 
simbahan, kini puno; may mga tawo nga nanagbarug sa hawanan, 
sa agianan, gani sa dalan. Kada Dominggo, Martes, ug Huwebes, 
among nasayran, parehas nga pundok sa mga tawo.

“Gitan-aw nako ang nawong sa mga tawo. Kadaghanan mga 
hamtong apan adunay ubay-ubay nga mga batan-on. Siguro mga 
upat sa lima ka tawo mga babaye, kadaghanan nila nagsul-ob og 
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scarf [tabon] sa ilang ulo. Gigiyahan kami sa dapit nga duol sa 
pulpito. . . .

“Ang ministro namulong og gamay, ug dayon gipatugtog ang or-
gan ug nagsugod og kanta og himno diin ang tibuok kongregasyon 
nagkahiusa sa pagkanta. Nakadungog sa usa ka libo ngadto sa 1500 
ka mga tingog didto nahimong usa sa makatandog nga kasinatian sa 
akong tibuok kinabuhi. Sa atong komon nga pagtuo isip Kristiyano, 
natandog kami sa ilang mensahe sa pag-abi-abi nga nagsumpay sa 
tanang kalainan sa pinulongan, panggobyerno, sa kasaysayan. Ug 
samtang naningkamot ko nga maulian gumikan sa pagka-emosyo-
nal, ang ministro mihangyo nako, pinaagi sa usa ka tighubad nga 
nagbarug didto, sa pagpamulong sa kongregasyon.

“Nataud-tauran una aron makontrolar nako ang akong pagbati 
aron mosugot. Dayon miingon ko, sa pagsugod, ‘Kabuotan gyud 
ninyo nga makapamulong ko ninyo.

“ ‘Dala nako ang pagtimbaya gikan sa minilyong simbahan sa 
mga tawo sa Amerika ug sa tibuok kalibutan.’ Ug sa kalit lang ingon 

Si Presidente Benson uban sa iyang mga magtatambag  
sa unang Kapangulohan: Presidente gordon B. hinckley 

(sa wala) ug Presidente Thomas S. Monson (sa tuo)
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og natural lang nga makig-istorya niining mga Kristiyano kabahin 
sa labing sagradong mga kamatuoran nga nasayran sa tawo.

“‘Ang atong Langitnong Amahan dili layo. Siya mahimong duol 
kaayo nato. Ang Dios buhi, nasayud ko nga Siya buhi. Siya ang 
atong Amahan. Si Jesukristo, ang Manunubos sa Kalibutan, nagban-
tay niining kalibutan. Siya ang modumala sa tanang butang. Ayaw 
kahadlok, sunda ang Iyang mga sugo, paghigugmaay sa usag usa, 
pag-ampo alang sa kalinaw ug ang tanan mamaayo ra.’

“Samtang ang kada sentence gihubad para sa kongregasyon, 
nakakita ko og usa ka babaye mikuha sa iyang panyo ug sama 
sa pahayag sa nakaobserbar niini misugod sa ‘pagwara-wara niini 
sama sa inahan nga nanamilit sa iyang bugtong anak.’ Ang ilang 
ulo miduko samtang hinay nilang gisulti ja, ja, ja! (o, o, o!). Dayon 
nakamatikod ko sa unang higayon nga bisan ang galeriya napuno 
ug daghang tawo nagbarug nga nagsandig sa mga bong-bong. 
 Gitan-aw nako ang usa ka tigulang babaye sa akong atubangan, 
gitabunan ang iyang nawong sa simpleng karaan nga scarf, usa ka 
shawl sa iyang abaga, ang iyang tigulang, kunot-kunot nga nawong 
napuno sa pagtuo. Direkta kong namulong kaniya.

“ ‘Kini nga kinabuhi usa lamang ka bahin sa kahangturan. Buhi 
na kita sa wala pa kita mianhi isip espiritu nga anak sa Dios. Kita 
mabuhi pag-usab inigbiya nato niining kinabuhia. Gibugto ni Kristo 
ang bugkos sa kamatayon ug nabanhaw. Kitang tanan mabanhaw.

“ ‘Mituo gayud ako sa pag-ampo. Nasayud ko nga posible ang 
pagpangamuyo nianang Dili Makita nga Gahum nga makahatag 
nato og kalig-on ug mopalig-on nato panahon sa kalisud.’ Sa kada 
sentence nga akong gisulti, ang tigulang miuyon. Ug tigulang man, 
huyang, kunot-kunot ang iyang nawong, kadto nga babaye maan-
yag sa iyang debosyon.

“Dili ko kahinumdom sa tanan nakong gisulti, apan nakahinum-
dom ko sa pagbati nga gibayaw, nadasig sa naka-focus nga aten-
syon niining mga tawhana kinsa dili matarug sa ilang pagtuo sa 
Dios nga ilang giserbisyuhan ug gihigugma.

“Sa pagtapos miingon ko, ‘Ibilin ko kaninyo ang akong pagsaksi 
isip sulugoon sa Simbahan sa daghang katuigan nga ang kamatu-
oran molahutay. Ang panahon nahiuyon sa kamatuoran. Ang Dios 
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mopanalangin kaninyo sa tibuok ninyong kinabuhi, akong pag-
ampo sa ngalan ni Jesukristo, Amen.’

“Niana natapos ang wala andama nga mubong pakigpulong, tu-
ngod kay wala na koy masulti, ug milingkod ko. Ang kongregasyon 
mikanta dayon sa akong paborito nga himno sa dihang bata pa 
ko, ‘God Be with You Till We Meet Again.’ Mibiya mi sa simbahan 
samtang nanganta sila ug samtang naglakaw mi sa agianan, ilang 
giwara-wara ang ilang mga panyo sa pagpanamalit—ingon og ang 
tanang 1500 nanamilit sa among pagbiya.

“Daghan ko og pribelihiyo nga mamulong sa daghang simbahan 
sa tibuok kalibutan, ang epekto niadtong kasinatian lisud gayud 
nga ihulagway. Dili gyud nako kalimtan kadtong gabhiuna samtang 
buhi pa ko.

“Panagsa ra, kon duna man, nga mibati ko sa panaghiusa sa ka-
tawhan ug sa dako kaayong tinguha sa kasingkasing sa tawo para 
sa kaluwasan nianang higayona. . . .

“Miuli ko [sa balay] gihukman nga isugilon kini nga istorya kanu-
nay—tungod kay kini nagpakita kon sa unsang paagi ang diwa sa 
kagawasan, ang diwa sa panag-igsoonay, ug ang diwa sa relihiyon 
nagpadayon bisan pa sa tanang paningkamot nga gun-ubon kini.” 83

Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Niadtong Disyembre 26, 1973, si Elder Benson nakadawat og 
wala damhang balita nga ang Presidente sa Simbahan, si Presidente 
Harold B. Lee, kalit nga namatay. Tungod sa pagkamatay ni Presi-
dente Lee, ang mga magtatambag sa Unang Kapangulohan mibalik 
sa ilang dapit diha sa Korum sa Napulog Duha. Upat ka adlaw ang 
milabay, si Spencer W. Kimball gi-set apart isip Presidente sa Simba-
han, ug si Ezra Taft Benson gi-set apart isip Presidente sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles. Tungod niining responsibilidad, 
nadugangan ang administratibang buluhaton ni Presidente Benson. 
Siya ang modumala sa sinemanang miting sa korum ug mohan-ay 
sa buhat sa iyang mga kauban sa korum, lakip sa ilang buluhaton 
sa pagdumala sa mga komperensya sa stake ug mga tour sa misyon 
ug pag-call og mga patriyarka sa stake. Aduna usab siyay pipila ka 
responsibilidad sa pagdumala sa ubang mga General Authority. Usa 
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ka kawani ang mohimo sa klerikal nga mga buluhaton aron pagta-
bang kaniya ug sa iyang kaubanan sa pag-organisar sa buluhaton.84

Sa miting sa Korum sa Napulog Duha, gipakigbahin ni Presi-
dente Benson ang iyang mga hunahuna kabahin sa pagserbisyo 
isip ilang Presidente: “Nabalaka kaayo ko niining dakong respon-
sibilidad—dili pagbati sa kahadlok, tungod kay nasayud ko nga 
dili nato mapakyas kini nga buhat . . . kon buhaton lang nato ang 
atong pinakamaayo. Nasayud ko nga ang Ginoo mopaluyo kanato, 
apan nabalaka ko nga ma-call niining pagpangulo sa grupo sa mga 
lalaki sama kaninyo—linain nga mga saksi ni Ginoong Jesukristo.” 85

Gihiusa ni Presidente Benson ang pagkamapainubsanon ug ang 
kinaiya sa pagkamaisugon ug pagkamakanunayon nga kakugi sa 
trabaho. Kanunay niyang idelegar ang mga responsibilidad sa uban 
aron sila adunay oportunidad nga makaserbisyo. Siya naglaum nga 
buhaton sa mga nangulo ang pinakamaayo, sama sa iyang gilau-
man sa Iyang kaugalingon. Bisan tuod daghan siya og ipabuhat, 
apan mabination siya. Maminaw siya sa mga ideya sa iyang ka-
ubanan, mopasiugda og bukas nga diskusyon sa mga miting sa 
korum. Sila si Elder Boyd K. Packer, Russell M. Nelson, ug Dallin H. 
Oaks, kinsa mga junior nga sakop sa Korum sa Napulog Duha ubos 
sa iyang pagpangulo, miingon nga sila kanunay niyang dasigon  
sa pagpakigbahin sa ilang mga ideya, bisan ang ilang ideya lahi sa 
iyang ideya. 86

Ang mga sakop sa Korum sa Napulog Duha nakakat-on nga 
ang pagpangulo ni Presidente Benson nakabase sa wala mausab 
nga mga baruganan. Sama pananglit, balik-balikon niya sa pagsulti, 
“Hinumdumi, mga kaigsoonan, niini nga buhat ang Espiritu mao 
ang labing mahinungdanon.” 87 Ug aduna siyay usa ka sumbanan 
nga basihan sa tanang desisyon sa korum: siya mangutana, “Unsa 
ang labing ikaayo sa Gingharian?” Si Elder Mark E. Petersen, kinsa 
miserbisyo niya sa Korum sa Napulog Duha, miingon, “Ang tubag 
nianang pangutanaha mao ang butang nga basihan sa matag im-
portanting desisyon nga gibuhat ni Presidente Ezra Taft Benson sa 
iyang tibuok kinabuhi.” 88
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Presidente sa Simbahan

Si Presidente Spencer W. Kimball namatay niadtong Nobyembre 
5, 1985, tungod sa grabing sakit. Ang pagpangulo sa Simbahan 
anaa na sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, uban ni 
Presidente Ezra Taft Benson isip ilang Presidente ug senior nga sa-
kop. Lima ka adlaw ang milabay, sa balaan ug sagradong miting sa 
Korum sa Napulog Duha sa Salt Lake Temple, si Presidente Benson 
gi-set apart isip Presidente sa Simbahan. Nadasig siya sa pag-call ni 
Presidente Gordon B. Hinckley nga moserbisyo isip iyang Unang 
Magtatambag sa Unang Kapangulohan ug Presidente Thomas S. 
Monson sa pagserbisyo isip iyang Ikaduhang Magtatambag.

Si Presidente Benson nasayud nga nagkasakit si Presidente Kim-
ball, ug siya nagtinguha nga mabaskog pag-usab ang iyang higala. 
“Kini ang adlaw nga wala nako damhang moabut,” miingon si Presi-
dente Benson sa usa ka press conference human siya gi-set apart isip 
Presidente sa Simbahan. “Ang akong asawa, si Flora, ug ako kanu-
nayng nag-ampo nga motaas pa ang kinabuhi ni Presidente Kimball 
dinhi sa kalibutan, ug laing milagro ang nahitabo diha kaniya. Karon 
nga ang Ginoo namulong, himoon namo ang among pinakamaayo, 
ubos sa Iyang paggiya, sa pagpadayon sa buhat dinhi sa yuta.” 89

Sa iyang unang kinatibuk-ang komperensya isip Presidente sa 
Simbahan, si Presidente Benson mipakigbahin sa nag-una niyang 
focus alang sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo. “Sa atong panahon,” 
siya mipahayag, “ang Ginoo mipadayag sa panginahanglan nga ha-
tagan pag-usab og gibug-aton ang Basahon ni Mormon.” 90

Isip sakop sa Korum sa Napulog Duha, kanunay nga nagsang-
yaw si Presidente Benson kabahin sa kaimportante sa Basahon ni 
 Mormon.91 Isip Presidente sa Simbahan, mas gihatagan niya og pag-
tagad kini nga hilisgutan. Siya mipahayag nga “ang tibuok Simbahan 
gitunglo” tungod kay ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw wala 
kaayo magtuon sa Basahon ni Mormon o wala kaayo magsunod 
sa mga pagtulun-an niini. Siya miingon: “Ang Basahon ni Mormon 
wala sukad, o wala pa, nahimong sentro sa atong personal nga 
pagtuon, pagtudlo sa pamilya, pagsangyaw, ug misyonaryo nga 
buhat. Kinahanglan nato kining hinulsulan.” 92 Balik-balikon niya 
sa pagkutlo ang pamahayag ni Propetang Joseph Smith nga ang 
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mga tawo “labi nga maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang 
mga lagda, kay sa bisan hain nga basahon,” 93 ug iyang ipasabut 
kana nga saad. “Adunay gahum niana nga basahon,” siya miingon, 
“nga mosugod sa pagdagayday sa inyong mga kinabuhi sa higayon 
nga sugdan ninyo ang tinuoray nga pagtuon sa basahon.” 94 Iyang 
giawhag ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga “lukupon ang 
kalibutan ug [ang ilang] kinabuhi sa Basahon ni Mormon.” 95

Sa tibuok kalibutan, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw misu-
nod niining tambag gikan sa ilang propeta. Isip resulta, sila  nalig-on, 
tinagsa-tagsa ug sa kinatibuk-an.96 Si Presidente Howard W. Hunter 
miingon: “Aduna ba kahay henerasyon, lakip niadtong wala pa ma-
tawo, nga mohinumdom sa administrasyon ni Presidente Ezra Taft 
Benson nga dili dayon makahunahuna sa iyang gugma sa Basahon 
ni Mormon? Tingali walay laing Presidente sa Simbahan sukad ni 
Propeta Joseph Smith ang mas nakatudlo sa mga kamatuoran bahin 
sa Basahon ni Mormon, sa paghimo niini nga inadlawng tun-anan 
sa tanang miyembro sa Simbahan, ug ‘lukupon ang kalibutan’ sa 
pag-apud-apud niini.” 97

Sama usab sa pagpamatuod ni Presidente Benson kabahin sa 
Basahon ni Mormon mao ang iyang pagpamatuod ni Jesukristo. Sa 
higayon nga daghang tawo ang dili modawat sa “kabalaan sa Man-
luluwas,” iyang panghingusgan “nga kining balaanong dinasig nga 
basahon mao ang sukaranan sa pagpamatuod sa kalibutan nga si 
Jesus mao ang Kristo.” 98 Sukad siya gi-orden sa Pagka-Apostol niad-
tong 1943, si Presidente Benson makugihong nagserbisyo isip saksi 
sa reyalidad nga buhi ang Manluluwas. Isip Presidente sa Simbahan, 
siya nagpamatuod uban sa nabag-ong kalagsik ug dinaliang tinguha 
bahin ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula. Siya nag-awhag sa mga 
Santos nga “magiyahan ni Kristo” ug “mag-focus kang Kristo,” 99 nga 
“magpakabuhi nga nakasentro kang Kristo.” 100 Namulong kabahin 
sa Manluluwas, siya miingon, “Sa tibuok nakong kalag, gihigugma 
nako Siya.” 101

Si Presidente Benson mitudlo usab sa ubang hilisgutan uban sa 
dinaliang tinguha ug gahum. Siya mipasidaan sa kakuyaw sa garbo. 
Siya mipamatuod sa mahangturong importansya sa pamilya. Siya 
mitudlo sa mga baruganan sa hugot nga pagtuo ug paghinulsol ug 
pag-focus sa mapahinungurong misyonaryo nga buhat.
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Bisan wala na kaayo siya mamulong kabahin sa Tinipong Bansa 
sa Amerika kompara sa dihang bag-o pa siya sa pagpangalagad, 
iyang gisaulog ang ika-200 nga anibersaryo nga pagpirma sa Kon-
stitusyon sa Estados Unidos pinaagi sa pagpamulong niini niadtong 
Oktubre 1987 nga kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan. Ug 
siya nagpadayon sa paghigugma sa kagawasan ug tinuod nga pa-
triotismo sa tibuok kalibutan. Sa ulahing bahin sa mga 1980 ug sa 
sayo nga bahinsa tuig 1990, siya nalipay sa balita nga natumpag ang 
Berlin Wall ug ang mga tawo sa Russia ug eastern Europe nakasi-
nati og mas dakong kagawasan, uban sa gobyerno nga mas bukas 
ngadto sa mga relihiyon.102

Si Presidente Benson sunod-sunod nga namulong ngadto sa mga 
grupo nga mga miyembro sa Simbahan. Sugod niadtong Abril 1986, 
siya nag-andam og mga wali nga gidirekta ngadto sa batan-ong mga 
lalaki, batan-ong mga babaye, mga inahan, mga home teacher, mga 
amahan, mga lalaki nga single, mga babaye nga single adult, mga 
bata, ug sa mga tigulang. Sama sa giingon ni Presidente Howard W. 
Hunter: “Siya namulong sa tanan ug naghunahuna sa tanan. Siya 
namulong sa mga babaye sa Simbahan ug sa mga lalaki. Siya na-
mulong sa mga tigulang. Siya namulong niadtong mga single, sa 
kabatan-onan, ug siya ganahang mamulong ngadto sa mga bata 
sa Simbahan. Siya mihatag og talagsaon, personal nga tambag sa 
tanang miyembro, bisan unsa pa ang ilang kahimtang. Kadto nga 
mga wali magpadayon sa pagsuporta ug paggiya kanato samtang 
kita mamalandong niini sa moabut nga mga katuigan.” 103

Si Presidente Benson nakahilak sa dihang siya nakadawat og 
sulat gikan sa pamilya nga naimpluwensyahan sa usa sa iyang pa-
kigpulong. Sa sulat, usa ka batan-ong amahan miingon nga siya ug 
ang iyang asawa nagtan-aw sa kinatibuk-ang komperensya sa tele-
bisyon. Ang ilang tres anyos nga batang lalaki nagdula sa duol nga 
kwarto, diin ang komperensya madungog sa radyo. Human sa pag-
paminaw sa mensahe ni Presidente Benson para sa mga bata, ang 
inahan ug amahan milakaw padulong sa kwarto kon asa nagdula 
ang ilang anak. Ang bata “mahinamon nga miingon, ‘Ang tawo sa 
radyo miingon nga bisan kon kita masayop, ang atong Langitnong 
Amahan nahigugma gihapon nato.’ Kana nga yanong pahayag,” mii-
ngon ang amahan, “nakahatag og malungtaron ug makahuluganong 
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impresyon sa among anak. Kon mangutana ko niya karon kon unsa 
ang giingon ni Presidente Benson mao gihapon kana ang mahina-
mon niya nga itubag. Kini nakahupay nga siya nasayud nga siya 
adunay mabination ug mahigugmaong Amahan sa Langit.” 104

Sa wala madugay human sa Oktubre 1988 nga kinatibuk-ang 
komperensya, si Presidente Benson giatake sa kasingkasing nga dili 
na siya mahimong mamulong sa publiko. Sa mubong panahon, siya 
mitambong sa kinatibuk-ang komperensya ug ubang mga pundok-
pundok sa publiko. Sa 1989 nga mga komperensya, ang iyang mga 
magtatambag mobasa sa mga wali nga iyang giandam. Sugod sa 
1990, ang iyang mga magtatambag mopabati sa iyang gugma para 
sa mga Santos ug mokutlo sa iyang nanglabay nga mga wali. Ang 
Abril nga komperensya mao ang katapusan niyang gitambongan. 
Sukad niadto, sa pisikal nga paagi wala na siyay mahimo gawas sa 
pagtan-aw sa komperensya diha sa telebisyon.105

Misaysay si Presidente Gordon B. Hinckley: “Sama sa gilauman, 
ang iyang lawas nagkahuyang tungod sa katigulangon. Dili na siya 
makalakaw sama sa una. Dili na siya makasulti sama sa una. Hinay-
hinay siyang nagkahuyang, apan siya gihapon ang piniling pro-
peta sa Ginoo kutob nga buhi siya.” 106 Sila si Presidente Hinckley 
ug Presidente Thomas S. Monson midumala sa Simbahan uban sa 
awtoridad ni Presidente Benson nga gidelegar ngadto kanila, apan 
ang Simbahan dili makahimo og bag-ong mga buluhaton nga wala 
kahibalo ug walay pagtugot ni Presidente Benson.107

Samtang nagkahuyang si Presidente Benson, nagkasakit usab 
si Flora, ug siya namatay niadtong Agosto 14, 1992. Wala kaabut 
og duha ka tuig, pagka- Mayo 30, 1994, si Presidente Benson na-
kighiusa ni Flora, ug ang iyang patayng lawas gilubong tupad sa 
lubnganan ni Flora didto sa Whitney. Sa haya ni Presidente  Benson, 
si Presidente Monson misaysay: “Kausa siya misulti nako, ‘Brother 
Monson, hinumdumi, bisan unsa pa ang isugyot sa uban, gusto 
nako nga ilubong ko sa Whitney, Idaho.’ Presidente Benson, among 
gituman ang tinguha nimo karon. Ang iyang lawas dalhon sa 
 Whitney, apan ang iyang mahangturong espiritu mibalik na ngadto 
sa Dios. Sa walay pagduha-duha nakauban na niya ang iyang pa-
milya, iyang mga higala, ug iyang pinalanggang si Flora. . . .
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“Ang batang mag-uuma nga nahimong propeta sa Dios mipauli 
na. Nagpasalamat kita nga siya naa sa atong panumduman.108
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Ingon sa gitudlo sa Manluluwas sa adunahang batan-on nga 
lalaki, atong gipakita ang atong gugma alang sa Ginoo kon kita 

motabang sa ubang mga tawo (tan-awa sa Mateo 19:16–21).
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Ang Dakong Sugo—
Higugmaa ang Ginoo

“Kon atong unahon ang Dios, ang tanan 
nga butang mapahimutang sa tukma nilang 

dapit o mawala kini sa atong kinabuhi.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Ang kinabuhi ni Presidente Ezra Taft Benson nagpakita sa iyang 
gugma alang sa Ginoo ug sa iyang makanunayong pasalig sa pagsu-
nod sa ebanghelyo. Usa ka paryente makausa miingon, “Para kang 
Ezra ug sa iyang pamilya ang relihiyon usa ka hingpit nga pamaagi 
sa kinabuhi—usa ka butang nga puy-an pito ka adlaw sa usa ka 
semana. Kini nag-una sa iyang hunahuna kon ang panahon moabut 
sa paghimo og mga desisyon.” 1

Ang mga tawo nga walay labut sa pamilya nga Benson nakamati-
kod usab sa gugma ni Presidente Benson sa Ginoo. Niadtong 1939, 
sa dihang si Presidente Benson nag-alagad isip usa ka presidente sa 
stake, gidapit siya ngadto sa Washington, D.C., sa pakighimamat sa 
mga direktor sa National Council of Farmer Cooperatives. “Human 
makonsiderar ang iyang mga kwalipikasyon, ang board of trustees 
mitanyag kaniya sa posisyon sa pagka-executive secretary niana nga 
organisasyon. . . . Bisan tuod siya nalipay niining wala damhang 
tanyag nga trabaho, siya walay hunahuna nga modawat niini. Ingon 
sa iyang pagsabut niini, ang trabaho naglakip sa pag-impluwensya 
sa mga lider sa politika pinaagi sa mga pagtipun-tipon nga mag-
inom, nga dili angay sa iyang relihiyon.

“ ‘Mr.Benson,’ si Judge John D. Miller, pangulo sa grupo, mitu-
bag, ‘mao kana nga ikaw ang among gipili. Nahibalo kami unsa 
ang imong mga sumbanan.’ Uban sa hingpit nga paniguro gikan 
sa board nga siya wala laumi nga mangita og pagsabut sa mga 
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problema sa agrikultura pinaagi sa pakig-inom, nalipay siyang mi-
dawat sa posisyon, apan human lamang sa pakigkonsulta sa Unang 
Kapangulohan ug sa iyang asawa.” 2

Gitudlo ni Presidente Benson nga atong gipakita ang atong 
gugma alang sa Ginoo pinaagi sa atong pagkaandam sa pagbuhat 
sa kabubut-on sa Ginoo. Miingon siya: “Ako manghinaut nga ang 
tanang Santos sa Ulahing mga Adlaw makasulti ug tinud-on kini 
sa tibuok niyang kasingkasing: ‘Ako moadto ko sa pagbuot mo. 
Mosulti sa imong ipasulti. Mohimo sa pagbuot mo’ [tan-awa sa Mga 
Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu. 47]. Kon tanan kita makahimo 
niana, kita makasiguro og dakong kalipay dinhi ug kahimayaan 
didto sa celestial nga gingharian sa Dios human dinhi.” 3 

Sa usa ka wali diha sa kinatibuk-ang komperensya sa Abril 
1988—ang wali diin kini nga kapitulo gipasikad—si Presidente 
Benson nag-focus sa una ug dakong sugo: ang paghigugma sa 
Dios. Kalabut niini nga wali, si Elder Francis M. Gibbons sa Seventy  
naka-obserbar, “Ang tanan nga gibuhat ni Presidente Ezra Taft 
 Benson, ang tanan nga iyang gibarugan, ug ang tanan nga iyang 
gipanghinaut—alang sa iyang kaugalingon, alang sa iyang pamilya, 
ug alang sa Simbahan—gilangkob dinhi niini nga wali.” 4

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang una ug dakong sugo mao ang paghigugma sa Ginoo.

Ang dakong pagsulay sa kinabuhi mao ang pagkamasulundon 
ngadto sa Dios. “Kita mosulay kanila dinhi,” miingon ang Ginoo, 
“aron pagsuta kon sila mobuhat ba sa tanan nga mga butang bisan 
unsa ang isugo sa Ginoo nga ilang Dios ngadto kanila” (Abraham 
3:25).

Ang dakong buluhaton sa kinabuhi mao ang pagkat-on sa  
kabubut-on sa Ginoo ug dayon ang pagbuhat niini.

Ang dakong sugo sa kinabuhi mao ang paghigugma sa Ginoo.

“Duol ngadto kang Kristo,” awhag ni Moroni diha sa panapos sa 
iyang pagpamatuod, “. . . ug mohigugma sa Dios uban sa tibuok 
ninyo nga gahum, hunahuna ug kusog” (Moroni 10:32).
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Busa, kini mao, ang una ug dakong sugo: “Higugmaa ang Ginoo 
nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong 
kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog” 
(Marcos 12:30; tan-awa usab sa Mateo 22:37; Deuteronomio 6:5; 
Lucas 10:27; Moroni 10:32; D&P 59:5).

Kini mao ang tiunay nga gugma ni Kristo, nga gitawag og gugma 
nga putli, nga gipamatuod sa Basahon ni Mormon nga mao ang 
labing mahinungdanon sa tanan—nga dili mopakyas, nga mola-
hutay sa hangtud, nga ang tanan nga mga tawo kinahanglan nga 
magbaton, ug nga kon wala niana sila walay kapuslanan (tan-awa 
sa Moroni 7:44–47; 2 Nephi 26:30).

“Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan,” hangyo ni Mo-
roni, “pag-ampo ngadto sa Amahan uban sa tibuok kusog sa [in-
yong] kasingkasing, nga kamo unta mapuno niini nga gugma, diin 
siya mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa 
iyang Anak, nga si Jesukristo; aron mahimo kamo nga mga anak sa 
Dios; nga kon siya moabut kita mahisama kaniya” (Moroni 7:48).

Diha sa panapos nga mga asoy sa mga Jaredite ug mga Nephite, 
girekord ni Moroni nga gawas kon ang mga tawo makabaton nii-
ning tiunay nga gugma ni Kristo, nga gitawag og gugma nga putli, 
dili sila makapanunod niana nga dapit nga giandam ni Kristo diha 
sa mga mansyon sa Iyang Amahan ni sila maluwas ngadto sa ging-
harian sa Dios (tan-awa sa Ether 12:34; Moroni 10:21).

Ang bunga nga gikaon ni Lehi diha sa iyang panan-awon ug 
mipuno sa iyang kalag og tumang hingpit nga kalipay ug ang la-
bing madanihon labaw sa tanan nga mga butang mao ang gugma 
sa Dios.5

Kon ako maghunahuna sa gugma nga putli, ako . . . maghu-
nahuna sa akong amahan ug nianang adlaw nga siya gi-call nga 
magmisyon [tan-awa sa mga pahina 5–7 niini nga basahon]. Ako 
nagtuo nga pipila dinhi sa kalibutan tingali moingon nga ang iyang 
pagdawat niana nga calling usa ka pruweba nga wala gyud niya 
higugmaa ang iyang pamilya. Ang pagbiya og pito ka mga anak ug 
mabdos nga asawa sa panimalay nga mag-inusara sulod sa duha ka 
tuig, tinuod ba kana nga gugma? Apan ang akong amahan nahibalo 
og mas dakong panan-awon bahin sa gugma. Siya nahibalo nga “sa 
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matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila 
nga mga nahigugma sa Dios.” (Mga Taga-Roma 8:28). Nahibalo siya 
nga ang labing maayo nga butang nga iyang mahimo alang sa iyang 
pamilya mao ang pagsunod sa Dios.6

Ang paghigugma sa Dios sa tibuok ninyong kasingkasing, kalag, 
hunahuna, ug kusog mopuno sa tibuok natong pagkatawo. Dili kini 
usa ka paningkamot nga mahimo nato kon kulang kita sa pasalig. 
Kini usa ka hingpit nga pasalig sa ato gayud nga pagkatawo—sa 
pisikal, mental, emosyonal, ug espiritwal— ngadto sa gugma sa 
Ginoo.

Ang gilapdon, giladmon, ug ang gidak-on niining gugma sa Dios 
milugway ngadto sa tanang bahin sa kinabuhi sa tawo. Ang atong 
mga tinguha, espirituhanon o temporal man kini, kinahanglan nga 
magagikan diha sa gugma sa Ginoo. Ang atong mga hunahuna ug 
mga pagbati kinahanglan nga isentro diha sa Ginoo. “Himoa nga 
ang tanan nimo nga mga hunahuna ipunting ngadto sa Ginoo,” 

Si Jose sa Ehipto andam sa pagpabilanggo kay sa ilimud 
ang iyang pagkamaunungon ngadto sa dios.
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miingon si Alma, “oo, himoa nga ang tanan nga mga pagbati sa 
imong kasingkasing ibutang diha sa Ginoo sa kahangturan” (Alma 
37:36).7

2
Nagpakita kita sa atong paghigugma alang sa atong 
Dios kon atong unahon Siya sa atong mga kinabuhi.

Nganong gibutang sa Dios ang unang sugo diha sa una?  Tungod 
kay Siya nahibalo nga kon kita sa tinud-anay nahigugma Kaniya 
kita gusto nga mosunod sa Iyang tanang mga sugo. “Kay ang 
 paghigugma alang sa Dios mao kini,” nag-ingon si Juan, “nga pa-
gabantayan ta ang iyang mga sugo” (1 Juan 5:3; tan-awa usab sa 
2 Juan 1:6).

Kinahanglan nga unahon nato ang Dios sa tanang butang diha 
sa atong mga kinabuhi. Kinahanglan siyang unahon, sama sa Iyang 
gipahayag diha sa nag-una sa Iyang Napulo ka mga Sugo: “Dili ka 
magbaton og lain nga mga dios sa atubangan ko” (Exodo 20:3).

Kon atong unahon ang Dios, ang tanan nga mga butang mapa-
himutang sa tukma nilang dapit o mawala kini sa atong mga kina-
buhi. Ang atong gugma sa Ginoo modumala sa mga pag-angkon 
alang sa atong pagbati, sa gipangayo sa atong panahon, sa mga 
kaayohan nga atong gitinguha, ug sa pagpahimutang sa atong mga 
prayoridad.

Kinahanglan unahon nato ang Dios kay ni bisan kinsa pa diha 
sa atong mga kinabuhi.

Sa panahon nga si Jose didto sa Ehipto, unsa ang nag-una sa 
iyang kinabuhi—ang Dios, iyang trabaho, o ang asawa ni Potiphar? 
Sa dihang misulay ang asawa ni Potiphar sa pagtintal kaniya, mi-
tubag siya pinaagi sa pag-ingon, “Busa unsaon ko paghimo kining 
dakong pagkadautan, ug makasala batok sa Dios?” (Genesis 39:9).

Nabilanggo si Jose tungod kay giuna niya ang Dios. Kon kita 
mag-atubang og sama nga pagpili, asa nato ibutang ang atong 
unang pag-unong? Makabutang ba kita sa Dios og una sa seguri-
dad, kalinaw, mga tinguha, katigayunan, ug mga kadungganan sa 
mga tawo?
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Sa dihang si Jose napugos sa pagpili, mas labaw siyang mati-
nguhaon sa pagpahimuot sa Dios kay sa pagpahimuot sa asawa 
sa iyang agalon. Kon kita gikinahanglan nga mopili, mas labaw ba 
kitang matinguhaon nga mopahimuot sa Dios kay sa atong boss, 
atong magtutudlo, atong silingan, o atong ka date?

Ang Ginoo miingon, “Ang mahigugma sa iyang amahan o inahan 
labaw pa kanako, dili takus kanako: ug ang mahigugma sa iyang 
anak nga lalaki o anak nga babaye labaw pa kanako, dili takus ka-
nako” (Mateo 10:37). Usa sa labing malisud sa tanang mga pagsulay 
mao nga kon kamo kinahanglan nga mopili tali sa pagpahimuot 
sa Dios o sa pagpahimuot sa usa ka tawo nga inyong gihigugma o 
gitahud—ilabi na kon sakop sa pamilya.

Giatubang ni Nephi kana nga pagsulay ug maayo kini nga pag-
kadala sa dihang ang iyang buotang amahan mibagulbol og kadiyut 
batok sa Ginoo (tan-awa sa 1 Nephi 16:18–25). Gipabilin ni Job ang 
iyang integridad ngadto sa Ginoo bisan tuod og ang iyang asawa 
misugo kaniya sa pagtunglo sa Dios ug magpakamatay (tan-awa sa 
Job 2:9–10).

Ang mga kasulatan nag-ingon, “Tahuron mo ang imong amahan 
ug ang imong inahan” (Exodo 20:12; tan-awa usab sa Mosiah 13:20). 
Usahay ang tawo kinahanglan gayud nga mopili sa pagtahud sa 
Langitnong Amahan labaw sa mortal nga amahan.

Kinahanglan hatagan nato ang Dios, ang Amahan sa atong mga 
espiritu, og bugtong nga paghari sa atong mga kinabuhi. Siya 
adunay nag-unang pagkaginikanan nga pag-angkon sa atong ma-
hangturong kaayohan, nag-una sa tanan nga mga relasyon nga ma-
himong mobugkos kanato dinhi o human dinhi.

Ang Dios, ang atong Amahan; si Jesus, ang atong Magulang nga 
Igsoong Lalaki ug atong Manunubos; ug ang Espiritu Santo, ang 
Tigpamatuod, hingpit. Nakaila sila kanato pag-ayo ug nahigugma 
kanato labaw sa tanan ug dili mobiya og usa ka butang nga dili 
mabuhat alang sa atong mahangturon nga kaayohan. Dili ba sila 
kinahanglan natong higugmaon tungod niini ug unahon sila sa 
pagpasidungog?

Adunay matinud-anong mga miyembro kinsa mipasakop sa Sim-
bahan bisan pa sa mga pagsupak sa ilang mga paryente niini nga 
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kinabuhi. Pinaagi nga unahon ang Dios, sa kadugayan daghan ang 
mahimong mga instrumento sa paggiya niadtong mga hinigugma 
ngadto sa gingharian sa Dios.

Miingon si Jesus, “Sa kanunay ginabuhat ko man ang makapahi-
muot sa [Dios]” ( Juan 8:29).

Unsa ang kahimtang sa atong mga panimalay? Naningkamot ba 
kita nga unahon ang Ginoo ug sa pagpahimuot Kaniya?

Mga amahan, makapahimuot ba sa Ginoo kon adunay inadlaw 
nga pag-ampo sa pamilya ug pagbasa sa kasulatan diha sa inyong 
panimalay? Ug ang mahitungod diay sa paghimo og sinemana nga 
mga family home evening ug sa matag karon ug unya nga paggahin 
og kaugalingong panahon sa inyong asawa ug matag anak? Ug kon 
ang inyong anak mahisalaag sa makadiyot, sa inyong hunahuna ma-
kapahimuot ba kini sa Ginoo ug mopasidungog ba Siya sa inyong 
mga paningkamot kon kamo mopadayon sa pagpuyo og maayong 
kinabuhi, kanunay nga mag-ampo ug magpuasa alang niana nga 
anak, ug mosulat sa pangalan nianang anak nga lalaki o babaye 
diha sa prayer roll sa templo?

Kamong mga inahan, kinsa mao gayud ang gihatagan og talag-
saong katungdanan sa matarung nga pagmatuto sa kabatan-onan 
sa Zion, wala ba ninyo unaha ang Dios kon inyong gipasidunggan 
ang inyong balaan nga calling? . . . Giuna sa atong mga inahan ang 
Dios kon ilang gibuhat ang ilang pinakataas nga misyon sulod sa 
mga bongbong sa ilang kaugalingong mga panimalay.

Mga anak, nag-ampo ba kamo alang sa inyong mga ginikanan? 
Naninguha ba kamo sa pagsuporta sa ilang halangdon nga mga pa-
ningkamot? Makahimo sila og mga sayop, sama kaninyo, apan sila 
adunay usa ka balaang misyon nga tumanon sa inyong kinabuhi. 
Motabang ba kamo kanila sa pagbuhat niini? Modugang ba kamo og 
pasidungog sa ilang pangalan ug modala og kahupayan ug suporta 
ngadto kanila sa ilang katigulangon?

Kon may usa ka tawo nga gustong makigminyo kaninyo nga 
dili sa templo, kinsa ang inyong paningkamutan sa pagpahimuot—
ang Dios o ang tawo? Kon kamo moinsister og kaminyoon diha 
sa templo, nagpahimuot kamo sa Ginoo ug nagpanalangin sa lain 
nga tawo. Ngano? Tungod kay kana nga tawo mahimong takus 
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sa pagsulod sa templo—nga usa ka panalangin—o mobiya—nga 
mahimo usab nga panalangin tungod kay ni usa kaninyo ang gusto 
nga magpas-an sa mao rang usa ka yugo (tan-awa sa 2 Mga Taga-
Corinto 6:14).

Kinahanglan kamong mahimong takus nga makasulod sa tem-
plo. Niana mahibalo kamo nga walay usa nga igo ka maayo alang 
kaninyo nga makigminyo nga dili sa templo. Kon ang mao nga mga 
indibidwal ingon niana ka maayo, mabutang nila ang ilang mga ka-
ugalingon sa usa ka kahimtang nga sila usab mahimong maminyo 
diha sa templo.8

3
Kon mopili kita nga unahon ang Dios diha sa atong mga 

kinabuhi, ang Iyang mga panalangin moabut sa kabuhong.

Ang mga kalalakin-an ug mga kababayen-an kinsa mosalig sa 
ilang mga kinabuhi ngadto sa Dios makadiskobre nga Siya maka-
himo og daghan pa sa ilang mga kinabuhi kay sa ilang mahimo. 
Siya makapadaghan sa ilang mga kalipay, mas makapalambo sa 
ilang panglantaw, makapaabtik sa ilang mga hunahuna, maka-
palig-on sa ilang mga unod, makapabayaw sa ilang mga espiritu, 
makapadugang sa ilang mga panalangin, makapadaghan sa ilang 
mga oportunidad, makahupay sa ilang mga kalag, makahatag og 
daghang mga higala, ug makabu-bu og kalinaw. Bisan kinsa ang 
mawagtangan sa iyang kinabuhi diha sa pagserbisyo sa Dios ma-
gapatunhay og kinabuhing dayon.9

Gisugo sa Dios si Abraham sa pagsakripisyo sa iyang anak nga 
si Isaac. Kon gihigugma pa ni Abraham si Isaac labaw kay sa Dios, 
mosugot kaha siya? Ingon nga gipakita sa Ginoo diha sa Doktrina 
ug mga Pakigsaad, si Abraham ug si Isaac sa karon naglingkod isip 
mga dios (tan-awa sa D&P 132:37). Andam sila nga mosakripisyo o 
isakripisyo sumala sa gikinahanglan sa Dios. Sila adunay mas lawom 
nga paghigugma ug pagtahud alang sa usag usa tungod kay silang 
duha andam nga unahon ang Dios.

Ang Basahon ni Mormon nagtudlo nga “kini gikinahanglan ga-
yud, nga adunay katugbang sa tanan nga mga butang” (2  Nephi 
2:11)—ug busa kini aduna. Ang katugbang naghatag og mga 
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kapilian, ug ang mga kapilian nagdala og mga sangputanan 
— maayo o dautan.

Ang Basahon ni Mormon nagpasabut nga ang mga tawo “gawas-
non sa pagpili sa kalingkawasan ug sa kinabuhi nga dayon, pinaagi 
sa halangdon nga Tigpataliwala sa tanan nga mga tawo, o pagpili sa 
pagkabihag ug sa kamatayon, sumala sa pagkabihag ug sa gahum 
sa yawa” (2 Nephi 2:27).

Ang Dios nahigugma kanato; ang yawa nasilag kanato. Gusto 
sa Dios nga kita makabaton og hingpit nga kalipay ingon nga Siya 
aduna. Ang yawa gusto nga kita mahimong maalaot sama kaniya. 
Naghatag ang Dios kanato og mga sugo aron sa pagpanalangin 
kanato. Gusto sa yawa nga mosupak kita niini nga mga sugo aron 
sa pagtunglo kanato.

Kada adlaw, sa kanunay, nagpili kita pinaagi sa atong mga ti-
nguha, sa atong mga hunahuna, ug sa atong mga lihok kon kita 
gusto ba nga mapanalanginan o matunglo, malipay o maalaot. Usa 
sa mga pagsulay sa kinabuhi mao nga sa kasagaran dili dayon nato 
madawat ang hingpit nga panalangin alang sa pagkamatarung o 
ang hingpit nga tunglo alang sa pagkadautan. Nga kana moabut 
may kasigurohan, apan usahay adunay panahon sa paghulat nga 
mahitabo, ingon sa sitwasyon ni Job ug ni Jose.

Sa pagkakaron ang dautan naghunahuna nga sila nakahimo og 
sala nga walay sangputanan. Ang Basahon ni Mormon nagtudlo 
nga ang dautan “makabaton sa kalipay sa ilang mga buhat sa mubo 
nga higayon, [apan] sa hinay-hinay ang katapusan moabut, ug sila 
isalikway ug ilabay sa kalayo, diin walay pagbalik” (3 Nephi 27:11).

Sulod niining panahon sa pagsulay ang matarung kinahanglan 
gayud nga magpadayon sa paghigugma sa Dios, pagsalig sa Iyang 
mga saad, magmapainubsanon, ug mahupay, sumala sa gisulti sa 
usa ka magbabalak, nga “kinsa ang nagbuhat sa trabaho sa Dios 
makadawat sa bayad sa Dios.” . . .

Mopamatuod ako kaninyo nga ang bayad sa Dios mao ang la-
bing maayo nga bayad nga nahibaloan niini nga kalibutan o bisan 
hain nga kalibutan. Ug kini moabut sa hilabihan gayud ka daghan 
ngadto lamang niadtong kinsa nahigugma sa Ginoo ug giuna Siya.
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Ang dakong pagsulay sa kinabuhi mao ang pagkamasulundon 
sa Dios.

Ang dakong buluhaton sa kinabuhi mao ang pagkat-on sa 
 kabubut-on sa Ginoo ug dayon ang pagbuhat niini.

Ang dakong sugo sa kinabuhi mao ang, “Higugmaa ang Ginoo 
nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong 
kalag, ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog” 
(Marcos 12:30).

Hinaut nga ang Dios magapanalangin kanato nga unahon ang 
unang sugo ug, agi og resulta, moani og kalinaw niini nga kinabuhi 
ug sa kinabuhing dayon nga may hingpit nga kalipay sa kinabuhi 
nga umaabut.10

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Diha sa seksyon 1, si Presidente Benson nagtudlo mahitungod 

sa “ang una ug dakong sugo” (Mateo 22:38). Ngano sa inyong 
hunahuna kini nga sugo kinahanglan nga unahon alang kanato? 
Unsa nga mga panghunahuna ang inyong naangkon gikan sa 
paagi nga gipakiglabut ni Presidente Benson ang gugma nga 
putli ngadto niini nga sugo?

• Unsa ang kahulugan sa “unahon ang Dios” alang kaninyo? (Alang 
sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa seksyon 2.) Kanus-a kamo 
nakakita nga “ang tanan nga mga butang mapahimutang sa 
tukma nilang dapit o mawala kini sa atong kinabuhi” kon una-
hon nato ang Dios?

• Pamalandunga ang mga saad ni Presidente Benson ngadto ni-
adtong kinsa “mosalig sa ilang mga kinabuhi ngadto sa Dios” 
(seksyon 3). Unsa nga mga ehemplo ang inyong nakita sa mga 
tawo nga naghatag sa ilang mga kinabuhi ngadto sa Dios? Sa 
unsa nga mga paagi ang Dios naghimo niadto nga mga tawo nga 
mas maayo kay sa kon sila ra ang pasagdan sa ilang kaugalingon?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Josue 24:14–15; Mateo 6:33; 7:21; Juan 14:15, 21–24; 17:3; 1 Mga 

Taga-Corinto 2:9; 1 Nephi 3:7; Moroni 10:32
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Tabang sa Pagtudlo
“Siguroha nga dili kamo magtuo nga kamo ang ‘tinuod nga mag-

tutudlo.’ Kana seryoso nga sayop. . . . Pagbantay nga dili kamo 
mosapaw. Ang importante nga tahas sa usa ka magtutudlo mao 
ang pag-andam sa pamaagi aron nga ang mga tawo makabaton og 
espirituhanong kasinatian uban sa Ginoo” (Gene R. Cook, gikutlo sa 
Pagtudlo, Walay Labaw Ka Mahinungdanon Nga Tawag [1999], 41).

Mubo nga mga sulat
 1. Descendants of the George T. Benson Jr. 

Family (1968), n.p.
 2. Merlo J. Pusey, “Ezra Taft Benson: A 

Living Witness for Christ,” Improvement 
Era, Abr. 1956, 269.

 3. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), 344.

 4. Francis M. Gibbons, Ezra Taft Benson: 
Statesman, Patriot, Prophet of God 
(1996), 313.

 5. Sa Conference Report, Abr. 1988, 3; 
tan-awa usab sa Ensign, Mayo 1988, 4.

 6. “Godly Characteristics of the Master,” 
Ensign, Nob. 1986, 47–48.

 7. Sa Conference Report, Abr. 1988, 3; 
tan-awa usab sa Ensign, Mayo 1988, 4.

 8. Sa Conference Report, Abr. 1988, 3–5; 
tan-awa usab sa Ensign, Mayo 1988, 
4–6.

 9. “Jesus Christ—Gifts and Expectations,” 
Ensign, Dios. 1988, 4.

 10. Sa Conference Report, Abr. 1988, 5–6; 
tan-awa usab sa Ensign, Mayo 1988, 
6; linya gikan sa balak ni Denis A. 
McCarthy ingon nga gikutlo ni Ralph S. 
Cushman, The Message of Stewardship 
(1922), 191.
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“Kon kita buot mouswag sa pagkabalaan—magtubo diha nga 
kahimut-an sa Dios—walay makapuli sa pag-ampo.”
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Pag-ampo Kanunay

“Mapainubsanon akong nag-aghat sa 
tanan . . . sa pagpaduol og maayo sa atong 
Amahan sa langit pinaagi sa pag-ampo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

“Sa tibuok nakong kinabuhi ang tambag nga salig diha sa pag-
ampo gihatagan og bili labaw pa sa hapit bisan unsang tambag 
nga akong nadawat,” miingon si Presidente Ezra Taft Benson. “Kini 
nahimong importanting bahin kanako, usa ka angkla, kanunay nga 
tinubdan sa kalig-on, ug ang sukaranan alang sa akong kahibalo sa 
mga butang nga balaan.

“ ‘Hinumdumi nga bisan unsa ang inyong buhaton o bisan hain 
kamo, kamo wala gayud mag-inusara’ mao ang pamilyar nga tam-
bag sa akong amahan ngari kanako isip usa ka gamay nga batang 
lalaki. ‘Ang atong Langitnong Amahan kanunay nga anaa sa duol. 
Makaduol kamo ug makadawat sa Iyang panabang pinaagi sa pag-
ampo. Nakita kong tinuod kini nga tambag. Salamat sa Dios nga kita 
makaduol ug makapangayo nianang dili makita nga gahum, nga 
kon wala niana walay tawo nga makahimo sa iyang pinakamaayo.” 1

Gisunod kini nga tambag ni Presidente Benson sa tibuok as-
peto sa iyang kinabuhi. Sa dihang siya gitudlo sa pagserbisyo isip 
secretary sa agrikultura, siya “mainampoon ug sa mabinantayong 
paagi” mipili og grupo sa mga tawo nga motrabaho uban kaniya, 
naghangyo sa Dios sa paghatag [kaniya] og espiritu sa pag-ila.” 2 Sa 
ilang unang miting, nangutana siya “kon aduna bay usa nga mosu-
pak sa pagbukas sa ilang mga miting og pag-ampo. Walay usa nga 
misupak. Ug busa nagsugod ang naandang buluhaton nga [iyang] 
gipadayon sulod sa walo ka tuig. Gidapit niya ang kada sakop sa 
pagpuli-puli og hatag sa pambukas nga pag-ampo.” 3 Ang iyang 
mga kauban midayeg niini nga naandang buluhaton, bisan tuod 
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og sila dili komportable niini sa unang higayon. Ang usa ka sakop 
wala madugay miangkon nga pipila sa mga lalaki wala makaampo 
og kusog sukad sa ilang pagkabata. “Kami magkabunga-bunga ug 
magpangita og mga pulong,” siya miingon. Apan si “Boss [Presi-
dente Benson] wala gayud magpasabut nga siya nakamatikod. Ug 
human sa pipila ka mga pagsulay ang tanan gisayunan na. Naka-
tabang ba kini? Hinoon, moingon ako nga kon sugdan ninyo ang 
usa ka miting niana nga paagi, ang mga tawo dili mahigot sa garbo 
sa ilang mga opinyon. Kamo dali kaayong magkasinabut sa unsay 
gikinahanglang pagabuhaton sa bisan unsa nga sitwasyon.” 4

Ang mga kaigsoonan ni Presidente Benson diha sa Unang Kapa-
ngulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles naka-
benepisyo usab gikan sa iyang mainampoong kinaiya. Si Presidente 
Gordon B. Hinckley, kinsa miserbisyo isip Unang Magtatambag ni 
Presidente Benson diha sa Unang Kapangulohan, miingon:

“Nakaluhod ako uban kaniya ug nakadungog kaniya nga 
nag-ampo.

“Ang iyang mga pag-ampo kanunay nga makapadani. Hapit ta-
nan, kini naglangkob sa labing daghan nga bahin og mga pahayag 
sa pagpasalamat. Nangayo siya og gamay lamang gayud. Mipahayag 
siya og daghan kaayong pasalamat.

“Mipasalamat siya sa Ginoo alang sa kinabuhi, sa pamilya, sa 
ebanghelyo, sa hugot nga pagtuo, sa hayag sa adlaw ug sa ulan, 
sa kabuhong sa kinaiyahan, ug sa mahigugmaong kinaiya sa tawo 
sa pagpangita og kagawasan. Mipasalamat siya sa Ginoo alang sa 
mga higala ug mga katrabaho. Mipahayag siya og gugma alang 
sa Manluluwas ug pasalamat alang sa Iyang maulaong sakripisyo. 
Mipasalamat siya sa Ginoo alang sa oportunidad sa pagserbisyo sa 
katawhan.” 5

Si Presidente Benson ug ang iyang asawa, si Flora, mitukod og 
panimalay diin ang tanan nag-ampo, tinagsa ug mag-uban. Ang 
ilang anak nga lalaki nga si Mark naka-obserbar: “Kon si Papa mi-
luhod sa pag-ampo, dili siya magdali-dali. Adunay kahulugan diha 
sa iyang mga pulong. Mabati kini nga kusog ug klaro nga siya na-
kigsulti ngadto sa atong Amahan sa Langit.” 6 Si Presidente ug Sister 
Benson mitudlo sa ilang mga anak sa pag-ampo alang sa personal 
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nga paggiya ug kalig-on ug usab sa pag-ampo alang sa usag usa. 
Usa ka higala sa pamilya makausa naka-obserbar sa impluwensya 
niadtong mga pagtulun-an sa dihang siya mitambong og sesyon sa 
kinatibuk-ang komperensya kauban ang mga Benson. Siya misulat:

“Usa niana ka adlaw sa Abril . . . , akong nadiskobrehan ang 
tinubdan sa kalig-on sa usa ka General Authority.

“Naglingkod ako kauban sa unom ka mga anak ni Elder Ezra Taft 
Benson, ang usa kinsa akong kauban og kwarto sa kolehiyo. Ang 
akong interes misamot sa dihang si Presidente [David O.] McKay 
mibarug ug mianunsyo sa sunod nga mamumulong. Matinahuron 
akong nagtan-aw samtang si Elder Benson, kinsa wala pa nako 
mahimamat, mipadulong sa mikropono. Dako siya nga tawo, lapas 
sa unom ka pye ang gitas-on. Siya . . . usa ka tawo nga inila sa ti-
buok kalibutan isip ang Secretary sa Agrikultura sa Estados Unidos 
ug usa ka talagsaon nga saksi sa Ginoo, usa ka tawo kinsa ingon 
og malinawon ug may pagsalig sa kaugalingon, usa ka tawo kinsa 
nakapamulong ngadto sa mga tigpaminaw sa tibuok kalibutan. Sa 
kalit may kamot nga mihikap sa akong bukton. Usa ka gamayng 
bata mitakilid ngari kanako ug dinaliang mihagawhaw, ‘Pag-ampo 
alang ni Papa.’

“Ingon og nahingangha, gipakaingon nako og, ‘Kini nga men-
sahe gipasa diha sa laray, ug ako mopadayon og pasa niini ngadto 
sa lain. Moingon ba ako, “Pag-ampo alang ni Elder Benson”? Moi-
ngon ba ko, “Ikaw ang kinahanglan nga mag-ampo alang sa imong 
amahan”?’ Nakamatikod sa dinaliang panginahanglan sa paglihok, 
mitakilid ako ug mihagawhaw og yano, ‘Pag-ampo alang ni Papa.’

“Gibantayan ko kanang hagawhaw nga gipasa diha sa laray 
ngadto sa lugar diin si Sister Benson milingkod, ang iyang ulo nag-
duko na. . . .

“Samtang ang mga katuigan nanglabay, mga kinatibuk-ang kom-
perensya nangabut ug nanglabay, ug sa matag higayon nga si Presi-
dente Benson mobarug sa pagpamulong, akong mahunahuna, ‘Ang 
iyang mga anak, kinsa nagkatag sa tibuok kontinente, nagkahiusa 
karon sa pag-ampo alang sa ilang amahan.’” 7
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Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Gitudlo ni Jesukristo nga kita kinahanglan 
nga mag-ampo kanunay.

Sa panahon sa Iyang yutan-ong pangalagad, gitudlo ni Jesus ka-
nato ang usa ka sumbanan sa pag-ampo:

“Pag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi: Amahan namo nga 
anaa sa langit, Pagabalaanon unta ang imong ngalan.

“Paanhia ang imong gingharian. Pagabuhaton unta ang imong 
kabubut-on dinhi sa yuta maingon sa langit.

“Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw.

“Ug pasayloa kami sa among mga utang, maingon nga kami usab 
nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo.

“Ug ayaw kami itugyan sa panulay, kondili luwasa kami gikan 
sa dautan: Kay imo ang gingharian, ug ang gahum, ug ang himaya, 
hangtud sa kahangturan. Amen.” (Mat. 6:9–13.)

Mipadayon siya sa pagtudlo, “Ang mga tawo kinahanglan nga 
magaampo kanunay ug dili magkaluya.” (Lucas 18:1.)

“Pagtukaw ug pag-ampo kamo,” miingon Siya, aron dili kamo 
mahidalin-as ngadto sa panulay.” (Mat. 26:41.)

Niini nga dispensasyon mipahimangno Siya, “Pag-ampo kanunay 
basin pa unya og kanang usa nga dautan adunay gahum diha ka-
nimo, ug ikaw pagakuhaon gikan sa imong nahimutangan.” (D&P 
93:49.)

Ang Manluluwas mipahayag ngadto ni Joseph Smith, “Ug walay 
butang nga ang tawo makapasakit sa Dios, o batok ni bisan kinsa 
nga ang iyang kasuko mapukaw, gawas niadto kinsa dili mokumpi-
sal sa iyang sayop diha sa tanan nga mga butang, ug wala mosunod 
sa iyang mga sugo.” (D&P 59:21.)

Aduna kita niini nga panudlo gikan sa atong nabanhaw nga Gi-
noo samtang Siya nangalagad taliwala sa katawhan sa mga Nephite 
didto [sa] Kasadpang Bahin sa Kalibutan. “Kamo kinahanglan mag-
bantay ug mag-ampo sa kanunay, tingali unya og kamo matintal sa 
yawa, ug kamo mabihag nga ulipon kaniya. . . .
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“Kamo kinahanglan gayud nga magbantay ug mag-ampo kanu-
nay tingali pa unya og masulod kamo sa pagtintal; kay si Satanas 
nagtinguha sa pag-angkon kaninyo, aron siya moayag kaninyo sama 
sa trigo.

“Busa kamo kinahanglan gayud nga mag-ampo sa kanunay 
ngadto sa Amahan sa akong ngalan;

“Ug bisan unsa nga kamo mangayo sa Amahan diha sa akong 
ngalan, nga matarung, magtuo nga kamo makadawat, tan-awa kini 
ihatag nganha kaninyo.” (3 Ne. 18:15, 18–20.)8

Kon kita buot mouswag sa pagkabalaan—magtubo nga ka-
himut-an sa Dios—walay makapuli sa pag-ampo. Ug busa ako 
nag-awhag kaninyo sa pagbutang sa pag-ampo—inadlaw nga 
pag-ampo—sekreto nga pag-ampo—nga labing importanting ba-
hin sa inyong mga kinabuhi. Ayaw palabya ang adlaw nga wala 

“gikinahanglan nato ang makapabalaang impluwensya 
nga nagagikan sa . . . pag-ampo isip pamilya.”
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kini. Ang pakigsulti sa Labawng Makagagahum mahimong tinub-
dan sa kalig-on, inspirasyon, ug kahayag ngadto sa kalalakin-an ug 
kababayen-an sa tibuok kasaysayan sa kalibutan kinsa nag-umol 
sa mga padulngan sa mga indibidwal ug mga kanasuran alang sa 
kaayohan.9

2
Ang mga pamilya nga mag-uban sa pag-ampo 
mapanalanginan og mas lig-on nga bugkos 

sa gugma ug sa kalinaw sa langit.

Ang Ginoo nagtudlo nga kini responsibilidad sa mga ginikanan 
sa pagtudlo sa ilang mga anak sa pag-ampo [tan-awa sa D&P 68:28]. 
Kini wala magpasabut og tago nga mga pag-ampo lamang. Ako si-
gurado nga kini nagpasabut og pagtudlo pinaagi sa ehemplo diha 
sa mga pag-ampo sa pamilya. Gikinahanglan nato ang makapabala-
ang impluwensya nga nagagikan sa debosyon diha sa panimalay—
pag-ampo isip pamilya.10

Kita kinahanglan isip mga pamilya sa pagluhod diha sa pag-
ampo sa pamilya, gabii ug buntag. Gamay lamang nga mga pulong 
nga idugang sa pagpanalangin sa pagkaon, diin nakinaiya na sa 
pipila ka mga lugar, dili igo. Kinahanglan kitang moluhod diha sa 
pag-ampo ug sa pagpasalamat.11

Ang pag-ampo nahimo ug mao ang kanunay nga angkla sa ka-
lig-on ug ang tinubdan sa direksyon sa mga kalihokan sa among 
pamilya. Nahinumdom ako nga nagluhod sa kilid sa katre sa among 
gagmay nga mga anak, nagtabang kanila sa mga pag-ampo diha sa 
ilang mga tuig sa pagkabatan-on, ug sa kadugayan nagtan-aw sa 
mas magulang nga mga igsoong lalaki ug mga babaye nga nagta-
bang sa gagmay nga mga bata. Kami dunay pag-ampo sa pamilya 
gabii ug buntag, nga ang mga bata gihatagan og oportunidad sa 
pagpangulo, ug may espesyal nga mga pag-ampo sa pagsulbad og 
partikular nga mga problema. Gisulti diha sa pag-ampo sa pamilya, 
pananglit, ang mga anak nga may mga buluhaton [sa Simbahan]. . . . 
Mangayo kami og panabang kon usa sa mga anak nag-atubang og 
malisud nga eksamin sa high school. Espesyal nga pagsulti gihimo 
alang sa mga sakop sa pamilya [kinsa] atua sa layo. . . . Kining es-
pesyal nga pagsulti og partikular nga mga kabalaka diha sa among 
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mga pag-ampo sa pamilya naghatag og pagsalig, kasigurohan, ug 
kalig-on sa mga sakop sa pamilya nga nag-atubang og malisud nga 
mga problema ug mga buluhaton.12

Ang mga diperensya ug ang mga kasuko nianang adlawa mawala 
kon ang mga pamilya mag-uban og luhod diha sa pag-ampo. Ang 
panaghiusa molambo. Ang bugkos sa gugma ug pagbati maduga-
ngan og kalig-on ug ang kalinaw sa langit mosulod.

Sa mao nga mga panimalay ang sekreto nga mga pag-ampo gi-
pamulong buntag ug gabii sa mga sakop sa pamilya. Indibidwal 
ug pamilya nga mga problema giatubang nga may pagsalig human 
mangayo og kalooy sa langit. Ang mga kabatan-onan nga nag-apil 
sa maong pamilya nga mga pag-ampo adunay mga kasingkasing 
nga wala magtinguha sa paghimo og dautan diha sa ilang pagbiya 
sa panimalay alang sa pang-gabiing lingaw-lingaw. Kining mga [ka-
batan-onan] mao ang makapugong nga impluwensya diha sa grupo 
kon makadani nga mga tintasyon moabut. Ang mga ginikanan kinsa 
naglibut sa ilang mga anak og maayong impluwensya sa inadlaw 
nga pag-ampo naghimo sa ilang kontribusyon sa pagpanalipod sa 
. . . panimalay.13

3
Kita makapalambo sa atong pakigsulti 
ngadto sa atong Langitnong Amahan.

Aniay lima ka mga paagi sa pagpalambo sa atong pakigsulti 
ngadto sa atong Langitnong Amahan:

1. Kinahanglan kitang mag-ampo sa kanunay. Kinahanglan ki-
tang mag-inusara uban sa atong Langitnong Amahan sa labing mi-
nos kaduha o katulo kada adlaw —“buntag, udto, ug hapon,” ingon 
sa gisulti sa kasulatan. (Alma 34:21.) Agi og dugang, gisultihan kita 
sa pag-ampo kanunay. (Tan-awa sa 2 Ne. 32:9; D&P 88:126.) Kini 
nagpasabut nga ang atong mga kasingkasing kinahanglan nga 
puno, hugot nga nag-ampo ngadto sa atong Langitnong Amahan 
sa kanunay. (Tan-awa sa Alma 34:27.)

2. Kinahanglan mangita kita og angay nga dapit diin kita maka-
pamalandong ug makaampo. Gipahimangnoan kita nga kini kina-
hanglan himoon “diha sa [atong] mga lawak alampoanan, ug diha sa 
[atong] wala hibaloi nga mga dapit, ug diha sa [atong] kamingawan.” 
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(Alma 34:26.) Nga mao, kini kinahanglan nga layo sa makapalinga, 
diha sa tago. (Tan-awa sa 3 Ne. 13:5–6.)

3. Kinahanglan nga andamon nato ang atong mga kaugalingon 
alang sa pag-ampo. Kon kita wala ganahi nga mag-ampo, nan ki-
nahanglang mag-ampo kita hangtud kita ganahan nga mag-ampo. 
Kinahanglan kita nga magpaubos. (Tan-awa sa D&P 112:10.) Kina-
hanglan kita nga mag-ampo alang sa kapasayloan ug kalooy. (Tan-
awa sa Alma 34:17–18.) Kita kinahanglan gayud nga mopasaylo kon 
kita adunay kayugot batok kang bisan kinsa. (Tan-awa sa Marcos 
11:25.) Gani ang mga kasulatan nagpasidaan kanato nga ang atong 
mga pag-ampo makawang kon kita “mosalikway sa timawa, ug sa 
hubo, ug dili moduaw sa masakiton ug sa may balatian ug [dili] 
mohatag sa [atong] kabtangan.” (Alma 34:28.)

4. Ang atong mga pag-ampo kinahanglan nga makahuluganon 
ug importante. Kinahanglan nga atong likayan ang paggamit og 
samang hugpong sa mga pulong sa matag pag-ampo. Bisan kinsa 
kanato mahiubos kon ang usa ka higala mosulti og samang mga 
pulong ngari kanato kada adlaw, nagtagad sa pakigsulti ingon og 
buluhaton, ug hapit dili makahulat nga mahuman aron sa pagpa-
salida sa telebisyon ug makalimot kanato. . . .

Alang sa unsa kita kinahanglan nga mag-ampo? Kinahanglan kita 
nga mag-ampo alang sa atong trabaho, batok sa gahum sa atong 
mga kaaway ug sa yawa, alang sa atong kaayohan ug sa kaayohan 
niadtong kinsa naglibut kanato. Kita kinahanglan nga magpaki-
tambag sa Ginoo kalabut sa tanan natong mga desisyon ug mga 
kalihokan. (Tan-awa sa Alma 37:36–37.) Kinahanglan kitang mapa-
salamaton alang sa tanan nga kita aduna. (Tan-awa sa D&P 59:21.)
Kinahanglan kitang moila sa Iyang impluwensya diha sa tanang 
mga butang. Ang pagka-walay utang kabubut-on usa sa atong da-
kong mga sala.

Ang Ginoo namahayag diha sa bag-ong pagpadayag: “Ug siya 
kinsa nakadawat sa tanan nga mga butang uban sa pagpasalamat 
mahimo nga mahimayaon; ug ang mga butang dinhi sa yuta ma-
dugang ngadto kaniya, gani sa gatusan ka pilo-pilo, oo, labaw pa. 
(D&P 78:19.)
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Kinahanglan mangayo kita sa unsay atong gikinahanglan, mag-
bantay nga dili kita mangayo sa mga butang nga makadaut ka-
nato. (Tan-awa sa Santiago 4:3.) Kinahanglan kitang mangayo og 
kalig-on sa pagbuntog sa atong mga problema. (Tan-awa sa Alma 
31:31–33.) Kinahanglan kitang mag-ampo alang sa inspirasyon ug 
kaayohan sa Presidente sa Simbahan, sa mga General Authority, sa 
atong presidente sa stake, sa atong bishop, sa atong presidente sa 
korum, sa atong mga home teacher, sa mga sakop sa pamilya, ug 
sa atong mga lider sa gobyerno. Uban nga mga sugyot mahimong 
himoon, apan uban sa panabang sa Espiritu Santo kita mahibalo 
mahitungod sa unsay kinahanglan nga atong i-ampo. (Tan-awa sa 
Rom. 8:26–27.)

5. Human sa paghangyo pinaagi sa pag-ampo, kita adunay res-
ponsibilidad sa pagtabang nga kini mahatag. Kinahanglan kitang 
mamati. Tingali samtang kita nagluhod, ang Ginoo gusto nga mo-
tambag kanato.14

4
Ang Dios mahunahunaon kanato ug andam sa pagtubag 

sa atong mga pag-ampo kon atong ibutang ang atong 
pagsalig diha Kaniya ug mobuhat nianang unsay husto.

Adunay gahum diha sa pag-ampo. Ang tanang mga butang po-
sible pinaagi sa pag-ampo. Pinaagi kini sa pag-ampo nga ang ka-
langitan naabli niini nga dispensasyon. Ang pag-ampo sa usa ka 
katorse anyos nga batang lalaki, diha sa Sagradong Kakahoyan, mi-
abli og bag-ong dispensasyon sa ebanghelyo, ug midala og usa ka 
panan-awon sa Amahan ug sa Anak, samtang sila mipakita isip ma-
himayaon nga langitnong mga binuhat diha sa atubangan sa batang 
lalaki, si Joseph [tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:11–17].15

Kini akong pagpamatuod, akong mga kaigsoonan ug mga ka-
higalaan, nga ang Dios mamati ug motubag sa mga pag-ampo. 
Wala ako sukad magduha-duha niana nga kamatuoran. Gikan sa 
pagkabata, diha tupad sa akong inahan diin ako unang nakakat-on 
sa pag-ampo; isip batan-ong tin-edyer; isip misyonaryo sa langyaw 
nga mga yuta; isip amahan; isip lider sa Simbahan; isip opisyal sa 
gobyerno, ako nasayud gayud nga kini posible alang sa mga lalaki 
ug sa mga babaye sa pagkab-ut diha sa pagpaubos ug sa pag-ampo 
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ug sa paggamit nianang Dili Makita nga Gahum; nga ang mga pag-
ampo matubag. Ang tawo wala mag-inusara, o sa labing minos, dili 
siya kinahanglan nga mag-inusara. Ang pag-ampo moabli og mga 
pultahan; ang pag-ampo mokuha sa mga babag; ang pag-ampo mo-
pagaan sa mga kabug-at; ang pag-ampo mohatag og malinawong 
pagbati ug kahupayan atol sa mga panahon sa kasakit ug kaugtas 
ug kalisud. Pasalamat sa Dios alang sa pag-ampo.16

Bisan sa mga takna sa pagsulay ug kabalaka, posible ang pag-
paduol ngadto sa Ginoo, ang mobati sa iyang impluwensya ug sa 
iyang maabagong gahum—nga ang usa ka tawo dili gayud mag-
inusara, kon siya lamang magpaubos sa iyang kaugalingon diha sa 
atubangan sa Makagagahum. Mapasalamaton ako alang niana nga 
pagpamatuod, alang niana nga kasigurohan.17

Gikan sa personal nga kasinatian, ako nasayud sa kaepektibo ug 
gahum sa pag-ampo. . . .

Si Elder Ezra Taft Benson ug ang iyang mga kauban nag-ampo 
alang sa paggiya samtang sila nangalagad sa kahupayan didto 

sa Europe human sa ikaduhang gubat sa Kalibutan .
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Niadtong 1946 gipadala ako ni Presidente George Albert Smith 
ngadto sa Europe nga naguba pag-ayo sa gubat ug sa pagtukod og 
usab sa atong mga misyon gikan sa Norway ngadto sa Habagatang 
Africa ug sa paghimo og programa alang sa pag-apud-apod sa mga 
hinabang sa welfare.

Mitukod kami og punoang buhatan sa London. Dayon kami mi-
himo og pasiuna nga mga pakigsabut sa mga militar diha sa kon-
tinente. Usa sa unang mga tawo nga gusto nakong makita mao 
ang kumander sa kasundalohang mga Amerikano diha sa Europe. 
Naka-estasyon siya sa Frankfurt, Germany.

Sa dihang miabut kami sa Frankfurt, ang akong kauban ug ako 
miadto sa pagpangayo og higayon sa pakig-atubang sa heneral. 
Ang appointment officer miingon, “Mga ginoo, walay oportunidad 
alang kaninyo nga makigkita sa heneral sulod sa labing minos tulo 
ka adlaw. Hilabihan kaayo niya ka busy ug ang iyang kalendaryo 
puno sa mga appointment.”

Miingon ako, “Importante kaayo nga makigkita mi kaniya, ug dili 
mi makapaabut niana kadugay. Gipaabut mi didto sa Berlin ugma.”

Miingon siya, “Gikasubo ko.”

Mibiya kami sa building, miadto sa among sakyanan, mikuha sa 
among mga kalo, ug naghiusa sa pag-ampo. Dayon mibalik kami 
ngadto sa building ug nakakita og laing opisyal diha sa appoint-
ment post. Wala pay kinse minutos diha na mi sa atubangan sa 
heneral. Kami nag-ampo nga makahimo kami sa pakigkita kaniya 
ug sa pagdasig kaniya, nasayud nga ang tanang hinabang sa kahu-
payan nga hinatag gikan sa bisan diin nga tinubdan gikinahanglan 
nga ibutang diha sa mga kamot sa militar alang sa pag-apud-apod. 
Ang among katuyoan, sumala sa among pagpasabut ngadto sa he-
neral, mao ang pag-apud-apod sa among kaugalingong mga hina-
bang ngadto sa among kaugalingong mga tawo pinaagi sa among 
kaugalingong mga pamaagi, ug usab sa paghimo og mga gasa alang 
sa kinatibuk-ang pagpakaon sa mga bata.

Among gipasabut ang programa sa welfare ug giunsa kini sa 
pagpadagan. Sa katapusan, siya miingon “Aw, mga ginoo, padayon 
ug kuhaa ang inyong mga hinabang; ug sa panahon nga inyong ma-
kuha kini, ang polisiya tingali mausab na.” Miingon kami, “Heneral, 
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ang among mga hinabang nakuha na; kanunay kini nga gikuha. 
Sulod sa baynte kwatro ka oras gikan sa takna nga mopadala kami 
og mensahe sa Unang Kapangulohan sa Simbahan sa Siyudad sa 
Salt Lake, mga trak nga puno sa mga hinabang molarga padulong sa 
Germany. Kami adunay daghan nga mga balay-tipiganan nga puno 
sa mga unang panginahanglanon.”

Dayon siya miingon, “Wala pa ako sukad makadungog og mga 
katawhan nga may ingon nga panglantaw.” Natandog ang iyang 
kasingkasing ingon sa among giampo nga kini mahitabo. Sa wala 
pa kami mobiya sa iyang opisina, may sinulat kami nga pagtu-
got sa paghimo sa among kaugalingong pag-apud-apod ngadto sa 
among kaugalingong mga tawo pinaagi sa among kaugalingong 
mga pamaagi.

Kini makatagbaw sa kalag nga mahibalo nga ang Dios naghuna-
huna kanato ug andam sa pagtubag kon atong ibutang ang atong 
pagsalig diha Kaniya ug buhaton ang husto. Walay dapit alang sa 
kahadlok taliwala sa kalalakin-an ug kababayen-an kinsa nagbu-
tang sa ilang pagsalig diha sa Labawng Makagagahum, kinsa dili 
magpanuko sa pagpaubos sa ilang mga kaugalingon sa pagpangita 
sa balaang paggiya pinaagi sa pag-ampo. Bisan kon ang pagpang-
gukod mahinabo, bisan kon ang mga kapakyasan moabut, diha 
sa pag-ampo atong makaplagan ang kasigurohan, kay ang Dios 
mohatag og kalinaw sa kalag. Kana nga kalinaw, kana nga pagbati 
nga malinawon, mao ang labing dako nga panalangin sa kinabuhi.

Isip batang lalaki diha sa Aaronic Priesthood, akong nakat-unan 
kining mubo nga balak mahitungod sa pag-ampo. Kini nagpabilin 
uban kanako:

Sa unsa nga paagi ako wala mahibalo,
Ang Dios motubag sa pag-ampo, nasayud ako.
Nasayud ako Iyang Pulong gihatag,
Nga nagsulti kanako nga kanunay ang pag-ampo gitubag,
Dayon o dugay, pagatubagon.
Busa ako nag-ampo ug nagpaabut nga malinawon.
Wala masayud kon ang panalanging gipangayo
Sa ako gyud nga gihunahuna moabut ba ngari kanako;
Apan gibilin ang akong mga pag-ampo diha lamang Kaniya,
Kansang kabubut-on mas maalamon kay sa akoa,
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Nasiguro nga ihatag ang gipangayo ko Niya,
O mas daghang panalangin agi og tubag ang ipadala.

. . . Ako mohatag og pagsaksi kaninyo, minahal kong mga kaig-
soonan, nga ang Dios buhi. Dili siya patay. . . . Ako magpamatuod 
nga adunay Dios sa langit kinsa mamati ug motubag sa pag-ampo. 
Ako nasayud nga kini tinuod. Mapainubsanon akong nag-aghat sa 
tanan . . . sa pagpaduol og maayo sa atong Amahan sa langit pina-
agi sa pag-ampo. Wala pa sukad niini nga dispensasyon sa ebang-
helyo nga adunay mas dakong panginahanglan alang sa pag-ampo. 
Nga kita sa kanunay mag-agad diha sa atong Langitnong Amahan 
ug makugihong maningkamot nga molambo ang atong pakigsulti 
ngadto Kaniya mao ang akong kinasingkasing nga hangyo.18

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Si Presidente Benson miingon nga kita kinahanglan “dili mopala-

bay og adlaw” nga walay personal nga pag-ampo (seksyon 1). Gi-
unsa kamo pagpanalangin isip resulta sa personal nga pag-ampo?

• Sa seksyon 2, si Presidente Benson naghisgot og daghang mga 
panalangin nga moabut sa mga pamilya kinsa kanunayng nag-
uban sa pag-ampo. Kanus-a kamo nakakita og pag-ampo sa 
pamilya nga miresulta niini nga mga panalangin? Unsay atong 
mabuhat sa paghimo sa pag-ampo sa pamilya nga usa ka 
prayoridad?

• Hunahunaa ang lima ka mga sugyot ni Presidente Benson diha 
sa seksyon 3. Unsaon sa matag usa niini ka mga sugyot nga ma-
katabang kanato nga “molambo ang atong pakigsulti ngadto sa 
atong Langitnong Amahan”? Paghunahuna mahitungod sa unsay 
inyong buhaton sa pagsunod niini nga tambag.

• Unsaon kaha nga ang mga pulong ni Presidente Benson diha sa 
seksyon 4 makatabang sa usa ka tawo kinsa nagduha-duha sa 
gahum sa pag-ampo? Unsa nga mga pulong sa pagpamatuod ang 
inyong ikadugang sa kang Presidente Benson?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Santiago 1:5–6; Enos 1:1–8; 3 Nephi 14:7–8; D&P 10:5; 19:38; 

88:63
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Tabang sa Pagtuon
Ang usa ka baruganan mao ang usa ka kamatuoran nga naggiya 

og mga desisyon ug mga aksyon. “Samtang kamo magbasa, pangu-
tan-a ang inyong kaugalingon, ‘Unsa nga baruganan sa ebanghelyo 
ang gitudlo niini nga tudling? Unsaon man nako sa paggamit niini 
diha sa akong kinabuhi?’” Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinung-
danon nga Tawag (1999), 17.

Mubo nga mga sulat
 1. “Prayer,” Ensign, Mayo 1977, 32.
 2. Cross Fire: The Eight Years with Eisen-

hower (1962), 31.
 3. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-

graphy (1987), 268.
 4. Gikutlo diha sa Ezra Taft Benson: A 

Biography, 268.
 5. Gordon B. Hinckley, “Farewell to a 

 Prophet,” Ensign, Hulyo 1994, 40.
 6. Gikutlo diha sa Ezra Taft Benson: A 

Biography, 140.
 7. Elaine S. McKay, “Pray for Dad,” New 

Era, Hunyo 1975, 33.
 8. “Pray Always,” Ensign, Peb. 1990, 2.
 9. Sa Conference Report, Abr. 1966, 131.

 10. Sa Conference Report, Okt. 1947, 24.
 11. Sa Conference Report, Okt. 1950, 147.
 12. “Family Joys,” New Era, Ene. 1973, 4.
 13. Sa Conference Report, Abr. 1949, 

197–98.
 14. “Pray Always,” 2, 4.
 15. Sa Conference Report, Okt. 1956, 108.
 16. Sa Conference Report, Okt. 1956, 104.
 17. Sa Conference Report, Abr. 1953, 39.
 18. “Prayer,” 33–34; balak nga giulohan og 

“Prayer” ni Eliza M. Hickok, ingon nga 
gikutlo gikan sa Best Loved Religious 
 Poems, ed. James Gilchrist Lawson 
(1933), 160.
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Kagawasan sa Pagpili, usa ka 
Mahangturon nga Baruganan

“Ang kabubut-on gihatag ngari kanatong 
tanan aron sa paghimo og importanting mga 

desisyon nga adunay kalabutan sa atong 
kaluwasan. Kadto nga mga desisyon makaapekto 

sa atong kalipay sa kahangturan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Ang pagpuyo ug pagtrabaho sa umahan, nakakat-on si Ezra 
Taft Benson mahitungod sa mga sangputanan sa maayong mga 
desisyon. Nahinumduman niya: “Nagtubo ako nga nagtuo nga ang 
pagkaandam ug ang abilidad sa pagtrabaho mao ang unang pinaka-
importanting gikinahanglan sa malampusong pang-uma. Tinuoray, 
maalamong trabaho mao ang yawe. Gamita kini, ug ang imong mga 
kahigayunan sa paglampos maayo.” 1 Sa batan-ong edad, nakat-unan 
ni Ezra nga siya ug ang iyang pamilya adunay mas daghang makaon 
kon ilang pilion ang pag-amuma sa ilang tanaman. Iyang nakat-
unan nga kon gusto siya nga ang pamilya magmalampuson sa ilang 
gatasan nga negosyo, kinahanglan siyang mohukom sa pagbangon 
og sayo kada adlaw aron gatasan ang mga baka.2 Iyang nakita nga 
sa dihang iyang gihimo ang pagpili sa pagtrabaho og maayo, ang 
lokal nga mga mag-uuma mopatrabaho kaniya sa pagkuha sa mga 
rimulatsa ug sa paglabay sa ilang mga dagami.3 Iyang nakita nga 
ang mga pagsulay moabut bisan ngadto sa mga matinud-anon, apan 
iya usab nga nakita nga ang mga indibidwal ug ang mga pamilya 
makadesisyon sa pagtubag sa mga pagsulay sa paagi nga motabang 
kanila nga magmalipayon ug magmalampuson.4

Alang sa batan-ong Ezra Taft Benson, ang pipila sa mga sang-
putanan sa maayong mga desisyon masukod sa binalde nga gatas, 
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sa mga trak nga puno sa dagami, ug sa dakong bayad alang sa 
usa ka adlaw nga pagtrabaho og maayo. Ang uban mas lisud nga 
sukdon apan mas malungtaron. Sama pananglit, ingon sa iyang na-
obserbahan sa iyang mga ginikanan, iyang nakita ang hingpit nga 
kalipay, kalinaw, ug kalig-on nga miabut sa dihang ang mga sakop 
sa pamilya nagpili nga magmatinud-anon sa usag usa ug sa Ginoo.5 
Iyang nakat-unan nga ang balaod sa ani—“bisan unsay igapugas 
sa tawo, mao usab kana ang iyang pagaanihon” (Mga Taga-Galacia 
6:7)—magamit ngadto sa espirituhanong mga tinguha ingon man 
usab sa pisikal nga trabaho.

Uban niini nga kasinatian isip pundasyon, si Presidente Ezra Taft 
Benson kanunay nga nagpahinumdom sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw ug sa uban sa importansya sa kabubut-on—ang ka-
gawasan sa “pagpili sa dalan nga ilang sundon.” 6 Ang iyang mga 
pagtulun-an mahitungod sa baruganan sa kabubut-on naglakip og 
labaw pa kay sa usa ka pahinumdom lamang sa “pagpili tali sa 
husto ug sa sayop.” 7 Namulong siya kalabut sa kabubut-on isip ang 
abilidad sa “paghimo og importanting mga desisyon nga adunay 
kalabutan sa atong kaluwasan” ug “makaapekto sa atong kalipay 
sa kahangturan.” 8 Giawhag niya ang mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw ug ang uban sa paggamit sa ilang kabubut-on sa “paglihok sa 
ilang kaugalingon” nga dili magpaabut nga suguon diha sa tanang 
mga butang.9 Ang baruganan sa kabubut-on, miingon siya, “nagda-
gan ingon og bulawan nga hilo sa tibuok plano sa ebanghelyo sa 
Ginoo alang sa pagpanalangin sa iyang mga anak.” 10

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang kabubut-on—ang kagawasan sa pagpili—
hinatag sa Dios, nga mahangturong baruganan.

Ako nagpamatuod nga kita anak sa usa ka mahigugmaong Dios, 
ang atong Langitnong Amahan (tan-awa sa Mga Buhat 17:29; 1 Ne. 
17:36). Siya adunay dakong plano sa kaluwasan diin ang Iyang mga 
anak mahimong mahingpit sama Kaniya ug mahimong makabaton 
og hingpit nga kalipay sama sa Iyang natagamtam. (Tan-awa sa 
1 Ne. 10:18; 2 Ne. 2:25; Alma 24:14; 34:9; 3 Ne. 12:48; 28:10.)
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Ako nagpamatuod nga sa atong premortal nga kahimtang ang 
atong Magulang nga Igsoong Lalaki sa espiritu, nga mao si Jesu-
kristo, nahimong ang giorden nang daan nga Manluluwas alang 
kanato diha sa plano sa kaluwasan sa Amahan. (Tan-awa sa Mosiah 
4:6–7; Alma 34:9.) Siya mao ang nangulo sa atong kaluwasan ug 
mao lamang ang paagi kang kinsa kita makabalik ngadto sa atong 
Amahan sa Langit sa pag-angkon nianang kahingpitan sa kalipay. 
(Tan-awa sa Heb. 2:10; Mosiah 3:17; Alma 38:9.)

Ako nagpamatuod nga si Lucifer didto usab sa konseho sa langit. 
Naninguha siya sa pagguba sa kabubut-on sa tawo. Misukol siya. 
(Tan-awa sa Moises 4:3.) Dihay gubat sa langit, ug ang ikatulong 
bahin sa mga panon gisalikway nganhi sa yuta ug gihikawan og 
lawas. (Tan-awa sa Pin. 12:7–9; D&P 29:36–37.) Si Lucifer mao ang 
kaaway sa tanang pagkamatarung ug naninguha sa kaalautan sa 
tanang katawhan. (Tan-awa sa 2 Ne. 2:18, 27; Mosiah 4:14.)11

Ang importanting hilisgutan diha nianang premortal nga konseho 
mao: Mahimo ba nga ang mga anak sa Dios dili pinugngan sa pag-
pili sa dalan nga ilang kinahanglan nga sundon, maayo o dautan, o 
sila ba gihulga ug gipugos sa pagkamasulundon? Si Kristo ug ang 
tanan kinsa misunod Kaniya mibarug alang sa unang tanyag—ang 
kagawasan sa pagpili; si Satanas mibarug alang sa naulahi—hulgaay 
ug pinugsanay.12

Giklaro sa mga kasulatan nga dihay dakong gubat sa langit, usa 
ka gubat kalabut sa baruganan sa kagawasan, ang katungod sa 
pagpili. (Tan-awa sa Moises 4:1–4; D&P 29:36–38; 76:25–27; Pin. 
12:7–9.)13

Ang gubat nga nagsugod sa langit kalabut niini nga hilisgutan 
wala pa mahuman. Ang away nagpadayon diha sa natad sa pang-
gubatan sa mortalidad.14

Ang kagawasan sa pagpili usa ka hinatag sa Dios nga mahang-
turong baruganan. Ang dakong plano sa kalingkawasan mao ang 
plano sa ebanghelyo. Walay hulgaay mahitungod niini, walay 
pugsanay, walay hadlukay. Ang tawo gawasnon sa pagdawat sa 
ebanghelyo o sa pagsalikway niini. Mahimo niyang dawaton kini ug 
unya mobalibad sa pagsunod niini, o mahimo niyang dawaton kini 
ug mosunod niini sa hingpit. Apan ang Dios dili gayud mopugos 
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kanato sa pagsunod sa ebanghelyo. Mogamit Siya og pagdani pina-
agi sa Iyang mga sulugoon. Siya motawag kanato ug Siya mogiya 
kanato ug Siya modani kanato ug moawhag kanato ug Siya mopa-
nalangin kanato kon kita mosunod, apan Siya dili gayud mopugos 
sa tawhanong hunahuna. (Tan-awa sa Hymns, 1985, nu. 240.)15

2
Kini nga kinabuhi usa ka panahon sa pagsulay diin 

kita gawasnong mopili sa maayo ug sa dautan.

Gipakita si Abraham sa espiritung mga anak sa atong Langitnong 
Amahan sa wala pa sila mianhi sa yuta. Siya, usab, gipakita sa pag-
lalang sa yuta, ug ang Ginoo miingon ngadto kaniya: “Ug kita mo-
sulay kanila dinhi, aron pagsuta kon sila mobuhat ba sa tanan nga 
mga butang bisan unsa ang isugo sa Ginoo nga ilang Dios ngadto 
kanila. (Abraham 3:25.) Diha niana nga balaang pahayag nalangkob 
usab ang katungod sa pagpili.16

Kini nga kinabuhi usa ka pagsulay: usa ka pagsulay diin kamo 
ug ako mopakita sa kalig-on sa atong espiritu, usa ka pagsulay nga 
adunay mahangturong mga sangputanan alang sa matag usa kanato. 
Ug karon mao ang atong takna ug panahon—ingon nga ang matag 
henerasyon adunay ila—sa pagkat-on sa atong mga katungdanan 
ug sa pagbuhat niini.17

Nga ang Dios wala mahimuot sa kadautan tinuod. Nga Siya nag-
tinguha nga kini dili mahitabo tinuod usab. Nga Siya motabang 
niadtong kinsa mobatok niini tinuod. Apan nga Siya motugot sa 
pagkadautan nga mahitabo gayud ngadto sa Iyang mga anak dinhi 
sa mortalidad usa ka pruweba sa Iyang paghatag kanila sa ilang ka-
gawasan sa pagpili, samtang nagtagana alang Kaniya og sukaranan 
alang sa ilang katapusang paghukom.18

Walay dautan nga si [ Jesukristo] dili makapugong. Ang tanang 
mga butang anaa sa Iyang mga kamot. Kini nga yuta Iyang tinuod 
nga ginsakupan. Apan nagtugot Siya sa dautan aron kita makapili 
tali sa maayo ug sa dautan.19

Ang kinabuhi maoy usa ka panahon sa pagsulay sa mahang-
turong pagpuyo sa tawo, ang panahon nga siya gihatagan . . . sa 
katungod sa pagpili tali sa husto ug sa sayop . . . Diha niana nga 
mga pagpili nag-agad ang dakong mga sangputanan, dili lamang 



K a P i T u l o  3

74

niini nga kinabuhi, apan, gani labaw pa kaimportante, sa kinabuhi 
nga umaabut. Adunay mga utlanan diin si Satanas dili makaadto. 
Sulod niini nga mga utlanan, siya sa pagkakaron gitugutan sa pag-
tanyag og dili matarung nga kapilian ngadto sa matarung nga mga 
baruganan sa Dios, sa ingon nagtugot sa mga tawo sa pagpili tali sa 
maayo ug sa dautan ug sa ingon niana matino ang kahimtang nga 
ilang pagapuy-an sa sunod nga kinabuhi.20

3
Gigamit nato ang atong kabubut-on sa paghimo 
og mga desisyon nga nagtino sa atong kalipay 

karon ug hangtud sa kahangturan.

Ang Dios nahigugma kaninyo ingon nga Siya nahigugma sa ta-
nan Niya nga mga anak, ug ang Iyang tinguha ug katuyoan ug 
himaya mao ang pagpabalik kaninyo ngadto Kaniya nga putli ug 
walay lama, ingon nga nakapamatuod sa inyong mga kaugalingon 
nga takus sa usa ka mahangturong hingpit nga kalipay diha sa 
Iyang presensya.

Ang inyong Amahan sa Langit mahunahunaon kaninyo. Naghatag 
Siya kaninyo og mga sugo aron sa paggiya kaninyo, sa pagdisiplina 
kaninyo. Naghatag usab Siya kaninyo sa inyong kabubut-on—ang 
kagawasan sa pagpili—“aron sa pagsuta kon [kamo] mobuhat ba 
sa tanan nga mga butang bisan unsa nga [Iyang] isugo.” (Abr. 3:25.) 
Ang iyang gingharian dinhi sa yuta maayo pagkahan-ay, ug ang 
inyong mga lider madasigong motabang kaninyo. Hinaut nga kamo 
mahibalo nga anaa kaninyo ang among makanunayong gugma, 
among kabalaka, ug mga pag-ampo.

Si Satanas naghunahuna usab kaninyo. Nagpasalig siya sa inyong 
kalaglagan. Dili siya modisiplina kaninyo uban sa mga sugo, apan 
hinoon nagtanyag og kagawasan sa “pagbuhat sa inyong kaugali-
ngong gusto.” . . . Ang plano ni Satanas mao ang “buhata unsay in-
yong gusto karon ug unya na antusa ang sangputanan.” Nagtinguha 
siya nga ang tanan mahimong mauyamot sama kaniya [tan-awa sa 
2 Nephi 2:27]. Ang plano sa Ginoo mao ang kalipay karon ug hing-
pit nga kalipay sa hangtud pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo.21

Gawasnon kita sa pagpili, apan dili kita gawasnon sa pag-usab 
sa mga sangputanan niadtong mga pagpili.22
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Sa klaro, may gamay nga pagsulay sa hugot nga pagtuo kon 
atong madawat dayon ang ganti sa matag maayong buhat, o di-
ha-diha nga silot sa matag sala. Apan sa kaulahian adunay usa ka 
paghukom sa tanan, kana walay pagduha-duha.23

Samtang ang usa ka tawo makabaton og pipila ka temporaryong 
kalipay sa sala, ang katapusang resulta mao ang pagkadili mali-
payon. “Ang pagkadautan dili mahitabo nga mahimo nga kalipay” 
(Alma 41:10). Ang sala nagmugna og pagsupak ngadto sa Dios ug 
makapaluya sa espiritu. Busa, maalamon ang usa ka tawo nga mo-
eksamin sa iyang kaugalingon aron sa pagsuta nga siya nahiuyon 
sa tanang mga balaod sa Dios. Ang matag balaod nga gisunod 
nagdala og piho nga panalangin. Ang matag balaod nga gilapas 
nagdala og piho nga silot. Kadtong kinsa nabug-atan sa pagkawalay 
paglaum kinahanglan nga moduol ngadto sa Ginoo, tungod kay 
ang iyang yugo masayon ug ang iyang luwan magaan. (Tan-awa sa 
Mat. 11:28–30.)24

Ang labing importanting katuyoan sa bisan unsa nga kinabuhi 
mao ang paghimo og mga desisyon. Samtang ang usa sa labing 
dako nga mga gasa sa Dios ngadto sa tawo mao . . . ang katungod 
sa pagpili, gihatagan usab niya ang tawo og responsibilidad alang 
niini nga mga pagpili . . . Gibutang nato ang atong kaugalingong 
mga kinabuhi diha sa direksyon sa kalampusan o kapakyasan. Ti-
ngali wala lamang kita mopili sa atong katapusang mga tumong, 
apan mahimo usab kitang motino ug mohukom alang sa atong 
mga kaugalingon, sa daghang mga sitwasyon, sa paagi nga atong 
makab-ot kadto nga mga tumong, ug pinaagi sa atong pagkugi o sa 
kakulang niini motino sa kakusog pinaagi diin kini makab-ut. Kini 
nagkinahanglan og indibidwal nga paningkamot ug kusog ug dili 
mahimo nga walay oposisyon o pagsupak.25

Ang dangatan sa katawhan ug sa tanang sibilisasyon nag-agad 
kon ang tawo naggamit ba sa iyang . . . kabubut-on sa pagdumala 
sa iyang kaugalingon o sa pagbaliwala sa mahangturong mga ba-
laod diha sa iyang kaugalingong kaalautan ug ang pag-ani sa mga 
sangputanan. Busa, ang tinuod nga mga hilisgutan sa karon, dili 
ekonomikanhon o politikanhon. Kini espirituhanon—nagpasabut 
nga ang tawo kinahanglan gayud nga makakat-on sa pagsunod sa 
mga balaod nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan.26
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Ang kabubut-on gihatag kanatong tanan aron sa paghimo og 
importanting mga desisyon nga adunay kalabutan sa atong kalu-
wasan. Kadto nga mga desisyon makaapekto sa atong kalipay sa 
kahangturan.27

Ang atong mga desisyon naghimo kanato kon unsa kita. Ang 
atong mahangturong padulngan matino pinaagi sa mga desisyon 
nga ato pang pagahimoon.28

4
Ang mga desisyon nga labing mahinungdanon 

nagkinahanglan sa atong mainampoong paningkamot.

Kon kita gikinahanglang maghimo og husto, Kristohanong mga 
desisyon, kinahanglan gayud nga kita una sa tanan mosunod aron 
kita makakab-ot ug makagamit nianang dili makita nga gahum nga 
kon wala kini walay tawo nga makahimo sa iyang labing maayo sa 
paghimo og desiyon.

Usa sa labing dako nga mga desisyon niini nga panahon mao 
ang paghukom ni Joseph Smith nga sundon niya ang tambag ni 

ang ginoo gusto nga kita mogamit sa atong kabubut-on nga 
“matinguhaong moapil diha sa usa ka maayong katuyoan” (d&P 58:27).
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Santiago: “Kon aduna man kaninyoy nakulangan og kaalam, pa-
pangayoa siya sa Dios, nga nagpanghatag ngadto sa tanang mga 
tawo sa madagayaon gayud ug sa walay pagpamoyboy, ug kini 
igahatag kaniya. Apan papangayoa siya nga may hugot nga pagtuo, 
walay pagduha-duha. Kay siya nga nagaduha-duha, sama sa balud 
sa  dagat nga ginahandos ug ginakoso-koso sa hangin.” (Santiago 
1:5–6.)

Ang tinuod gayud nga kaluwasan sa minilyon nga katawhan sa 
dispensasyon sa kahingpitan sa panahon nag-agad niana nga de-
sisyon! Kinahanglan gayud nga atong ibutang sa hunahuna nga 
ang indibidwal importante ug nga kanang mga desisyon nga ilang 
gihimo mahimong makaapekto pag-ayo sa mga kinabuhi sa uban.29

Ang Ginoo miingon, “Tuktok ug kini pagaablihan nganha ka-
ninyo” (3 Nephi 14:7; Mateo 7:7). Sa lain nga pagkasulti, kini nag-
kinahanglan og paningkamot sa atong bahin.30

Ang maalamong mga desisyon sa kasagaran mahimo human sa 
trabaho, pakigbisog, ug mainampoong paningkamot. Ang tubag 
sa Ginoo ngadto kang Oliver Cowdery nga walay epekto nga pa-
ningkamot nagtataw niini: “Apan, tan-awa, Ako moingon nganha 
kanimo, nga ikaw kinahanglan gayud nga magtuon niini diha sa 
imong hunahuna; unya ikaw kinahanglan nga mangutana kanako 
kon kini husto, ug kon kini husto Ako mohimo sa imong dughan 
nga moinit diha sulod kanimo; busa, imong mabati nga kini husto.” 
(D&P 9:8.)

Busa, magsugod kita, pinaagi sa pagsulti nga ang kinasingkasing 
nga paghangyo ngadto sa atong Amahan sa langit, magbaton og 
hugot nga pagtuo nga siya motubag sa atong mga pag-ampo, usa 
ka makahupay nga sukaranan diin magsugod. . . . Ang Ginoo dili 
mokuha og tubig gikan sa uga nga atabay, busa kinahanglan gayud 
nga kita mohimo sa atong bahin. Usahay ang pagsulay sa pagpa-
ngita og husto nga desisyon nagkinahanglan og daghan kaayong 
enerhiya, pagtuon, ug pag-antus.31

Sa mga desisyon nga may dakong importansya, ang pagpu-
asa inubanan sa pag-ampo makadala og dakong espirituhanong 
panan-aw.32
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5
Kita mga tinugyanan sa atong mga kaugalingon, ug 

ang Ginoo nagpaabut kanato sa pagbuhat og maayong 
mga butang sa atong kaugalingong kabubut-on.

Niadtong 1831 ang Ginoo misulti niini ngadto sa iyang Simbahan:

“Kay tan-awa, kini dili maayo nga Ako magsugo diha sa tanan 
nga mga butang; kay siya nga gipugos diha sa tanan nga mga bu-
tang, ang mao usa ka tapulan ug dili maalamon nga sulugoon; busa 
siya dili makadawat og ganti.

“Sa pagkatinuod Ako moingon, ang mga tawo kinahanglan nga 
matinguhaon nga moapil diha sa usa ka maayo nga katuyoan, ug 
mobuhat og daghan nga mga butang diha sa ilang kaugalingon 
nga gawasnon nga kabubut-on, ug magpahinabo sa daghan nga 
pagkamatarung;

“Kay ang gahum anaa kanila, diin sila mga tinugyanan ngadto sa 
ilang mga kaugalingon. Ug tungod kay ang mga tawo nagbuhat sa 
maayo sila dili mawad-an sa ilang ganti. 

“Apan siya nga dili mobuhat sa bisan unsa nga butang hangtud 
nga siya mandoan, ug modawat sa mando uban sa maduha-duhaon 
nga kasingkasing, ug mosunod niini uban ang pagkatapulan, ang 
mao panghimarauton.” (D&P 58:26–29.)

Ang mga katuyoan sa Ginoo—ang dakong mga tumong—nag-
padayon nga mao gihapon: ang kaluwasan ug ang kahimayaan sa 
iyang mga anak.

Kasagaran ang Ginoo naghatag kanato sa kinatibuk-ang mga 
tumong nga pagatumanon ug pipila ka mga giya nga sundon, apan 
nagpaabut siya kanato sa pagbuhat sa labing daghan sa mga detalye 
ug mga pamaagi. Ang mga pamaagi ug mga palakaw kasagaran 
mapalambo pinaagi sa pagtuon ug pag-ampo ug sa pagsunod aron 
atong maangkon ug masunod ang mga pag-aghat sa Espiritu. Ang 
mga tawo nga dili kaayo mauswagon sa espirituhanong paagi, sama 
kaniadto sa mga panahon ni Moises, gikinahanglan nga pagaman-
doan diha sa daghang mga butang. Karon kadtong abtik sa espiritu-
hanong paagi nagtan-aw sa mga tumong, nagsusi sa mga giya nga 
gihan-ay sa Ginoo ug sa iyang mga propeta, ug unya mainampoong 
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mobuhat —nga dili pagasugoon diha “sa tanang mga butang.” Kini 
nga kinaiya nag-andam sa mga tawo alang sa pagkadios. . . .

Usahay ang Ginoo malaumong nagpaabut sa iyang mga anak sa 
paglihok diha sa ilang mga kaugalingon, ug kon sila dili molihok, 
mawala kanila ang mas dakong ganti, ug mahimong pasagdan sa 
Ginoo ang tibuok kahimtang ug sila paantuson sa mga sangputanan 
o kon dili man iya kining ihulagway nga mas detalyado kon unsa 
ang ilang buhaton. Kasagaran, ako mahadlok, kon mas ihulagway 
niya kini, mas gamay ang atong ganti.33

Kita kinahanglan nga “matinguhaong moapil” sa maayong mga 
katuyoan ug magbilin sa kalibutan og mas maayong lugar tungod 
kay kita nakapuyo niini.34

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Sa unsa nga mga paagi kamo nakakita nga “ang gubat nga nag-

sugod sa langit . . . wala pa mahuman”? (Tan-awa sa seksyon 1.) 
Unsa ang atong mabuhat nga magpadayong mobarug nga lig-on 
diha sa baruganan sa kabubut-on?

• Ang mga tawo kasagaran mahibulong ngano nga ang Dios nag-
tugot sa dautan nga maanaa sa kalibutan. Sa unsa nga paagi nga 
ang mga pagtulun-an ni Presidente Benson diha sa seksyon 2 
nakatabang pagtubag niana nga pangutana?

• Unsa ang atong mabuhat sa pagtabang sa mga kabataan ug mga 
kabatan-onan nga makasabut sa mga kamatuoran diha sa sek-
syon 3? Unsa ang atong mabuhat sa pagtabang sa mga kabataan 
ug sa mga kabatan-onan nga makasabut sa gibug-aton sa mga 
desisyon nga ilang gihimo?

• Pamalandunga ang tambag ni Presidente Benson mahitungod 
sa paghimo og “husto, Kristohanong mga desisyon” (seksyon 4). 
Unsa ang inyong nakat-unan mahitungod sa ubanan og pag-
ampo ang makugihong paningkamot sa paghimo og mga 
desisyon?

• Unsa ang gipasabut niini nganha kaninyo nga kamo “matingu-
haong moapil diha sa usa ka maayong katuyoan”? Sa unsa nga 
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paagi nga ang inyong kinabuhi mausab kon kamo mohimo og 
maayong mga butang “sa [inyong] kaugalingong gawasnon nga 
kabubut-on” kay sa maghulat nga pagamandoan? (Tan-awa sa 
seksyon 5.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Deuteronomio 11:26–28; Josue 24:15; 2 Nephi 2:14–16; Alma 

42:2–4; Helaman 14:30–31; D&P 29:39–45; 101:78

Tabang sa Pagtudlo
Ang panaghisgot diha sa ginagmay nga mga grupo “mahatagan 

ang daghang tawo sa oportunidad nga makaapil sa leksyon. Ang 
mga indibidwal nga nagduha-duha sa pag-apil tingali makasulti sa 
ilang mga ideya diha sa ginagmay nga mga grupo nga dili nila ma-
sulti atubangan sa kinatibuk-ang pundok” (Pagtudlo, Walay Labaw 
ka Mahinungdanon nga Tawag [1999], 161).
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Nagpuyo sa Hingpit 
nga Kalipay sa mga 

Panahon sa Kasamok

“Ang kalipay dinhi ug karon naglangkob sa 
gawasnon, mahigugmaon, ug hingpit nga malipayong 

pag-ila sa kabubut-on sa Dios alang kanato—
ug sa pagbuhat niini sa tanang mga paagi ug sa 

tanang mga kalihokan madako o magamay.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Usa sa unang mga buluhaton ni Presidente Ezra Taft Benson isip 
Apostol mao ang pagtabang sa pagdala og kahupayan ngadto sa 
mga Santos sa Europe human sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. 
Samtang nagbiyahe sa Germany, nahimamat niya ang matinud-
anong mga tawo kinsa nakahimo sa pagbarug bisan sa pagkalum-
pag sa tanan nga naglibut kanila. Girekord niya sa iyang journal:

“Ang pinakagrabing pagkaguba nga akong nasaksihan nakita 
karon. . . . Samtang nagsakay ako agi sa mga dalan [sa Berlin] ug 
naglakaw sa dili maagian og awto, akong . . . nakita ang gutom nga 
mga babaye nga matinguhaong nagbayad og sobra ka mahal nga 
presyo alang sa mga panit sa patatas. . . . Nakita nako ang tigulang 
nga mga lalaki ug mga babaye nga may gamay nga mga wasay nga 
naghinamhinam sa pagkalot sa tuod sa kahoy ug mga gamut sa 
paninguha nga makakuha og mga piraso nga igsusugnod ug dayon 
guruyon kini ngadto sa panimalay nga minilya ang gilay-on gamit 
ang bisan unsa nga moligid—gikan sa duha ka gagmay nga ligid 
nga sa kaniadto sakyanan sa gamay nga bata ngadto sa gamay nga 
karomata —isip hayop nga tigdala og bug-at nga karga.
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Si Presidente Ezra Taft Benson nagpakita og ehemplo 
sa hingpit nga kalipay nga pagpuyo.
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“Sa wala madugay akong gikaatubang diha sa ikatulong andana 
sa bugnaw nga awditoryum nga hapit mahurot kaguba dili layo sa 
gibombahan nga dalan ang 480 nga gitugnaw ug gigutom apan 
matinud-anong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw diha sa miting sa 
komperensya. Usa kini ka inspirasyon nga makakita sa kahayag sa 
hugot nga pagtuo. . . . Walay kayugot o kasuko apan usa ka tam-is 
nga pagbinayloay sa maayong pagbati ug pahayag sa hugot nga 
pagtuo sa ebanghelyo.” 1

“Walay usa ka miyembro nga mipakita og bisan unsa nga pag-
mulo mahitungod sa ilang mga kahimtang bisan pa sa kamatuoran 
nga ang pipila anaa sa katapusang ang-ang sa kagutom diha atu-
bangan gyud sa among mga mata.

“. . . Ang atong mga Santos . . . puno sa paglaum, kaisug, ug 
hugot nga pagtuo, ug bisan asa pa sila malipayon silang naglantaw 
sa unahan uban sa mga pahayag sa pinakalawom nga hugot nga 
pagtuo alang sa ebanghelyo ug alang sa ilang pagkamiyembro sa 
Simbahan. Kini usa sa pinakadakong pagpakita sukad nga atong 
nakita sa tinuod nga mga bunga sa ebanghelyo diha sa mga kina-
buhi sa mga kalalakin-an ug mga kababayen-an.” 2

Nakakita usab si Presidente Benson og mga ehemplo sa paglaum 
ug pagkapositibo nga susama sa ilang lugar, diin daghan sa iyang 
kaubang mga mag-uuma nagpabiling malipayon bisan sila nag-atu-
bang og grabing kalisud. Siya miingon:

“Nakahinumdom ako nga nagtambong og miting duol sa Ban-
croft, Idaho. . . . Nindot kaayo ang among miting, ug sa nahuman 
kini, nakighimamat ako sa pipila ka maayong mga mag-uuma kinsa 
mitambong, ug usa kanila mao ang usa ka tawo nga ginganlan 
og Brother Yost, ug miingon ako, ‘Brother Yost, kumusta didto sa 
uma?’ Miingon si Brother Yost, ‘Aw, maayo, Brother Benson, apan 
20 ka libo ka dolyares ang nawala nako tulo ka adlaw ang milabay.’ 
Miingon ako, ‘Unsa ang nahitabo—lain nga bagtik nga yamog?’ Mi-
ingon siya, ‘Oo, miigo kini sa trigo nga hapit na mahinog, ug nahi-
balo ka unsay gipasabut niana.’ Miingon siya, ‘Among paandaron 
sa buntag ang mga makinang tigharbas, apan ang tanan maayo ra. 
Kami aduna pay gamay nga trigo sa kamalig, ug kami hinoon may 
bahin na sa among panginahanglan sa tuig nga natipigan. Dili kami 
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magutman, ug aduna pay laing abut.’ Sa among pagbiya kaniya, 
miingon ako ngadto sa akong asawa, ‘Unsa ka nindot nga espiritu.’

“Mipadayon kami og biyahe ngadto sa Logan [usa ka siyudad 
sa Utah, mga 80 ka milya, o 130 ka kilometro, gikan sa Bancroft]. 
Kuyog namo ang among mga anak, ug mihunong kami sa Main 
Street sa pag-adto sa grocery aron mopalit og mga biskwit alang sa 
mga bata. Ug kinsa ang akong gikakita diha sa daplin sa dalan kon-
dili si Brother Yost. Miingon ako, ‘Uy, unsay imong gibuhat dinhi?’ 
Miingon siya, Brother Benson, kini among adlaw sa pag-adto sa 
templo.’ Ug ako miingon, ‘Hinoon, ang mga bati nga mga pang-
hitabo dili makapaluya sa inyong mga espiritu bisan unsaon, dili 
ba?’ Niana mitudlo siya kanako og leksyon. Miingon siya, ‘Brother 
Benson, kon ang bati nga mga panghitabo moabut labaw pa natong 
gikinahanglan ang templo.’” 3

Ang kaugalingong mga tubag ni Presidente Benson sa kalisdanan 
midasig niadtong kinsa nakaila kaniya, sama lamang nga ang mga 
ehemplo sa ubang mga Santos milig-on kaniya. Si Elder Neal A. 
Maxwell sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihulagway 
ni Presidente Benson isip usa ka “mabinantayong tigbantay sa mga 
panghitabo, [kinsa] nagpalambo og pagkapositibo ug pagkamaya 
nga kita gustong motan-aw. Ang mao nga pagkapositibo,” miingon 
si Elder Maxwell, “wala moabut gikan sa pagpakabaliwala sa mga 
nagpanghitabo, apan sa pagmatikod niini ug gani sa pagtan-aw 
niini lapas ngadto sa mga saad nga may kalabutan kon unsaon nga 
ang gingharian sa katapusan modaog.” 4

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Kon kita adunay hugot nga pagtuo diha sa atong 
Langitnong Amahan, makabaton kita og paglaum 

alang sa umaabut, pagkapositibo sa atong mga 
buluhaton karon, ug malinawong pagbati.

Tanan kita adunay mga kahigawad ug kawad-an og kadasig—
kana kabahin sa kinabuhi. Apan kon kita adunay hugot nga pagtuo, 
ang atong mga kapakyasan kadiyot ra ug ang kalampusan moabut 
gikan sa atong gipakaingon og mga kapakyasan. Ang atong La-
ngitnong Amahan makahimo og mga milagro pinaagi sa kada usa 
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kanato kon kita lamang mobutang sa atong kompyansa ug pagsalig 
diha Kaniya.  5

 Kini dakong panalangin nga makabaton og malinawong pagbati, 
makabaton og kasigurohan, makabaton og diwa sa kahilom ug ka 
kalma sa panahon sa mga panagbangi ug pakigbisog, sa panahon 
sa kaguol ug mga kapakyasan. Kini makatagbaw sa kalag nga mahi-
balo nga ang Dios anaa sa timon, nga Siya mahunahunaon sa Iyang 
mga anak, ug nga kita uban sa hingpit nga kompyansa makabutang 
sa atong pagsalig diha Kaniya.6

Ang pag-ampo—makanunayong pag-ampo—makahimo kanato 
nga kanunayng makatawag sa Dios, ang atong pinakadakong ti-
nubdan sa kahupayan ug tambag. “Pag-ampo kanunay, aron ikaw 
mahimo nga magmadaugon.” (D&P 10:5.) “Nanlimbasug sa akong 
tibuok nga mga gahum sa pagtawag sa Dios aron pagluwas ka-
nako” mao ang paghulagway sa batan-ong Joseph Smith sa paagi 
nga iyang gigamit diha sa Sagradong Kakahoyan sa pagpugong sa 
kaaway gikan sa pagpukan kaniya. ( JS—K 1:16.)7

Kon walay hugot nga pagtuo diha sa atong Langitnong Amahan, 
dili kita magmalampuson. Ang hugot nga pagtuo naghatag kanato 
og panan-awon sa unsay mahimong mahitabo, paglaum alang sa 
umaabut, ug pagkapositibo sa atong mga buluhaton karon. Kon 
adunay hugot nga pagtuo, dili kita magduha-duha sa labing impor-
tanting kalampusan sa trabaho.8

Kon itandi sa ubang mga tawo, kita isip mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw kinahanglan nga maoy labing positibo ug labing minos 
pagka-negatibo. Kay samtang kita nahibalo nga ang “kalinaw paga-
kuhaon gikan sa yuta, ug ang yawa makabaton og gahum ibabaw 
sa iyang kaugalingon nga gingsakupan,” kita gihatagan usab og 
kasigurohan nga “ang Ginoo makabaton og gahum ibabaw sa iyang 
mga santos, ug maghari diha sa ilang taliwala.” (D&P 1:35–36.)

Uban sa kasigurohan nga ang Simbahan magpabilin nga dili ma-
bungkag kay ang Dios ang maggiya niini sa umaabut nga panahon 
sa kasamok, busa kini nahimo natong indibidwal nga responsibili-
dad sa pagtan-aw nga ang matag usa kanato magpabiling matinud-
anon ngadto sa Simbahan ug sa mga pagtulun-an niini. “Siya nga 
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magpabilin nga malig-on ug dili mabuntog, ang mao pagaluwason.” 
( JS—M 1:11.)9

2
Ang kalipay kinahanglan gayud nga pangitaon matag 

adlaw, apan kini takus sa pagpaningkamot.

Kita wala gyuy hinungdan nga maguol. Sunda ang ebanghelyo, 
sunda ang mga sugo. Himoa ang inyong mga pag-ampo sa gabii ug 
sa buntag diha sa inyong panimalay. Hupti ang mga sumbanan sa 
Simbahan. Paningkamot ug pagpuyo nga malinawon ug malipayon. 
. . . Ang kalipay kinahanglan gayud nga pangitaon matag adlaw. 
Apan kini angay lamang nga paningkamutan.10

Sa diha nga si George A. Smith masakiton kaayo, gibisitahan siya 
sa iyang ig-agaw, si Propeta Joseph Smith. Ang masakiton nga tawo 

“ang pagpuyo nga malipayon mao ang pagtubo sa 
espirituhanong kalig-on ngadto sa pagkahingpit.”
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mireport: “Siya [ang Propeta] misulti kanako nga ako kinahanglan 
dili gayud mawad-an og kadasig, bisan unsang mga kalisud ang 
molibut kanako. Kon ako iunlod ngadto sa kinailadman nga gahong 
sa Nova Scotia ug ang tibuok Rocky Mountain motabon kanako, 
dili ako kinahanglan nga mawad-an og kadasig, apan makigbisog, 
mogamit sa hugot nga pagtuo, ug magbaton og husto nga kaisug, 
ug ako kinahanglan nga makagawas sa tipun-og.” . . .

Adunay mga panahon nga kamo kinahanglan lamang sa ma-
tarung nga paagi makigbisog ug buntugon ang yawa hangtud nga 
ang iyang makapaunlod nga espiritu mobiya kanimo. Ingon nga 
ang Ginoo misulti ni Propeta Joseph Smith: “Ang imong kalisdanan 
ug ang imong mga kasakitan sulod lamang sa mubo nga higayon;

“Ug unya, kon ikaw molahutay pag-ayo, ang Dios mobayaw ka-
nimo sa kahitas-an.” (D&P 121:7–8.)

Ang pagpadayon sa halangdong mga paningkamot, bisan kon 
giliyokan sa panganod sa kaguol, sa kadugayan modala kaninyo 
sa ibabaw ngadto sa kahayag. Bisan ang atong agalon nga si 
 Jesukristo, samtang nag-atubang nianang kinalisdang pagsulay nga 
gibiyaan sa makadiyot sa atong Amahan sa panahon sa paglansang 
diha sa krus, mipadayon sa pagbuhat sa iyang mga buluhaton alang 
sa katawhan, ug sa wala madugay human niana siya nahimaya ug 
nadawat ang kahingpitan sa kalipay. Samtang kamo nagsagubang 
sa inyong pagsulay, makahinumdom kamo sa nanglabay ninyong 
mga kadaugan ug ipha ang mga panalangin nga anaa kaninyo uban 
sa tinuod nga paglaum nga mas dako ang mosunod kon kamo 
magmatinud-anon. Ug kamo makabaton niana nga kahibalo nga 
sa dili madugay ang Dios mopahid sa tanang mga luha ug nga ang 
“wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni mosantop 
sa kasingkasing sa tawo, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga 
nahigugma kaniya.” (1 Cor. 2:9.)11

Pagmaya sa tanan ninyong buhaton. Pagpuyo sa hingpit nga ka-
lipay. Pagpuyo nga malipayon. Pagpuyo nga madasigon, nasayud 
nga ang Dios dili mopuyo sa kangitngit ug kaguol, apan sa kahayag 
ug gugma.12
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3
Ang Langitnong Amahan gusto kanato nga 

magmalipayon, ug Siya mopanalangin kanato samtang 
kita nagsunod sa Iyang kabubut-on alang kanato.

“Ang mga tawo naingon nga unta sila makabaton og hingpit 
nga kalipay” (2 Nephi 2:25). Ang atong Langitnong Amahan buot 
kanato nga magmalipayon. Nagpaabut siya kanato nga malipay. 
Apan walay kalipay sa pagpaubos sa mga sumbanan. Walay kalipay 
kon kamo mapakyas sa pagpuyo sumala sa inyong konbiksyon, su-
mala niana nga inyong nahibaloan nga husto. Kini sayon kaayo nga 
maanad sa pagpaubos sa sumbanan sa pipila ka mga butang. Kini 
sayon kaayo nga maanad sa pagpangita og sayop, o pagpanaway, 
sa pagdala diha sa atong mga kasingkasing og mga pagpanagana 
kalabut sa pipila ka mga butang sa Simbahan. Kini sayon kaayo 
alang kanato nga masuko og gamay, ug dayon padak-on kana, nga 
mahimong maguol ug magpakita nga naguol. Ang magul-anong 
nawong dili gayud modaug sa gubat o sa gugma.13

Kita ba nakaamgo nga ang kalipay dinhi ug karon naglangkob 
sa gawasnon, mahigugmaon, ug hingpit nga malipayong pag-ila sa 
kabubut-on sa Dios alang kanato—ug sa pagbuhat niini sa tanang 
mga paagi ug sa tanang mga kalihokan madako o magamay? Ang 
pagpuyo nga hingpit mao ang pagpuyo nga malipayon. Ang pag-
puyo nga malipayon mao ang pagtubo sa espirituhanong kalig-on 
ngadto sa pagkahingpit. Ang matag lihok nga gihimo subay sa ka-
bubut-on sa Dios kabahin niana nga pagtubo. Dili nato buwagon 
ang atong mga kinabuhi. Atong hiusahon ang atong mga kinabuhi, 
nga dili magtagad sa mga dili tinuod nga mga pasidungog ug mga 
pasibantog nga wala ihatag uban sa pagtugot sa Dios. Atong hinum-
duman nga ang tinuod nga tinubdan sa atong kalig-on ug kalipay 
dili makab-ot sa mga tawo ug sa mga sitwasyon.14

Kinahanglan gayud kita nga magkat-on ug magkat-on pag-usab 
nga pinaagi lamang sa pagdawat ug pagsunod sa ebanghelyo sa 
gugma ingon nga gitudlo sa Agalon ug pinaagi lamang sa pagbuhat 
sa Iyang kabubut-on nga kita makabugto sa mga higot sa pagka-
ignorante ug sa pagduha-duha nga naghigot kanato. Kinahanglan 
gayud nga kita magkat-on niining yano, mahimayaong kamatuo-
ran aron kita makasinati sa matam-is nga hingpit nga kalipay sa 
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Espiritu karon ug sa kahangturan. Kinahanglan gayud nga kalimtan 
nato ang atong mga kaugalingon sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on. 
 Kinahanglan gayud nga unahon nato Siya sa atong mga kinabuhi. 
Oo, ang atong mga panalangin mapilo-pilo samtang kita nakigbahin 
sa Iyang gugma ngadto sa atong silingan.15

“Mga kaigsoonan,” miingon si Pablo, “apan kining usa ka butang 
nga ginabuhat mao kini, sa ginakalimtan ko ang nanagpangagi na, 
ug sa nagadasdas ako paingon sa anaa sa unahan,

“Ako nagapadayon paingon sa dauganan, ngadto sa ganti nga 
mao ang langitnong pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo 
Jesus.” (Filipos. 3:13–14.)

Pun-a ang inyong mga hunahuna sa tumong nga mahisama sa 
Ginoo, ug walay luna diha kaninyo ang makaguol nga mga hu-
nahuna samtang kamo matinguhaong maningkamot nga makaila 
kaniya ug mobuhat sa iyang kabubut-on. “Batoni diha kaninyo ki-
ning hunahunaa,” miingon si Pablo. (Filipos. 2:5.) “Paghunahuna 
ngari kanako sa matag hunahuna,” miingon si Jesus. (D&P 6:36.) 
Ug unsa ang mosunod kon kita mohimo? “Pagabantayan mo siya 
diha sa pakigdait nga hingpit, kansang hunahuna sa kanunay anaa 
kanimo.” (Isa. 26:3.)16

Dili gayud kita mag-inusara kon kita magpuyo ingon nga kita 
gikinahanglan, tungod kay ang atong Amahan magauban kanato 
kanunay sa pagpanalangin kanato. Gusto niya nga magmalampuson 
kita. Gusto Niya nga magmalipayon kita. Gusto Niya nga matuman 
nato ang maayo nga mga tumong nga atong gihimo. Iyang buhaton 
ang Iyang bahin kon atong buhaton ang atong bahin.17

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Ngano sa inyong hunahuna nga ang hugot nga pagtuo diha sa 

Dios naghatag kanato og “paglaum alang sa umaabut, ug pagka-
positibo sa atong mga buluhaton karon”? Hain nga mga pulong 
sa tambag gikan sa seksyon 1 mahimong inyo nga ipakigbahin 
sa usa ka tawo kinsa nangandoy alang sa malinawong pagbati? 
Ngano nga inyong pilion kadto nga mga pulong?
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• Samtang kamo magribyu sa seksyon 2, paghunahuna og panahon 
nga kamo nagkinahanglan nga “sa matarung nga paagi makig-
bisog” sa panahon sa kalisdanan. Hunahunaa unsa ang inyong 
naangkon gikan niana nga kasinatian. Sa unsa nga mga paagi ang 
Ginoo nagtabang kanato kon kita andam sa paglahutay og mga 
pagsulay sa matinud-anong paagi?

• Unsa ang pipila ka mga kasinatian ang nagtabang kaninyo nga 
mahibalo nga ang Langitnong Amahan gusto kaninyo nga mag-
malipayon ug magmalampuson? Ngano sa inyong hunahuna ang 
“kalipay dinhi ug karon naglangkob sa . . . pag-ila sa kabubut-on 
sa Dios alang kanato”? (Tan-awa sa seksyon 3.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mateo 11:28–30; Juan 14:27; 16:33; Mga Taga-Galacia 5:22; 

 Mosiah 2:41; Moroni 9:25–26; D&P 101:11–16

Tabang sa Pagtuon
“Kuhaa ang overview o kinatibuk-ang panabut pinaagi sa dinali-

dali nga pagbasa sa basahon [book], kapitulo [chapter], o tudling 
[passage] o pinaagi sa pagribyu sa mga ulohan [headings]. Tinguhaa 
ang pagsabut sa kinatibuk-ang kahulugan o konteksto ug lintu-
nganay o background” (Isangyaw ang Akong Ebanghelyo [2004], 
27). Hunahunaa ang pagbasa og usa ka kapitulo o tudling sobra 
sa usa ka higayon aron mas masabtan ninyo kini. Samtang inyong 
buhaton ang mao, mahimong makakaplag kamo og lawom nga 
mga panabut.

Mubo nga mga sulat
 1. A Labor of Love: The 1946 European 

Mission of Ezra Taft Benson (1989), 64, 
65.

 2. A Labor of Love, 65.
 3. “Receive All Things with Thankfulness,” 

New Era, Nob. 1976, 7–8.
 4. Neal A. Maxwell, Wherefore, Ye Must 

Press Forward (1977), 69.
 5. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), 68.
 6. The Teachings of Ezra Taft Benson, 68.
 7. “Do Not Despair,” Ensign, Okt. 1986, 2.
 8. The Teachings of Ezra Taft Benson, 67.

 9. “Do Not Despair,” 2.
 10. The Teachings of Ezra Taft Benson, 342.
 11. “Do Not Despair,” 4–5; ang pahayag ni 

Joseph Smith nga makaplagan diha sa 
Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa 
Simbahan: Joseph Smith (2007), 282.

 12. The Teachings of Ezra Taft Benson, 339.
 13. The Teachings of Ezra Taft Benson, 361.
 14. The Teachings of Ezra Taft Benson, 339.
 15. The Teachings of Ezra Taft Benson, 360.
 16. “Do Not Despair,” 5.
 17. The Teachings of Ezra Taft Benson, 385.
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Mga Baruganan sa Tinuod 
nga Paghinulsol

“Alang niadtong kinsa nagbayad sa bili nga 
gikinahanglan sa tinuod nga paghinulsol, ang 
saad siguradong matuman. Kamo malimpyo 
pag-usab. Ang pagkawalay paglaum mawala. 

Ang tam-is nga kalinaw sa pagpasaylo 
modagayday ngadto sa inyong mga kinabuhi.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Sa iyang unang pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya isip 
Presidente sa Simbahan, si Presidente Ezra Taft Benson namulong: 
“Samtang ako nangayo og direksyon gikan sa Ginoo, naangkon 
nako pag-usab diha sa akong hunahuna ug kasingkasing ang pa-
mahayag sa Ginoo nga ‘ayaw pagsulti og lain gawas sa paghinulsol 
ngadto niini nga kaliwatan.’ (D&P 6:9; 11:9.) Kini nahimo nga tema 
sa matag propeta sa ulahing mga adlaw.” 1

Bisan sa wala pa ang iyang calling isip Presidente sa Simbahan, si 
Presidente Benson mihimo sa paghinulsol nga usa ka importanting 
tema sa iyang pangalagad. Gitambagan siya sa pagbuhat sa mao 
ni George Albert Smith, Presidente sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles nianang higayuna. Diha sa usa ka sulat dili pa 
dugay human sa tawag ni Presidente Benson sa pagka-apostol, si 
Presidente Smith miingon, “Ang imong misyon sukad karon mao 
ang pagpangita og mga paagi sa pagsangyaw sa kamatuoran ug sa 
pagpasidaan sa mga katawhan nga imong ikahimamat sa maayong 
paagi kutob sa mahimo nga ang paghinulsol mao lamang ang tam-
bal alang sa mga sakit niini nga kalibutan.” 2

Si Presidente Benson matinud-anon ngadto niini nga sugo sam-
tang siya nagtudlo sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Gitudlo niya 
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ang ginoo miingon, “ang akong grasya igo sa tanan nga mga tawo nga 
magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan” (Ether 12:27). 
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nga “mas maayo ang pagpangandam ug paglikay kay sa pag-ayo 
ug paghinulsol.” 3 Apan naka-obserbar usab siya nga “kitang tanan 
kinahanglang maghinulsol.” 4 Mihatag siya og gibug-aton sa “dakong 
kausaban” sa kasingkasing nga kauban sa paghinulsol (tan-awa sa 
Alma 5:12–14) ug mipasabut sa tahas sa Manluluwas sa pagpahi-
nabo sa mao nga kausaban:

“Ang Ginoo nag-usab sa mga tawo gikan sa sulod paingon sa 
gawas. Ang kalibutan nag-usab sa tawo gikan sa gawas paingon 
sa sulod. Ang kalibutan mohaw-as sa mga tawo gikan sa nagdasok 
nga mga pinuy-anan. Si Kristo nagkuha sa nagdasok nga ngil-ad 
nga mga pagbati sa mga tawo, ug unya sila mohaw-as sa ilang mga 
kaugalingon gikan niini nga pagdasok. Ang kalibutan moumol sa 
mga tawo pinaagi sa pag-usab sa ilang palibut. Si Kristo nag-usab 
sa mga tawo, kinsa dayon mousab sa ilang palibut. Ang kalibutan 
moumol sa tawhanong kinaiya, apan si Kristo makausab sa tawha-
nong kinaiyahan. . . .

“Oo, si Kristo nag-usab sa mga tawo, ug ang nausab nga mga 
tawo makausab sa kalibutan.” 5

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Aron tinud-anay nga makahinulsol, kita una sa 
tanan kinahanglan gayud makaamgo nga ang 
plano sa ebanghelyo mao ang plano sa kalipay.

Sa kasagarang pagsabut sa pulong, ang pagka-miyembro sa 
Simbahan nagpasabut nga ang usa ka tawo opisyal nga magpare-
kord sa iyang pangalan diha sa mga rekord sa pagka-miyembro sa 
Simbahan. . . .

Apan gipasabut sa Ginoo ang usa ka miyembro sa Iyang ging-
harian sa lahi nga paagi. Niadtong1828, pinaagi ni Propeta Joseph 
Smith, Siya miingon, “Tan-awa, mao kini ang akong doktrina—kinsa 
kadto nga maghinulsol ug moduol ngari kanako, ang ingon mao 
ang akong simbahan.” (D&P 10:67; mga italic gidugang.) Ngadto 
Kaniya kang kinsang Simbahan mao kini, ang pagka-miyembro nag-
langkob og labaw pa kay sa yano nga pagka-miyembro sa rekord.
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Busa ako buot nga mopatin-aw og importanting mga konsepto 
nga kinahanglan gayud nga atong sabton ug gamiton kon kita ti-
nud-anay nga mohinulsol ug moduol ngadto sa Ginoo.

Usa sa labing kasagarang panglingla nga gigamit ni Satanas mao 
ang hunahuna nga ang mga sugo sa Dios alang sa pagpugong sa 
kagawasan ug paghatag og limitasyon sa kalipay. Ilabi na ang mga 
kabatan-onan usahay mobati nga ang mga sumbanan sa Ginoo 
sama sa mga koral ug mga kadena, nag-ali kanila gikan niadtong 
mga kalihokan nga ingon og labing makalingaw sa kinabuhi. Apan 
sa tinuod ang bali mao ang husto. Ang plano sa ebanghelyo mao 
ang plano pinaagi diin ang mga katawhan dad-on ngadto sa ka-
hingpitan sa kalipay. Mao kini ang unang konsepto nga akong gusto 
nga ipasabut. Ang mga baruganan sa ebanghelyo mao ang mga 
lakang ug mga giya nga motabang kanato sa pagkaplag sa tinuod 
nga kalipay ug sa hingpit nga kalipay.

Ang pagsabut niini nga konsepto nakahimo sa Salmista sa pag-
tuaw, “O, hilabihan ang paghigugma ko sa imong kasugoan! . . . 
Ang imong mga sugo nakapahimo kanako nga labi pang manggia-
lamon kay sa akong mga kaaway. . . . Ang imong mga pulong maoy 
lamparahan sa akong mga tiil, ug kahayag sa akong alagianan. . . . 
Ingon nga panulundon gidawat ko ang imong pagpamatuod sa 
walay katapusan: kay sila mao ang kalipay sa akong kasingkasing.” 
(Sal. 119:97–98, 105, 111.)

Kon kita gusto gayud nga tinud-anay nga maghinulsol ug moduol 
ngadto Kaniya aron kita matawag nga mga miyembro sa Iyang Sim-
bahan, kita kinahanglan gayud nga una ug labaw sa tanan maka-
amgo niining mahangturong baruganan—ang plano sa ebanghelyo 
mao ang plano sa kalipay. Ang pagkadautan wala gayud kaniadto, 
wala gayud karon, wala gayud sa umaabut makadala kanato og 
kalipay [tan-awa sa Alma 41:10]. Ang paglapas sa mga balaod sa 
Dios nagdala lamang og kaalautan, pagkaulipon, ug kangitngit.6

2
Ang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo 

nag-una sa tinuod nga paghinulsol.

Ang ikaduhang konsepto nga importante sa atong pagsabut mao 
ang relasyon sa paghinulsol ngadto sa baruganan sa hugot nga 
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pagtuo. Ang paghinulsol mao ang ikaduhang importanting baru-
ganan sa ebanghelyo. Ang una mao nga kita kinahanglan gayud 
nga adunay hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo. Nganong 
ingon man niini? Nganong gikinahanglan gayud nga ang hugot nga 
pagtuo diha sa Ginoo mag-una sa tinuod nga paghinulsol?

Aron sa pagtubag niini nga pangutana, kinahanglan gayud nga 
atong masabtan ang usa ka butang mahitungod sa maulaong sak-
ripisyo sa Agalon. Gitudlo ni Lehi nga “walay tawo . . . nga maka-
puyo nga buhi atubangan sa Dios, gawas pinaagi sa mga maayo 
nga buhat, kalooy, ug grasya sa Balaang Mesiyas.” (2 Ne. 2:8.) Bisan 
ang labing makiangayon ug matarung nga tawo dili makaluwas sa 
iyang kaugalingon pinaagi lamang sa iyang kaugalingon nga mga 
maayong buhat, kay, sama sa gisulti ni Apostol Pablo kanato, “ang 
tanan nakasala man, ug nakabsan sa himaya sa Dios” (Rom. 3:23.)

Kon dili pa sa hingpit, walay sala nga kinabuhi sa Manluluwas, 
nga andam Niyang gihatag alang kanato, walay mahitabo nga ka-
pasayloan sa mga sala.

Busa, ang paghinulsol nagpasabut og labaw pa kay sa pag-usab 
lamang sa kinaiya. Daghang kalalakin-an ug kababayen-an sa kali-
butan ang nagpakita og dakong gahum sa kabubut-on ug disiplina 
sa kaugalingon sa pagbuntog sa ngil-ad nga mga batasan ug mga 
kahuyang sa unod. Apan sa samang higayon wala sila maghuna-
huna sa Agalon, usahay sa dayag nagsalikway Kaniya. Ang ingon 
nga mga kausaban sa kinaiya, bisan anaa sa positibo nga direksyon, 
wala magdala og tinuod nga paghinulsol.

Ang hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo mao ang pun-
dasyon diin ang sinsero ug makahuluganong paghinulsol kinahang-
lan gayud nga itukod. Kon kita tinud-anay nga maningkamot sa 
pagsalikway sa sala, kinahanglan gayud nga kita motan-aw og una 
Kaniya kinsa mao ang Tigpasiugda sa atong kaluwasan.7

3
Ang paghinulsol naglakip og dakong 

kausaban sa kasingkasing.

Ang ikatulong importante nga baruganan nga atong sabton kon 
kita buot nga mahimong tinuod nga mga miyembro sa Simbahan 
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mao nga ang paghinulsol naglakip dili lamang sa usa ka kausaban 
sa mga lihok, apan kausaban sa kasingkasing.

Sa dihang si Haring Benjamin natapos sa iyang makapahinuklog 
nga pakigpulong diha sa yuta sa Zarahemla, ang tanang mga tawo 
misinggit og dungan nga sila mituo sa iyang mga pulong. Sila nahi-
balo sa kasigurohan nga ang iyang mga saad sa katubsanan tinuod, 
tungod kay, miingon sila, “Ang Espiritu sa Ginoong Makagagahum 
. . . nakahimo og dakong kausaban dinhi kanamo, o dinhi sa among 
mga kasingkasing, [ug timan-i kini] nga kami walay nay hilig sa pag-
buhat og dautan, apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay.” (Mosiah 
5:2.)8 

Mausab ba ang tawhanong mga kasingkasing? Ngano, dayag la-
mang! Kini mahitabo kada adlaw diha sa dakong misyonaryo nga 
buhat sa Simbahan. Kini mao ang usa sa labing dako nga moder-
nong mga milagro ni Jesukristo. Kon kini wala pa mahitabo nganha 
kaninyo—kini kinahanglang mahitabo.

Pinaagi sa paghinulsol, si alma ang Batan-on nakasinati 
og milagrusong kausaban sa kasingkasing.
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Ang atong Ginoo misulti ni Nicodemo nga “gawas kon ang 
tawo igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios.” 
( Juan 3:3.) . . .

Si Alma namulong: “Ug ang Ginoo miingon ngari kanako: “Ayaw 
pagkahibulong nga ang tanan nga katawhan, oo, nga mga lalaki 
ug mga babaye, tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, mga 
pinulongan ug mga katawhan, kinahanglan matawo pag-usab; oo, 
matawo sa Dios, mausab gikan sa ilang kalibutanon ug napukan 
nga kahimtang, ngadto sa usa ka kahimtang sa pagkamatarung, 
ingon nga natubos sa Dios, nahimo nga iyang anak nga mga lalaki 
ug anak nga mga babaye;

“Ug sa ingon sila nahimo nga bag-o nga mga linalang; ug hang-
tud sila dili mobuhat niini, sila dili gayud makapanunod sa gingha-
rian sa Dios.” (Mosiah 27:25–26.) . . .

Ang ikaupat nga kapitulo sa Alma naghulagway og panahon sa 
kasaysayan sa Nephite sa dihang “ang simbahan misugod sa pag-
kapakyas sa iyang pag-uswag.” (Alma 4:10.) Gitubag kini nga hagit 
ni Alma pinaagi sa pagbiya sa iyang pwesto isip ang labaw nga 
maghuhukom sa panggobyerno “ug mihalad sa iyang tibuok kau-
galingon ngadto sa halangdon nga pagkapari” ang responsibilidad 
nga iya. (Alma 4:20.)

Mihatag siya og “lunsay nga pagpamatuod” batok sa mga kataw-
han (Alma 4:19), ug diha sa ikalimang kapitulo sa Alma nangutana 
siya og labaw sa kwarenta ka importanting mga pangutana. Walay 
lipud-lipod nga nagsulti ngadto sa mga miyembro sa Simbahan, 
mipahayag siya, “Ako mangutana kaninyo, akong mga kaigsoonan 
sa simbahan, kamo sa espirituhanon nga paagi natawo ba sa Dios? 
Kamo nakadawat ba sa iyang hitsura diha sa inyong mga panagway? 
Kamo nakasinati ba niining dakong kausaban diha sa inyong mga 
kasingkasing?” (Alma 5:14.)

Mipadayon siya, “Kon kamo nakasinati og usa ka kausaban sa 
kasingkasing, ug kon kamo mibati sa pag-awit sa awit sa matubsa-
non nga gugma, ako mangutana, kamo mibati ba karon sa mao?” 
(Alma 5:26.)

Dili ba ang pag-uswag sa Simbahan molambo pag-ayo karon 
uban sa nagtubong gidaghanon niadtong kinsa natawo pag-usab 
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sa espirituhanong paagi? Makahunahuna ba kamo unsa ang mahi-
tabo sa atong mga panimalay? Makahunahuna ba kamo unsa ang 
mahitabo uban sa nagtubong gidaghanon sa mga kopya sa Basahon 
ni Mormon diha sa mga kamot sa nagtubong gidaghanon sa mga 
misyonaryo kinsa nakahibalo unsaon sa paggamit niini ug kinsa 
natawo sa Dios? Kon kini mahitabo, atong makuha ang daghang ani 
sa mga kalag nga gisaad sa Ginoo. Kini mao ang “natawo sa Dios” 
nga Alma kinsa isip usa ka misyonaryo nakahatag sa pulong nga 
daghang natawo usab diha sa Dios. (Tan-awa sa Alma 36:23–26.)9

Kon kita nakaagi niining dakong kausaban, nga mahitabo la-
mang pinaagi sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug pinaagi sa 
pagtabang sa Espiritu kanato, kini ingon og kita nahimong bag-o 
nga tawo. Sa ingon, ang kausaban gipakisama ngadto sa bag-ong 
pagkatawo. Liboan kaninyo ang nakasinati niini nga kausaban. Gi-
biyaan ninyo ang mga kinabuhi sa pagpakasala, usahay grabe ug 
makalagot nga sala, ug pinaagi sa paggamit sa dugo ni Kristo diha 
sa inyong mga kinabuhi, nahimo kamong limpyo. Kamo wala nay 
hilig nga mobalik ngadto sa inyong karaang mga paagi. Kamo sa 
pagkatinuod usa ka bag-ong tawo. Kini mao ang unsay gipasabut 
nga kausaban sa kasingkasing.10

4
Ang diosnong kasubo naggiya ngadto sa paghinulsol.

Ang ikaupat nga konsepto nga akong gusto nga hatagan og gi-
bug-aton mao ang unsay gitawag sa mga kasulatan og “diosnong 
kasubo” alang sa atong mga sala. Kasagaran nga makakita kita og 
mga lalaki ug mga babaye sa kalibutan kinsa mobati og kasubo 
alang sa mga sayop nga ilang gibuhat. Usahay kini tungod kay 
ang ilang mga lihok naghatag kanila o sa ilang mga minahal og 
hilabihan nga kasubo ug kaalaut. Usahay ang ilang kasubo nahimo 
tungod kay nasakpan sila ug nasilutan alang sa ilang mga lihok. Ang 
ingon niana nga kalibutanong kasubo wala magdala og “diosnon 
nga kasubo.”

. . . Sa katapusang mga adlaw sa Nephite nga nasud, si Mormon 
miingon kabahin sa iyang mga katawhan: “ang ilang kasubo dili 
ngadto sa paghinulsol, tungod sa kaayo sa Dios; apan kini tungod 
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sa kasubo sa gipanghimaraut, tungod kay ang Ginoo dili sa kanu-
nay motugot kanila nga maglipay diha sa sala.

“Ug sila wala moduol ngadto ni Jesus uban sa masulub-on nga 
mga kasingkasing ug mahinulsulon nga mga espiritu, apan sila mi-
tunglo sa Dios, ug nangandoy nga mamatay.” (Morm. 2:13–14.)

Sa Sidlakang Katunga sa Kalibutan, si Apostol Pablo naghago 
taliwala sa mga katawhan sa Corinto. Human miabut ang taho ba-
hin sa seryusong mga problema taliwala sa mga Santos, lakip ang 
imoralidad (tan-awa sa 1 Cor. 5:1), misulat si Pablo og usa ka sakit 
nga sulat nga pangasaba. Ang mga tawo mitubag diha sa tukma 
nga diwa, ug tataw nga ang mga problema naayo, kay sa iyang 
ikaduhang sulat ngadto kanila, misulat si Pablo: “Karon ako mali-
payon, dili tungod kay kamo nangaguol, kondili tungod kay kamo 
nangaguol uban sa kaguol nga nakapahinulsol kaninyo: kay kamo 
mibati man sa diosnon nga kasubo. . . .

“Kay ang diosnon nga kasubo mosangpot sa paghinulsol nga 
magaagak ngadto sa kaluwasan ug dili magahambin sa pagba-
sol: apan ang kasubo nga kalibutanon mosangpot sa kamatayon.” 
(2 Cor. 7:9–10.)

Sa duha niini ka mga kasulatan, ang diosnong kasubo gipasabut 
isip kasubo nga naggiya kanato ngadto sa paghinulsol.

Ang diosnong kasubo usa ka gasa sa Espiritu. Usa kini ka hala-
wom nga pagkaamgo nga ang atong mga gipangbuhat nakapasakit 
sa atong Amahan ug sa atong Dios. Ang sakit ug maayo kaayo nga 
pag-ila nga ang atong mga pamatasan ang mihimo sa Manluluwas, 
Siya kinsa walay sala, gani ang labing gamhanan sa tanan, sa pagla-
hutay sa panghingutas ug sa pag-antus. Ang atong mga sala mihimo 
sa pag-agas sa dugo sa matag lungag sa Iyang panit. Kining tinuod 
gayud nga pag-antus sa hunahuna ug sa espirituhanon mao ang 
gipasabut sa mga kasulatan nga makabaton og “masulub-on nga 
kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu.” (Tan-awa sa 3 Ne. 9:20; 
Moro. 6:2; D&P 20:37; 59:8; Sal. 34:18; 51:17; Isa. 57:15.) Ang mao 
nga espiritu mao ang hingpit nga kinahanglanon alang sa tinuod 
nga paghinulsol.11
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5
Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo 

matinguhaong makakita kanato nga mausab ang 
atong mga kinabuhi, ug Sila motabang kanato.

Ang sunod nga baruganan nga akong gustong hisgutan mao kini: 
Walay usa nga mas matinguhaong makakita kanato nga mausab ang 
atong mga kinabuhi kay sa Amahan ug ang Manluluwas. Diha sa 
basahon sa Pinadayag mao ang usa ka gamhanan ug mainiton nga 
pagdapit gikan sa Manluluwas. Siya nag-ingon, “Nagatindog ako sa 
pultahan ug nagatuktok: kon may magapatalinghug sa akong tingog 
ug moabli sa pultahan, kaniya mosulod ako.” (Pin. 3:20.) Timan-i 
nga Siya wala mag-ingon, “Nagtindog ako sa pultahan ug naghulat 
kaninyo nga motuktok.” Nagtawag Siya, nagkamay, naghangyo nga 
ablihan lamang nato ang atong mga kasingkasing ug pasudlon Siya.

Sa gamhanang wali ni Moroni kalabut sa hugot nga pagtuo, ang 
baruganan mas klaro pa ganing gitudlo. Gisultihan siya sa Ginoo, 
“Kon ang mga tawo moduol ngari kanako Ako mopakita ngadto 

ang tinuod nga paghinulsol gipasikad ug nagagikan gikan sa hugot 
nga pagtuo diha ni ginoong Jesukristo. Walay laing paagi.
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kanila sa ilang kahuyang. Ako mohatag ngadto sa mga tawo og 
kahuyang nga sila mahimo nga magpaubos; ug ang akong grasya 
igo alang sa tanan nga mga tawo.” Dili igsapayan unsa ang atong 
kulang o atong kahuyang o atong kakulangan. Ang iyang mga gasa 
ug mga gahum igo nga ikabuntog niining tanan.

Si Moroni mipadayon sa mga pulong sa Ginoo, “Ang akong 
grasya igo alang sa tanan nga mga tawo nga magpaubos sa ilang 
mga kaugalingon diha sa akong atubangan; kay kon sila magpau-
bos sa ilang mga kaugalingon diha sa akong atubangan, ug mag-
baton og hugot nga pagtuo ngari kanako, niana Ako mohimo sa 
mahuyang nga mga butang nga mahimo nga malig-on ngadto 
kanila.” (Ether 12:27; mga italic gidugang.)

Pagkatalagsaon nga saad gikan sa Ginoo! Ang tinubdan gayud 
sa atong mga kasamok mausab, maumol, ug maporma ngadto sa 
kalig-on ug tinubdan sa gahum. Kini nga saad gibalik-balik sa usa 
ka porma o sa lain diha sa uban nga mga kasulatan. Si Isaias mii-
ngon, “Siya nagahatag og gahum niadtong maluya; ug kaniya nga 
walay kabaskug nagadugang siya og kusog.” (Isa. 40:29.) Si Pablo 
gisultihan sa Ginoo, “Ang akong grasya igo alang kanimo; kay ang 
akong gahum ginahingpit diha sa kahuyang.” (2 Cor. 12:9.) Sa Dok-
trina ug mga Pakigsaad atong mabasa, “Siya nga nangurog ubos sa 
akong gahum mahimo nga malig-on, ug magdala og mga bunga 
sa pagdayeg ug kaalam.” (D&P 52:17; tan-awa usab sa 1 Ne. 17:3; 
2 Ne. 3:13; D&P 1:28; 133:58–59.)12

Usa sa labing epektibo nga mga paagi ni Satanas ngadto niadtong 
kinsa iyang nadani sa sala mao ang paghagawhaw diha sa ilang 
mga dunggan nga sila dili takus sa pag-ampo. Mosulti siya kaninyo 
nga ang Langitnong Amahan wala gayud mahimuot kaninyo nga 
siya dili gayud mamati sa inyong mga pag-ampo. Kini bakak, ug 
nagsulti siya niini aron sa paglingla kanato. Ang gahum sa sala dako 
kaayo. Kon kita mopagawas sa atong mga kaugalingon gikan niini, 
ilabi na sa seryusong sala, kinahanglan gayud nga kita adunay ga-
hum nga mas dako kay sa atong mga kaugalingon.

Walay usa nga mas matinguhaon sa pagtabang kaninyo sa pagpa-
layo gikan sa sala kay sa inyong Langitnong Amahan. Duol ngadto 
Kaniya. Angkona ang inyong mga sala, ikumpisal ang inyong ka-
ulaw ug ang inyong sala, ug dayon pangaliyupo ngadto Kaniya 
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alang sa panabang. Siya adunay gahum sa pagtabang sa inyong 
kadaugan.13

Mga kaigsoonan, kinahanglan gayud nga atong dad-on ang atong 
mga sala ngadto sa Ginoo diha sa pagpaubos ug masulub-ong pag-
hinulsol. Kinahanglan gayud nga kita mangaliyupo ngadto Kaniya 
alang sa gahum sa pagbuntog niini. Ang mga saad siguradong ma-
tuman. Siya moduol sa pagtabang kanato. Atong makaplagan ang 
gahum nga makausab sa atong mga kinabuhi.14

6
Kita kinahanglan gayud nga dili kawad-an og paglaum 

samtang kita naningkamot nga mahisama ni Kristo.

Ang ikaunom ug katapusan nga punto nga ako buot mohimo 
mahitungod sa proseso sa paghinulsol mao nga kita kinahanglan 
gayud nga magbantay, samtang kita naningkamot nga mahimong 
mas labaw pa ka diosnon, nga kita dili mawad-an og kadasig ug 
mawad-an og paglaum. Ang mahimong sama ni Kristo usa ka ti-
buok kinabuhi nga paninguha ug sa kasagaran gayud naglakip og 
pagtubo ug kausaban nga hinay, hapit dili mailhan. Ang mga kasu-
latan nagrekord og importanting mga asoy sa mga tawo kansang ki-
nabuhi mahinuklugong nausab, diha-diha dayon, sama ni: Alma ang 
Batan-on, Pablo diha sa dalan paingon sa Damasco, Enos nga nag-
ampo hangtud sa lawom nga kagabhion, Haring Lamoni. Ang mao 
nga makapahinganghang mga ehemplo sa gahum nga makausab 
bisan kadtong nahumol sa sala naghatag og kompyansa nga ang 
Pag-ula makaabut bisan ngadto sa labing nawad-an og paglaum.

Apan kita kinahanglan gayud nga magmatngon samtang kita 
maghisgot niining talagsaong mga ehemplo. Bisan tuod kini tinuod 
ug gamhanan, kini dili kasagaran mahitabo. Kay sa matag Pablo, 
matag Enos, ug sa matag Haring Lamoni, adunay gatusan ug liboan 
ka mga tawo kinsa makakita sa proseso sa paghinulsol nga mas hi-
nay pa, mas dili pa mailhan. Matag adlaw sila nagkaduol ngadto sa 
Ginoo, wala kaayo makaamgo nga sila naghimo og diosnong kina-
buhi. Nagpuyo sila og hilom nga mga kinabuhi sa kaayo, serbisyo, 
ug pasalig. Sama sila sa mga Lamanite, kinsa miingon ang Ginoo 
“gibunyagan uban sa kalayo ug uban sa Espiritu Santo ug sila wala 
masayud niini.” (3 Ne. 9:20; mga italic gidugang.)
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Kinahanglan gayud nga kita dili kawad-an og paglaum. Ang pag-
laum maoy angkla sa mga kalag sa mga tawo. Gusto ni Satanas nga 
isalikway nato kana nga angkla. Niini nga paagi siya makadala og 
pagkanawad-an og kadasig ug dili na mopadayon. Apan kinahang-
lan gayud nga kita dili kawad-an og paglaum. Ang Ginoo mahimuot 
sa matag paninguha, bisan sa gamay kaayo, kada adlaw diin kita 
naningkamot nga mas mahisama Kaniya. Bisan tuod atong makita 
nga layo pa kaayo ang atong padulngan diha sa dalan sa kahingpi-
tan, kinahanglan gayud nga kita dili kawad-an og paglaum.15

Alang niadtong kinsa nagbayad sa bili nga gikinahanglan sa ti-
nuod nga paghinulsol, ang saad siguradong matuman. Kamo mahi-
mong malimpyo pag-usab. Ang pagkawalay paglaum mawala. Ang 
tam-is nga kalinaw sa pagpasaylo modagayday ngadto sa inyong 
mga kinabuhi.

Ang mga pulong sa Ginoo pinaagi ni Isaias tinuod: “Umari kamo 
karon, ug usahan ta paghusay, miingon ang Ginoo: bisan pa ang 
inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nieve, bisan pa 
sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa 
karnero” (Isa. 1:18).

Ug niini nga dispensasyon namulong ang Ginoo nga may samang 
katin-aw sa dihang Siya miingon: “Tan-awa siya kinsa naghinulsol 
sa iyang mga sala, ang mao gipasaylo, ug Ako, ang Ginoo, dili na 
mahinumdom kanila” (D&P 58:42).16

Ako nanghinaut nga kita dili mopuyo sa kagahapon. Ang mga 
tawo kinsa nagpuyo sa kagahapon wala kaayoy dakong kaugmaon. 
Adunay dakong posibilidad alang kanato nga magbangutan mahitu-
ngod sa atong mga nawala, mahitungod sa mga desisyon nga atong 
nahimo nga atong gihunahuna og usab tingali sayop nga mga desis-
yon. Adunay dako kaayo nga posibilidad alang kanato nga mobati 
og kangil-ad mahitungod sa mga kahimtang nga naglibut kanato, 
nagtuo nga kini tingali unta mas maayo kon kita naghimo pa og 
lahi nga mga desisyon. Kita makapahimulos pinaagi sa nangaging 
kasinatian. Apan dili kita mogahin og panahon sa pagkaguol ma-
hitungod sa mga desisyon nga nahimo na, mga sayop nga nahimo. 
Magpuyo kita sa karon ug sa umaabut.17
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Akong hinigugmang mga kaigsoonan, samtang kita naningkamot 
nga mahimong sarang nga miyembro sa Simbahan ni Kristo—mga 
miyembro nga sa kahulugang Iyang gigamit ang pulong, mga mi-
yembro kinsa naghinulsol ug niduol ngadto Kaniya—atong hinum-
duman kining unom ka mga baruganan. Una, ang ebanghelyo mao 
ang plano sa kalipay sa Ginoo, ug ang paghinulsol gihimo aron sa 
pagdala kanato og kalipay. Ikaduha, ang tinuod nga paghinulsol 
gipasikad ug nagagikan gikan sa hugot nga pagtuo diha ni Ginoong 
Jesukristo. Walay laing paagi. Ikatulo, ang tinuod nga paghinulsol 
naglakip og kausaban sa kasingkasing ug dili lamang kausaban 
sa kinaiya. Ikaupat, kabahin niining dakong kausaban sa kasing-
kasing mao ang pagbati og diosnong kasubo alang sa atong mga 
sala. Kini mao ang unsay gipasabut sa masulub-ong kasingkasing 
ug mahinulsulong espiritu. Ikalima, ang mga gasa sa Dios igo sa 
pagtabang kanato sa pagbuntog sa matag sala ug kahuyang kon kita 
lamang moduol ngadto Kaniya alang sa panabang. Sa katapusan, 
kinahanglan gayud nga atong hinumduman nga labing kasagaran 
sa paghinulsol dili maglakip og mahinuklugong pagkausab, apan 
hinoon usa ka sunod-sunod nga paagi, dili mausab, ug makanuna-
yon nga paglihok paingon sa pagka-diosnon.

Kon kita maningkamot sa paglakip niini nga mga baruganan 
diha sa atong mga kinabuhi ug mobuhat niini matag adlaw, kita 
mahimong sarang nga labaw pa kay sa miyembro lamang sa re-
kord sa Simbahan ni Jesukristo. Isip tinuod nga mga miyembro, 
kita makaangkon sa Iyang saad. “Kinsa kadto nga sakop sa akong 
simbahan, ug makalahutay sa akong simbahan ngadto sa katapusan, 
Ako mopahimutang kaniya diha sa akong lig-on nga sukaranan, 
ug ang mga ganghaan sa impyerno dili makabuntog batok kaniya.” 
(D&P 10:69.)

Ang akong pag-ampo mao nga unta kitang tanan makaangkon 
niana nga saad alang sa atong mga kaugalingon.18

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Si Presidente Benson miingon nga sa tinud-anay nga paghinulsol, 

kita kinahanglan gayud makaamgo og una nga “ang plano sa 
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ebanghelyo mao ang plano sa kalipay” ug nga ang pagkadautan 
“dili gayud makadala kanato og kalipay” (seksyon 1). Ngano 
sa inyong hunahuna nga kini nga pagsabut importante diha sa 
proseso sa paghinulsol?

• Sa atong paningkamot sa paghinulsol, ngano nga ang kausaban 
sa kinaiya dili igo? (Tan-awa sa seksyon 2.) Ngano sa inyong hu-
nahuna kita kinahanglang motan-aw ngadto ni Jesukristo aron 
tinud-anay nga maghinulsol?

• Sa unsa nga mga paagi kamo nakasinati og “dakong kausaban sa 
kasingkasing,” ingon nga gipasabut diha sa seksyon 3? Unsa ang 
atong mabuhat sa pagtabang sa uban nga makasinati niini nga 
kausaban?

• Sa unsa nga mga paagi nga ang “diosnong kasubo” lahi sa pag-
mahay nga gibati sa ubang mga tawo kon sila nakahimo og usa 
ka sayop nga butang? (Tan-awa sa seksyon 4.) Unsaon kaha sa 
usa ka ginikanan o sa bishop paggamit sa mga pagtulun-an diha 
sa seksyon 4 aron sa pagtabang sa usa ka tawo kinsa kinahanglan 
nga maghinulsol?

• Samtang kamo magribyu sa seksyon 5, unsa nga mga pagtu-
lun-an ang inyong nakita nga pihong makahupay? Nganong kini 
nga mga pagtulun-an makahupay alang kaninyo?

• Nagpamatuod sa gahum sa Pag-ula sa Manluluwas, si Presidente 
Benson miingon, “Kinahanglan gayud nga kita dili kawad-an og 
paglaum” (seksyon 6). Samtang kamo nagribyu sa seksyon 6, 
unsa nga mga kamatuoran mahitungod sa Pag-ula ang inyong 
nakita nga nagtanyag kaninyo og paglaum?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Lucas 15:11–32; Mosiah 4:10–12; 26:30–31; Alma 34:17–18;  

3 Nephi 27:19–20; D&P 18:10–16; 19:15–19

Tabang sa Pagtudlo
“Ang imong importanting buluhaton mao ang pagtabang sa uban 

nga makat-on sa ebanghelyo, dili ang pagpakita og nindot nga mga 
presentasyon. Naglakip kini sa paghatag og mga kahigayunan sa 
mga estudyante sa pagtudlo sa usag usa” (Pagtudlo Walay Labaw 
Ka Mahinungdanon nga Tawag [1999], 64).
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Jesukristo, Atong Manluluwas 
ug Manunubos

“Kita nagpahayag sa kabalaan ni Jesukristo. 
Kita motan-aw Kaniya isip ang bugtong 

tinubdan sa atong kaluwasan.

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

“Ako dili makahinumdom og panahon nga wala ako mituo ni 
Jesukristo,” miingon si Presidente Ezra Taft Benson. “Kini ingon og 
ang pagkatinuod sa Iyang kinabuhi, kamatayon, ug pagkabanhaw 
kanunay na nga kabahin kanako. Nagtubo ako sa usa ka panimalay 
sa matinud-anong mga ginikanan kinsa kinasingkasing nga mituo 
ug mipamatuod ni Kristo, nga ako labing mapasalamaton.” 1

Kini nga pagpamatuod kabahin ni Jesukristo mao ang sukaranan 
sa kinabuhi ni Presidente Benson. Kini miimpluwensya sa iyang 
mga prayoridad, migiya sa iyang mga desisyon, ug mitabang kaniya 
diha sa mga pagsulay. Kini naghatag og panglantaw sa katuyoan 
sa mortalidad ug kompyansa sa mga saad ug mga panalangin sa 
kinabuhing dayon.

Sa panahon sa iyang apostolikanhon nga pangalagad isip usa 
ka talagsaon nga saksi ni Jesukristo, si Presidente Benson kanunay 
nga mopamatuod kabahin sa Manluluwas. Nag-angkon nga “ang 
pangutana nga usahay gipangutana, ‘Mga Kristiyanos ba ang mga 
Mormon?’” mipamatuod siya:

“Kita nagpahayag sa pagkabalaan ni Jesukristo. Kita motan-aw 
Kaniya isip bugtong tinubdan sa atong kaluwasan. Naningkamot 
kita sa pagsunod sa Iyang mga pagtulun-an, ug naglantaw kita nga 
Siya moanhi pag-usab sa yuta sa pagmando ug paghari isip ang 
Hari sa mga Hari ug Ginoo sa mga Ginoo. Sa mga pulong sa usa ka 
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“Walay hitabo nga mas importante ngadto sa mga indibidwal 
o mga nasud kay sa pagkabanhaw sa Agalon.”
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propeta sa Basahon ni Mormon, kami moingon . . . , ‘Walay lain nga 
ngalan nga gihatag ni lain nga mga agianan ni paagi diin ang kalu-
wasan modangat ngadto sa mga katawhan, lamang diha ug pinaagi 
sa ngalan ni Kristo, ang Ginoong Makagagahum’ (Mosiah 3:17).” 2

Ang pamahayag ni Presidente Benson sa pagkabalaan ni Jesu-
kristo kasagaran nga gidugtong ngadto sa Basahon ni Mormon.3 
“Pinaagi sa Basahon ni Mormon ang Dios naghatag alang sa atong 
panahon og makita nga ebidensya nga si Jesus mao ang Kristo,” 
siya miingon.4 Gitudlo niya nga ang “labing dako nga misyon” sa 
Basahon ni Mormon mao ang pagkombinser sa mga tawo kabahin 
niini nga kamatuoran.5 “Labaw sa katunga sa tanang bersikulo diha 
sa Basahon ni Mormon nagpasabut ngadto sa atong Ginoo,” iyang 
gitiman-an. “Gihatagan siya og labaw sa usa ka gatus nga nagkalain-
laing mga pangalan diha sa Basahon ni Mormon. Kadto nga mga 
pangalan adunay piho nga kahulugan sa paghulagway sa Iyang 
balaang kinaiya.” 6

Ang pagpamatuod ni Presidente Benson kabahin sa Manluluwas 
nagpadayag sa personal nga pagkasuod nga iyang gibati ngadto 
Kaniya:

“Sa tibuok nakong kalag, gihigugma ko Siya.

“Mapainubsanon akong magpamatuod nga Siya mao gihapon 
ang mahigugmaon, maloloy-ong Ginoo karon sama sa Iyang pag-
lakaw sa abugong dalan sa Palestina. Suod siya sa Iyang mga sulu-
goon dinhi sa yuta. Siya nag-amuma ug nahigugma kanatong tanan 
karon. Kabahin niana kamo makasiguro.

“Buhi Siya karon isip atong Ginoo, atong Magtutudlo, atong Man-
luluwas, atong Manunubos, ug atong Dios.

“Panalanginan kitang tanan sa pagtuo Kaniya, sa pagdawat 
 Kaniya, sa pagsimba Kaniya, sa hingpit nga pagsalig Kaniya, ug sa 
pagsunod Kaniya.” 7
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Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Tungod sa Iyang walay katapusang gugma 
kanato, gitubos kita ni Jesukristo gikan sa 

pisikal ug espiritwal nga kamatayon.

Walay laing impluwensya nga may dako kaayong epekto dinhi 
sa yuta kay sa kinabuhi ni Jesus ang Kristo. Dili nato mahunahuna 
ang atong mga kinabuhi nga wala ang Iyang mga pagtulun-an. Kon 
wala Siya kita malibug sa mga sayop nga pagtuo ug mga relihiyon 
nga nagagikan sa kahadlok ug kangitngit diin ang mahilayon ug 
kalibutanon nag-impluwensya. Wala nato matuman ang tumong 
nga Iyang gihatag kanato, apan kinahanglan gayud nga dili nato 
kalimtan kini, ni kalimtan nga ang atong panaw ngadto sa kahayag, 
ngadto sa kahingpitan, dili mahimo kon wala ang Iyang pagtu-
lun-an, Iyang kinabuhi, Iyang kamatayon, ug Iyang pagkabanhaw.8

Ang pagbaton og bili sa pagdayeg ug pasalamat alang sa unsay 
nabuhat ni [ Jesukristo] alang kanato, kinahanglan gayud nga atong 
hinumduman kining importanting mga kamatuoran:

Mianhi si Jesukristo sa yuta sa pagbuhat sa kabubut-on sa atong 
Amahan.

Mianhi siya nga may kahibalo nang daan nga Siya mopas-an sa 
gibug-aton sa mga sala natong tanan.

Nahibalo Siya nga ituboy siya sa krus.

Natawo Siya aron mahimo nga Manluluwas ug Manunubos sa 
tanang katawhan.

Siya nakahimo sa pagtuman sa Iyang misyon tungod kay Siya 
mao ang Anak sa Dios ug Siya nakabaton sa gahum sa Dios.

Siya andam sa pagtuman sa Iyang misyon tungod kay Siya na-
higugma kanato.

Walay mortal nga tawo nga adunay gahum o kapasidad sa pag-
tubos sa tanang mga mortal gikan sa ilang kahimtang sa pagkahi-
salaag ug pagkapukan, ni bisan kinsa moboluntaryo sa paghatag 
sa iyang kinabuhi ug niana mopahinabo og usa ka malukpanong 
pagkabanhaw alang sa tanang mga mortal.



K a P i T u l o  6

111

Si Jesukristo lamang ang makahimo ug andam sa pagtuman sa 
maong matubsanong buhat sa gugma.9

Si Jesukristo . . . mianhi niini nga yuta diha sa gitakda nang 
daang panahon pinaagi sa harianong katungod sa pagkatawo nga 
mipatunhay sa Iyang pagkadios. Gilangkob diha sa Iyang kinaiya 
mao ang tawhanong mga hiyas sa Iyang mortal nga inahan ug ang 
balaang mga hiyas ug mga gahum sa Iyang Mahangturong Amahan.

Ang iyang talagsaong kaliwatan mihimo Kaniya nga manununod 
sa halangdong tawag—Ang Bugtong Anak sa Dios diha sa unod. 
Isip ang Anak sa Dios, Iyang napanunod ang mga gahum ug ka-
hibalo diin walay tawo nga nakaangkon kaniadto o sukad. Siya 
sa tinuod mao si Emmanuel, nga nagpasabut og “ang Dios uban 
kanato.” (Tan-awa sa Isa. 7:14; Mat. 1:23.)

Bisan tuod Siya mao ang Anak sa Dios nga gipadala dinhi sa 
yuta, ang balaang plano sa Amahan nagkinahanglan nga si Jesus 
mosagubang sa tanang mga kalisud ug mga kasakit sa mortalidad. 

“Walay laing impluwensya nga may dako kaayong epekto 
dinhi sa yuta kay sa kinabuhi ni Jesus ang Kristo.”
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Busa siya nahimong nagsagubang og mga “tintasyon, . . . kagutom, 
kauhaw, ug kakapoy.” (Mosiah 3:7.)

Aron makasarang isip Manunubos sa tanang anak sa atong Ama-
han, si Jesus gikinahanglan nga sa hingpit magmasulundon ngadto 
sa tanang mga balaod sa Dios. Tungod kay Siya mipaubos sa Iyang 
kaugalingon ngadto sa kabubut-on sa Amahan, Siya mitubo “sa 
grasya ug dugang pa nga grasya, hangtud nga siya nakadawat sa 
kahingpitan” sa gahum sa Amahan. Busa diha Niya ang “tanan nga 
gahum, diha sa langit ug diha sa yuta.” (D&P 93:13, 17.)10

Tungod kay si [ Jesus] Dios—gani ang Anak sa Dios—madala 
Niya ang kabug-aton ug ang palas-anon sa mga sala sa ubang mga 
tawo diha sa Iyang Kaugalingon. Nanagna si Isaias [kabahin] sa 
pagkaandam sa atong Manluluwas sa pagbuhat niini sa ingon niini 
nga mga pulong: “Sa pagkatinuod gipas-an niya ang atong mga 
kasakitan, ug gipas-an niya ang atong mga kasub-anan: . . . siya 
ginasamaran tungod sa atong kalapasan, siya napangos tungod sa 
atong mga kasal-anan: ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw 
niya; ug tungod sa iyang mga labod kita nangaayo.” (Isa. 53:4–5.)

Kadtong sagrado, walay kahakog nga buhat sa boluntaryong pag-
dala diha sa Iyang Kaugalingon sa mga sala sa tanang mga tawo 
mao ang Pag-ula. Kon giunsa sa Usa ang pag-antus sa sala alang sa 
tanan lapas sa pagsabut sa mortal nga tawo. Apan ako nahibalo 
niini: Giako Niya kini sa Iyang Kaugalingon ang mga sala sa tanan 
ug gibuhat ang mao gumikan sa Iyang walay katapusang gugma 
alang kanatong tanan. Nag-ingon Siya: “Kay tan-awa, Ako ang Dios, 
nag-antus niini nga mga butang alang sa tanan, nga sila unta dili 
mag-antus kon sila maghinulsol; . . . kansang pag-antus nakapa-
himo sa akong kaugalingon, gani ang Dios, ang labing halangdon 
sa tanan, sa pagkurog tungod sa kasakit, ug sa pag-agas sa dugo sa 
matag lungag sa panit, ug sa pag-antus sa lawas ug sa espiritu—ug 
buot nga Ako unta dili moinom sa mapait nga kopa, ug mobiya.” 
(D&P 19:16, 18.)

Bisan pa nianang dili maantus nga kasakit, gikuha Niya ang kopa 
ug miinom. Giantus Niya ang mga sakit sa tanang tawo aron dili kita 
kinahanglan nga mag-antus. Gilahutay Niya ang pagpakaulaw ug 
mga insulto sa Iyang mga tiglutos nga walay pagmulo o pagsukol. 
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Iyang giagwanta ang paglatus ug dayon ang kaulaw sa walay kalooy 
nga paglansang—diha sa krus.11

Sa Getsemani ug didto sa Kalbaryo, si [ Jesus] mibuhat sa walay 
kinutuban ug walay katapusan nga pag-ula. Kini mao ang labing 
dako nga bugtong nga buhat sa gugma nga girekord sa kasaysayan. 
Dayon misunod ang Iyang pagkamatay ug pagkabanhaw.

Busa nahimo Siya nga atong Manunubos—nagtubos kanato 
 gikan sa pisikal nga kamatayon, ug nagtubos kanato gikan sa 
 espiritwal nga kamatayon kinsa mosunod sa mga balaod ug mga 
ordinansa sa ebanghelyo.12

Dili gayud nato masabtan ni matugkad dinhi sa mortalidad 
 giunsa Niya pagtuman sa unsay Iyang gibuhat, apan kinahanglan 
gayud nga kita dili mapakyas sa pagsabut ngano nga Siya mibuhat 
sa unsay Iyang gibuhat.

Ang tanan nga Iyang gibuhat giaghat sa Iyang walay kahakog, 
walay katapusang gugma alang kanato.13

2
Si Jesukristo mibangon gikan sa lubnganan, ug Siya 

buhi karon isip usa ka nabanhaw nga binuhat.

Ang labing dako nga mga hitabo sa kasaysayan mao kadtong 
nakaapekto sa labing daghan nga mga tawo sulod sa labing taas 
nga mga panahon. Pinaagi niini nga sumbanan, walay hitabo nga 
mas importante ngadto sa indibidwal o mga nasud kay sa pagka-
banhaw sa Agalon.

Ang tinuod nga pagkabanhaw sa matag kalag kinsa nabuhi ug 
namatay dinhi sa yuta usa ka kasigurohan, ug sa pagkatinuod ang 
usa ka tawo kinahanglan nga maghimo og mabinantayong pag-
andam alang niini nga hitabo. Usa ka mahimayaong pagkabanhaw 
kinahanglan mao ang tumong sa matag lalaki ug babaye, kay ang 
pagkabanhaw matinuod.

Walay mas hingpit pa ka malukpanon kay sa pagkabanhaw. Ang 
tanang buhi nga binuhat mabanhaw. “Kay maingon nga diha kang 
Adan ang tanan nangamatay, maingon man usab diha kang Kristo 
ang tanan mangabuhi.” (1 Cor. 15:22.)
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Ang mga rekord sa kasulatan nag-asoy kanato nga sa ikatulo 
nga adlaw human gilansang si Jesus sa krus, dihay dakong linog. 
Ang bato giligid gikan sa pultahan sa lubnganan. Ang pipila sa mga 
babaye, ang labing mahalaron sa Iyang mga sumusunod, mianha 
sa dapit nga may mga pahumot “ug walay nakaplagan nga lawas 
ni Ginoong Jesus.”

Mga anghel mitungha ug yanong miingon, “Ngano nga ang buhi 
anha man ninyo pangitaa diha sa mga patay? Wala Siya dinhi, kon-
dili nabanhaw.” (Lucas 24:3–6.) Wala bisan unsa sa kasaysayan ang 
makasama nianang mahinuklugong pahibalo: “Wala siya dinhi, kon-
dili nabanhaw.”

Ang kamatuoran kalabut sa pagkabanhaw sa atong Ginoo gipasi-
kad diha sa mga pagpamatuod sa daghang takus katuohan nga mga 
saksi. Ang nabanhaw nga Ginoo mipakita ngadto sa daghang mga 
babaye, ngadto sa duha ka mga disipulo nga naglakaw padulong 
sa Emaus, ngadto ni Pedro, ngadto sa mga Apostoles; ug “human 
niana,” sumala sa gitaho ni Pablo, “nagpakita siya ngadto sa kapin 
sa lima ka gatus ka mga igsoon. . . . Ug sa katapusan sa tanan nag-
pakita siya ni [Pablo] usab.” (1 Cor. 15:6, 8.) . . .

Isip usa sa Iyang mga saksi sa ulahing mga adlaw, magpamatuod 
ako nga Siya buhi karon. Siya usa ka nabanhaw nga Binuhat. Siya 
ang atong Manluluwas, atong Ginoo, ang Anak gayud sa Dios. Ako 
magpamatuod nga Siya moanhi pag-usab isip usa ka nahimaya, 
nabanhaw nga Ginoo. Kana nga adlaw dili layo. Ngadto sa tanan 
kinsa nagdawat Kaniya isip ang Manluluwas ug Ginoo, ang Iyang 
tinuod nga pagkabanhaw nagpasabut nga ang kinabuhi dili mata-
pos diha sa kamatayon, tungod kay Siya misaad: “Tungod kay Ako 
buhi, kamo usab mabuhi.” ( Juan 14:19.)14

Siya lamang ang may gahum sa pagkabanhaw. Ug busa sa ika-
tulong adlaw human sa Iyang paglubong, mibangon Siya gikan sa 
iyang lubnganan ug mipakita sa Iyang Kaugalingon ngadto sa dag-
han. . . . Isip usa sa [Iyang] talagsaon nga mga saksi ingon nga gi-
call karong panahona, magpamatuod ako nganha kaninyo nga Siya 
buhi. Siya buhi nga may nabanhaw nga lawas. Walay kamatuoran 
ni tinuod nga hitabo nga ako mas labaw pa nga nakasiguro o mas 
labaw ka masaligon kay sa kamatuoran sa tinuod nga pagkabanhaw 
sa atong Ginoo.15
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3
Kinahanglan gayud nga kita walay kahadlok 

sa atong pagpamatuod ni Jesukristo.

Ang usa ka bililhon kaayo nga panalangin nga anaa sa tanang 
miyembro sa Simbahan mao ang pagpamatuod sa pagkabalaan ni 
Jesukristo ug sa Iyang simbahan. Ang pagpamatuod maoy usa sa 
pipila ka mga kabtangan nga mahimong dad-on nato kon kita mo-
biya niini nga kinabuhi.

Ang pagbaton og pagpamatuod kabahin ni Jesus mao ang pag-
angkon og kahibalo pinaagi sa Espiritu Santo kalabut sa balaan nga 
misyon ni Jesukristo.

Ang pagpamatuod kabahin ni Jesus mao ang pagpakahibalo sa 
balaang kinaiya sa pagkatawo sa atong Ginoo—nga Siya gayud ang 
Bugtong Anak nga gipakatawo.

Ang pagpamatuod kabahin ni Jesus mao ang mahibalo nga Siya 
mao ang gisaad nga Mesiyas ug nga samtang Siya mipuyo tali-
wala sa mga tawo nakahimo Siya og daghang gamhanan nga mga 
milagro.

Ang pagpamatuod kabahin ni Jesus mao ang mahibalo nga ang 
mga balaod nga Iyang gihatag isip Iyang doktrina tinuod ug dayon 
ang pagsunod niini nga mga balaod ug mga ordinansa.

Ang pag-angkon og pagpamatuod kabahin ni Jesus mao ang ma-
hibalo nga Siya boluntaryong midala diha sa Iyang Kaugalingon sa 
mga sala sa tanang katawhan didto sa Tanaman sa Getsemani, nga 
mihimo Kaniya sa pag-antus sa lawas ug sa espiritu ug sa pag-agas 
sa dugo sa matag lungag sa panit. Ang tanan niini Iyang gihimo 
aron kita unta dili mag-antus kon kita maghinulsol. (Tan-awa sa 
D&P 19:16, 18.)

Ang pag-angkon og pagpamatuod kabahin ni Jesus mao ang 
mahibalo nga Siya mibangon nga madaugon gikan sa lubnganan 
nga may pisikal, nabanhaw nga lawas. Ug tungod kay Siya buhi, 
mao usab ang tanang katawhan.

Ang pag-angkon og pagpamatuod kabahin ni Jesus mao ang 
mahibalo nga ang Dios nga Amahan ug si Jesukristo sa tinuod mi-
pakita ngadto ni Propeta Joseph Smith aron sa pagtukod sa bag-ong 
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dispensasyon sa Iyang ebanghelyo aron ang kaluwasan mahimong 
isangyaw ngadto sa tanang kanasuran sa dili pa Siya moanhi.

Ang pag-angkon og pagpamatuod kabahin ni Jesus mao ang 
mahibalo nga ang Simbahan, nga Iyang gitukod sa tunga-tunga sa 
kapanahonan ug gipahiuli sa karon nga mga panahon, ingon nga 
gipahayag sa Ginoo, “mao lamang ang tinuod ug buhi nga simba-
han diha ibabaw sa tibuok yuta.” (D&P 1:30.)

Ang pagbaton sa ingon nga pagpamatuod importante. Apan ang 
mas importante pa gani mao ang pagkawalay kahadlok sa atong 
pagpamatuod.

Ang pagpamatuod kabahin ni Jesus nagpasabut nga kita midawat 
sa balaang misyon ni Jesukristo, mihangup sa Iyang ebanghelyo, 
ug mibuhat sa Iyang mga buhat. Kini nagpasabut usab nga kita 
midawat sa propetikanhong misyon ni Joseph Smith ug sa iyang 
mga sumusunod ug mosunod sa ilang tambag. Ingon nga gisulti ni 
Jesus, “Bisan pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog o pinaagi 
sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsama ra.” (D&P 1:38.)

“Sumunod kamo kanako” (Marcos 1:17).
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Nagsulti kabahin niadtong kinsa sa kadugayan modawat sa mga 
panalangin sa celestial nga gingharian, ang Ginoo misulti ngadto 
ni Joseph Smith:

“Sila mao sila kinsa nakadawat sa pagpamatuod ni Jesus, ug mi-
tuo sa iyang ngalan ug gibunyagan subay sa paagi sa iyang pag-
lubong, gilubong diha sa tubig sa iyang ngalan, ug kini sumala sa 
sugo diin siya mihatag.” (D&P 76:51.)

Kini sila mao kinsa walay kahadlok sa ilang pagpamatuod ka-
bahin ni Jesus, kinsa, ingon nga gipahayag sa Ginoo, “nakabuntog 
pinaagi sa hugot nga pagtuo, ug gibugkos pinaagi sa Balaang Espi-
ritu sa saad, diin ang Amahan mipadala diha sa tanan niadto kinsa 
mga makiangayon ug matarung. (D&P 76:53.)16

4
Ang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo 

naglangkob sa hingpit nga pagsalig diha Kaniya 
ug sa pagsunod sa Iyang mga pagtulun-an.

Ang sukaranang baruganan sa atong relihiyon mao ang hugot 
nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo. Ngano nga kinahanglan 
atong i-sentro ang atong kompyansa, atong paglaum, ug atong pag-
salig diha sa usa ka nag-inusarang tawo? Ngano nga ang hugot nga 
pagtuo diha Kaniya kinahanglan kaayo sa kalinaw sa hunahuna 
niini nga kinabuhi ug paglaum sa kalibutan nga umaabut?

Ang atong mga tubag niini nga mga pangutana magtino kon 
atubangon ba nato ang kaugmaon nga adunay kaisug, paglaum, 
ug pagkapositibo o nga adunay pagduha-duha, kakulba, ug 
pagkanegatibo.

Ang akong mensahe ug pagpamatuod mao kini: Si Jesukristo 
lamang ang talagsaong makahimo sa paghatag niana nga paglaum, 
niana nga kompyansa, ug niana nga kalig-on nga atong gikinahang-
lan sa pagbuntog sa kalibutan ug mopatigbabaw sa atong tawha-
nong mga kahuyang. Ang pagbuhat sa mao, kinahanglan gayud 
nga atong ibutang ang atong hugot nga pagtuo diha Kaniya ug 
mosunod sa Iyang mga balaod ug mga pagtulun-an. . . .

Ang hugot nga pagtuo diha Kaniya labaw pa kay sa pag-ila la-
mang nga Siya buhi. Kini labaw pa kay sa pagsulti nga kita mituo.
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Ang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo naglangkob sa hingpit 
nga pagsalig diha Kaniya. Isip Dios, Siya adunay walay katapusan 
nga gahum, salabutan, ug gugma. Walay tawhanong problema nga 
lapas pa sa Iyang kapasidad sa pagsulbad. Tungod kay Siya mi-
kunsad ubos sa tanang mga butang (tan-awa sa D&P 122:8), Siya 
nahibalo unsaon pagtabang kanato sa pagbarug labaw sa atong 
inadlaw nga mga kalisud.

Ang hugot nga pagtuo diha Kaniya nagpasabut og pagtuo nga 
bisan tuod og kita wala makasabut sa tanang mga butang, Siya 
nakasabut. Busa, kita, maghunahuna Kaniya “sa matag hunahuna, 
ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok.” (D&P 6:36.)

Ang hugot nga pagtuo diha Kaniya nagpasabut nga Siya aduna sa 
tanang gahum ibabaw sa tanang katawhan ug sa tanang kanasuran. 
Walay dautan nga dili Niya mahunong. Ang tanang mga butang 
anaa sa Iyang mga kamot. Kini nga yuta mao ang Iyang tinuod nga 
gingharian. Apan Siya mitugot sa dautan aron nga kita makahimo 
og mga pagpili tali sa maayo ug sa dautan.

Ang Iyang ebanghelyo mao ang hingpit nga tambal alang sa ta-
nang tawhanong mga problema ug mga sakit sa katilingban.

Apan ang Iyang ebanghelyo epektibo lamang kon kini gigamit sa 
atong mga kinabuhi. Busa, kita kinahanglan gayud nga “magbusog 
sa mga pulong ni Kristo; kay tan-awa, ang mga pulong ni Kristo 
magtug-an kaninyo sa tanan nga mga butang nga inyong buhaton.” 
(2 Ne. 32:3.)

Gawas kon atong buhaton ang Iyang mga pagtulun-an, kita wala 
magpakita og hugot nga pagtuo diha Kaniya.

Hunahunaa unsa ka lahi ang kalibutan kon ang tanang katawhan 
mobuhat sigun sa Iyang gisulti. “Higugmaa ang Ginoo nga imong 
Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa 
tibuok mong salabutan. . . . Higugmaa ang imong silingan sama sa 
imong kaugalingon.” (Mat. 22:37, 39.)

Nan unsa ang tubag ngadto sa pangutana “Unsa ang angay nga 
buhaton kalabut sa mga problema ug mga kalibug nga giatubang 
sa mga indibidwal, mga komunidad, ug mga nasud karon?” Ania 
ang Iyang yano nga pahimangno:
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“Tuo sa Dios; tuo nga siya mao, ug nga siya ang milalang sa ta-
nan nga mga butang, lakip sa langit ug sa yuta; tuo nga siya aduna 
sa tanan nga kaalam, ug sa tanan nga gahum, sa langit ug sa yuta; 
tuo nga ang tawo dili makasabut sa tanan nga mga butang diin ang 
Ginoo mahimo nga makasabut. . . .

“Tuo nga kamo kinahanglan gayud maghinulsol sa inyong mga 
sala ug mobiya kanila, ug magpaubos sa inyong mga kaugalingon 
sa atubangan sa Dios; ug mangutana sa kinasingkasing nga siya 
mopasaylo kaninyo; ug karon, kon kamo motuo sa tanan niini nga 
mga butang tan-awa nga kamo mobuhat kanila.” (Mosiah 4:9–10; 
mga italic gidugang.)17

5
Kita labing mapanalanginan ug hingpit nga magmalipayon 

kon kita maningkamot nga mahisama ni Jesukristo.

Usa sa mga katuyoan niini nga kinabuhi mao nga kita pagasula-
yan aron sa pagsuta kon kita “mobuhat ba sa tanan nga mga butang 
bisan unsa ang isugo sa Ginoo” nga atong Dios ngari kanato. (Abr. 
3:25.) Sa ato pa, kita gikinahanglan nga magkat-on sa kabubut-on 
sa Ginoo ug buhaton kini. Kita gikinahanglan nga magsunod sa 
ehemplo ni Jesukristo ug magpakasama Kaniya.

Ang mahinungdanong pangutana sa kinabuhi kinahanglan nga 
sama sa gipangutana ni Pablo: “Ginoo, unsa ang imong gusto nga 
pagabuhaton ko?” (Mga Buhat 9:6.). . . .

Nagkinahanglan kita og dugang pa nga kalalakin-an ug kaba-
bayen-an ni Kristo kinsa sa kanunay mahinumdom Kaniya, kinsa 
mosunod sa Iyang mga sugo nga Iyang gihatag ngadto kanila. Ang 
labing dako nga sukdanan sa kalampusan mao ang makita kon 
unsa kita kaduol nga makasunod sa Iyang mga ehemplo sa matag 
higayon.18

Ang uban . . . andam nga magpakamatay alang sa ilang tinuohan, 
apan dili sila andam sa pagsunod niini sa hingpit. Si Kristo nabuhi 
ug namatay alang kanato. Pinaagi sa Iyang pag-ula ug pinaagi sa 
pagsunod sa Iyang mga ehemplo, makaangkon kita sa labing dako 
nga gasa sa tanan—ang kinabuhing dayon, nga mao kanang ma-
tang sa kinabuhi sa gamhanang Mahangturong Binuhat—ang atong 
Amahan sa Langit.
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Nangutana si Kristo, “Unsa nga matang sa mga tawo [kita] angay 
nga mahisama?” Dayon mitubag siya pinaagi sa pag-ingon nga kita 
angay mahisama gani sama nga Siya mao. (3 Ne. 27:27.)

Kana nga [tawo] ang labing halangdon ug labing bulahan ug 
hingpit ang kalipay kansang kinabuhi nagkaduol sa sumbanan ni 
Kristo. Kini walay kalabutan sa yutan-ong katigayunan, gahum, o 
dungog. Ang bugtong sukdanan sa kahalangdon, kabulahan, ug 
kahingpit sa kalipay mao ang unsa ka duol ang kinabuhi nga mahi-
sama sa Magtutudlo, nga si Jesukristo. Siya mao ang matarung nga 
dalan, ang hingpit nga kamatuoran, ug ang buhong nga kinabuhi.

Ang kanunay ug labing nagbalik-balik nga pangutana sa atong 
mga alimpatakan, nga makaapekto sa atong hunahuna ug binu-
hatan sa atong mga kinabuhi, kinahanglan nga, “Ginoo, unsa ang 
imong gusto nga pagabuhaton ko?” (Mga Buhat 9:6.) Ang tubag 
niana nga pangutana moabut lamang pinaagi sa Kahayag ni Kristo 
ug sa Espiritu Santo. Bulahan kadtong kinsa nagkinabuhi sa paagi 
nga ang ilang pagkatawo aduna niining duha. . . .

Naghunahuna sa tanan nga gihimo ug ginahimo ni [ Jesukristo] 
alang kanato, adunay usa ka butang nga ato untang ihatag Kaniya 
agi og balos.

Ang labing importanting gasa nga gihatag ni Kristo kanato mao 
ang Iyang kinabuhi ug sakripisyo. Nan dili ba kinahanglan nga 
kana mao usab ang atong gamay nga gasa ngadto Kaniya —ang 
atong mga kinabuhi ug mga sakripisyo, dili lamang sa karon apan 
sa umaabut? 19

[Kadto kinsa] gipangulohan ni Kristo mahimong kabahin ni 
Kristo. . . . Ang ilang kabubut-on anaa ubos sa Iyang kabubut-on. 
(Tan-awa sa Juan 5:30.) Sila kanunay nga nagbuhat niadtong mga 
butang nga nagpahimuot sa Ginoo. (Tan-awa sa Juan 8:29.) Dili la-
mang kay sila magpakamatay alang sa Ginoo, apan mas importante 
pa, buot silang magpakabuhi alang Kaniya.

Sudla ang ilang mga panimalay, ug ang mga hulagway diha sa 
ilang mga bongbong, ang mga basahon diha sa ilang mga estante, 
ang musika nga gitugtog, ang ilang mga pulong ug mga lihok nag-
padayag kanila isip mga Kristiyano. Nagbarug sila nga mga saksi 
sa Dios sa tanang panahon, ug sa tanang mga butang, ug sa tanang 
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mga dapit. (Tan-awa sa Mosiah 18:9.) Anaa sa ilang mga hunahuna 
si Kristo, samtang nagtan-aw sila ngadto Kaniya sa matag hunahuna. 
(Tan-awa sa D&P 6:36.) Anaa si Kristo sa ilang mga kasingkasing 
ingon nga ang ilang mga pagbati gibutang diha Kaniya sa hangtud. 
(Tan-awa sa Alma 37:36.)

Hapit matag semana sila nag-ambit sa sakrament ug nagsaksi 
pag-usab ngadto sa ilang Mahangturong Amahan nga sila andam 
sa pagdala diha kanila sa ngalan sa Iyang Anak, sa kanunay nag-
hinumdom Kaniya, ug naghupot sa Iyang mga sugo. (Tan-awa sa 
Moro. 4:3.)

Sa pinulongan sa Basahon ni Mormon, sila “nagbusog sa pu-
long ni Kristo” (2 Ne. 32:3), “naghisgot kang Kristo” (2 Ne. 25:26), 
“nalipay diha kang Kristo” (2 Ne. 25:26), “nabuhi diha kang Kristo” 
(2 Ne. 25:25), ug “mihimaya sa [ilang] Jesus” (tan-awa sa 2 Ne. 33:6). 
Sa ato pa, giwagtang nila ang ilang mga kaugalingon diha sa Ginoo 
ug nakakaplag sa kinabuhing dayon. (Tan-awa sa Lucas 17:33.)20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Gitudlo ni Presidente Benson nga samtang kita dili hingpit nga 

makasabut kon giunsa sa Manluluwas pagpahinabo sa Pag-ula, 
kita makasabut ngano nga Siya mibuhat niini (tan-awa sa sek-
syon 1). Sa unsa nga mga paagi kini nga pagsabut nag-implu-
wensya sa inyong kinabuhi?

• Samtang kamo nagtuon sa seksyon 2, paghunahuna sa epekto 
sa Pagkabanhaw sa Manluluwas. Sa unsang paagi nga ang Iyang 
Pagkabanhaw nakaimpluwensya sa inyong kinabuhi?

• Ngano sa inyong hunahuna ang pagpamatuod kabahin ni 
 Jesukristo “usa ka bililhon kaayo nga panalangin”? (Tan-awa sa 
Seksyon 3.) Unsa ang kahulugan niini nganha kaninyo nga dili 
mahadlok sa inyong pagpamatuod kabahin sa Manluluwas?

• Pamalandunga ang mga pulong ni Presidente Benson ma-
hitungod sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo (tan-awa sa 
 seksyon 4). Sa unsa nga mga paagi kini nga paghulagway sa 
hugot nga pagtuo diha ni Kristo labaw sa “pag-ila lamang nga 
Siya buhi”?
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• Miingon si Presidente Benson nga ang mga tawo kinsa “gipa-
ngulohan ni Kristo” andam nga “magpakamatay alang sa Ginoo, 
apan, mas importante pa, buot silang magpakabuhi alang Kaniya” 
(seksyon 5). Unsa ang kahulugan niini nganha kaninyo nga mag-
pakabuhi alang sa Manluluwas?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Juan 10:17–18; 2 Nephi 9:20–24; 31:20–21; Mosiah 16:6–11;  

3 Nephi 27:20–22; Moroni 7:33; D&P 19:1–3, 16–19; 76:22–24; Mga 
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3

Tabang sa Pagtuon
“Samtang imong mabati ang kalipay nga nagagikan sa pagsabot 

sa ebanghelyo, gusto ka nga mogamit sa unsay imong nakat-onan. 
Paningkamot sa pagpuyo nga nahisubay sa imong nasabtan. Ang 
pagbuhat sa ingon molig-on sa imong pagtuo, kahibalo, ug pagpa-
matuod” (Isangyaw ang Akong Ebanghelyo [2004], 21).

Mubo nga mga sulat
 1. “The Meaning of Easter,” Ensign, Abr. 

1992, 2.
 2. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), 10.
 3. Tan-awa sa “Come unto Christ,” Ensign, 

Nob. 1987, 83–85; “I Testify,” Ensign, 
Nob. 1988, 86–87.

 4. “I Testify,” 86.
 5. “Come unto Christ,” 83; tan-awa usab sa 

“Born of God,” Ensign, Hulyo 1989, 2.
 6. “Come unto Christ,” 83.
 7. “Jesus Christ: Our Savior and  Redeemer,” 

Ensign, Hunyo 1990, 6.
 8. “Life Is Eternal,” Ensign, Ago. 1991, 4.
 9. “Jesus Christ: Our Savior and  Redeemer,” 

4.
 10. “Jesus Christ: Our Savior and  Redeemer,” 

2.

 11. “Jesus Christ: Our Savior, Our God,” 
Ensign, Abr. 1991, 2, 4.

 12. “Keeping Christ in Christmas,” Ensign, 
Dis. 1993, 4.

 13. “Jesus Christ: Our Savior and  Redeemer,” 
4.

 14. “The Meaning of Easter,” 2, 4.
 15. “Jesus Christ: Our Savior, Our God,” 4.
 16. “Valiant in the Testimony of Jesus,” 

 Ensign, Peb. 1987, 2.
 17. “Jesus Christ: Our Savior and Redeemer,” 

2, 6.
 18. “In His Steps,” Ensign, Sept. 1988, 5, 6.
 19. “Jesus Christ—Gifts and Expectations,” 

Ensign, Dis. 1988, 2, 4.
 20. “Born of God,” 4–5.
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K A P I T U L O  7

Joseph Smith, usa ka 
Instrumento diha sa 
mga Kamot sa Ginoo

“Si Joseph Smith, ang Propeta sa ulahing mga adlaw, 
usa ka instrumento diha sa mga kamot sa Ginoo 

sa pag-abli sa bag-ong dispensasyon sa ebanghelyo, 
ang katapusan ug ang labing mahinungdanon 

sa tanang mga dispensasyon sa ebanghelyo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Sa dihang si Elder Ezra Taft Benson miserbisyo isip usa ka full-
time nga misyonaryo sa England sa sayo sa mga 1920, siya ug ang 
iyang mga kauban nakasinati sa unsay gitawag niya og “dakong 
oposisyon ngadto sa Simbahan.” Sa kaulahian siya miasoy:

“Ang mga pahayagan, mga magasin, gani ang anti-Mormon nga 
mga salida [pelikula] nagkatag sa tibuok Great Britain.” Tungod kay 
ang oposisyon hilabihan ka grabe, pipila ka matang sa misyonar-
yong buhat, sama sa mga pagmiting diha sa kadalanan ug pagpang-
hatag og mga pamphlet, gipahunong. “Apan didto sa amihanang 
England diin kami naghago,” miingon siya, “kami dunay grupo sa 
mga tawo didto sa South Shields Branch kinsa mga matinud-anon 
kaayo ug mahalaron kaayo ug maunungon kaayo, ug ilang gidapit 
ang akong kauban ug ako sa pag-adto ug pagpamulong diha sa 
ilang sakrament miting. Miingon sila, ‘Daghan sa among mga sili-
ngan wala motuo sa mga bakak nga giimprinta. Kon kamo moari, 
pun-on namo ang gamay nga chapel.’

“Ug busa among gidawat ang imbitasyon ug misugod kami sa 
pagpangandam ug ako misugod sa pagtuon mahitungod sa apos-
tasiya. Usa kini ka hilisgutan nga akong gusto, ug nagtuo ako nga 
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Ang mensahe sa Unang Panan-awon “gihimo alang sa tanan nga 
mga anak sa atong Amahan nga nagpuyo dinhi sa yuta.”
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nagkinahanglan sila niini; ug ako nagtrabaho ug nagtuon, ug nag-
hunahuna ko nga makapamulong og kinse minutos kalabut sa 
hilisgutan.

“Miadto kami sa gamay nga chapel ug kini puno. Ang tanan 
malipayon. Ug human sa pambukas nga mga kalihokan ang akong 
kauban namulong, dayon ako namulong nga may kagawasan nga 
sukad wala nako matagamtami sa tibuok nakong kinabuhi. Ug sa 
dihang ako milingkod ug mitan-aw sa akong relo, nakapamulong 
ako og baynte singko minutos, ug wala nako mahisguti ang apos-
tasiya, ako wala gani makahunahuna kabahin sa apostasiya. Na-
kapamulong ako mahitungod ni Joseph Smith, ug ako nagsaksi 
nga siya usa ka propeta sa Dios ug ako nasayud niini. Misulti ako 
mahitungod sa pagtungha sa Basahon ni Mormon isip bag-ong saksi 
alang ni Kristo, ug ako nagpamatuod. Sa dihang ako nakaamgo 
unsay nahitabo, dili nako kapugngan ang mga luha.

“Sa katapusan sa miting, daghan sa mga Santos ang miduol ug 
mipahayag sa ilang pasalamat nga may butang nga nasulti mahitu-
ngod ni Joseph Smith. Miingon sila, “Kadaghanan sa among mga 
silingan miingon, “Makadawat kami sa tanan mahitungod sa Sim-
bahan gawas ni Joseph Smith.”’ Ug unya pipila niadtong mao nga 
mga silingan ang miduol ug miingon, ‘Kami andam na karon. Kami 
andam karong gabii. Among nadawat ang pagsaksi nga si Joseph 
Smith propeta sa Dios.’” 1

Si Presidente Benson mipadayon sa pagpangita og mga oportuni-
dad sa tibuok niyang kinabuhi sa pagpakigbahin sa iyang pagsaksi 
sa calling ni Joseph Smith. Sama pananglit, sa dihang siya miser-
bisyo isip secretary sa agrikultura sa Estados Unidos, usa ka estas-
yon sa radyo ang midapit kaniya sa pagpili og paboritong bersikulo 
sa kasulatan nga pagabasahon sa sibya, ug gipili niya ang bahin 
sa Joseph Smith—Kasaysayan diha sa Perlas nga Labing Bililhon.2

Labaw sa tanan, kanunay siyang naghatag og lig-on ug gamha-
nang pagpamatuod ngadto sa iyang kaubang mga Santos. “Si Joseph 
Smith usa ka propeta sa Buhing Dios,”gipahayag niya, “usa sa labing 
halangdong mga propeta nga sukad nagpuyo sa yuta. Siya mao ang 
instrumento diha sa mga kamot sa Dios sa pagdala sa importanting 
dispensasyon sa ebanghelyo, ang labing importante sukad, ug ang 
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katapusan sa tanan sa pagpangandam alang sa ikaduhang pag-anhi 
sa Agalon.” 3

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang Unang Panan-awon ni Joseph Smith mao ang 
labing dako nga hitabo dinhi niini nga kalibutan 

sukad sa Pagkabanhaw ni Jesukristo.

Isip usa ka batan-ong lalaki, si Joseph Smith tigpangita sa kama-
tuoran. Ang kalibug diha sa mga simbahan migiya kaniya sa pagpa-
ngutana sa Dios kon hain niini ang tinuod. Agi og tubag niana nga 
pag-ampo, gipamatuod niya nga usa ka gilis sa kahayag mitungha. 
Kini mao ang iyang mga pulong:

“Sa diha nga ang kahayag midapat kanako ako nakakita og duha 
ka Personahe, kansang kahayag ug himaya dili mahulagway, nagtin-
dog ibabaw kanako diha sa kawanangan. Usa kanila misulti ngari 
kanako, nagtawag kanako sa akong ngalan ug miingon, nagtudlo 
ngadto sa lain—Kini mao ang Akong Hinigugmang Anak. Pami-
naw Kaniya! ” ( JS—K 1:17.)

Gipangutana ni Joseph ang ikaduhang personahe, kinsa mao 
si Jesukristo, kon hain sa Kristiyanong mga tinuohan ang husto. 
Gisultihan siya nga siya dili gayud mopasakop sa bisan hain niini, 
kay walay usa nga husto.4

Sa dihang ang Dios nga Amahan ug ang iyang Anak nga si 
 Jesukristo mianhi sa yuta, sama sa ilang gihimo niadtong 1820 sa 
dihang sila mipakita ngadto sa batang lalaki nga propeta, si  Joseph 
Smith, kini dili usa ka butang nga kalabut lamang sa diyutay nga 
mga tawo. Kini usa ka mensahe ug pagpadayag nga gihimo alang 
sa tanan nga mga anak sa atong Amahan nga nagpuyo dinhi sa 
yuta. Kadto ang labing dako nga hitabo nga sukad nahitabo dinhi 
niining kalibutan sukad sa pagkabanhaw sa Agalon. Usahay mag-
hunahuna ko nga kita naanad na kaayo niini nga dili na nato hing-
pit nga madayeg ang kahulugan niini ug ang importansya ug ang 
gidak-on niini.5

Ang unang panan-awon ni Propeta Joseph Smith maoy sukara-
nang doktrina sa Simbahan.6
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Ang labing klarong kamatuoran nga migula gikan sa kasinatian sa 
Propeta niadtong 1820 mao ang katinuod nga adunay Dios ug ang 
kamatuoran nga si Jesukristo sa tinuod nabanhaw. Nakita niya sila 
isip bulag, lahi, nahimaya nga mga Personahe kinsa misulti ngadto 
kaniya ingon nga ang usa ka tawo nakigsulti ngadto sa lain.7

Mapainubsanon akong nagpasalamat alang sa kahibalo nga 
akong naangkon nga ang Dios nga Amahan ug ang iyang Anak, si 
Jesukristo, isip nahimaya nga mga binuhat mianhi pag-usab niini 
nga yuta sa atong panahon, niini nga dispensasyon; nga sila sa pag-
katinuod gayud mipakita ngadto sa batang lalaki nga propeta. . . . 
Kini mao ang labing mahimayaong pagpakita sa Dios nga Amahan 
ug sa Anak nga kita adunay rekord.8

2
Nauyon sa panagna sa Bag-ong Tugon, 
si Joseph Smith nakadawat og bag-ong 

pagpadayag ug mga pagduaw sa anghel.

Kini sa kinatibuk-an masabtan nga ang hugot nga pagtuo sa mga 
miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw nag-agad diha sa pamahayag nga si Joseph Smith usa 
ka propeta sa Dios, ug nga siya usab mipadayag nga ang pagtungha 
sa Basahon ni Mormon mao ang resulta sa mga pagbisita sa anghel 
kaniya tali sa mga tuig 1823 ug 1827.

Sa pagkahibalo kalabut niini nga pamahayag, ang pipila ka mga 
tawo milalis nga kini ingon og binuang nga ang mga anghel mobi-
sita sa yuta niining moderno nga panahon.

Ang Biblia naglangkob og pagpamatuod nga ang Dios naggiya 
sa mga kalihokan sa Iyang simbahan dinhi sa yuta labaw sa upat ka 
libo ka tuig pinaagi sa pagpadayag ug, kon gikinahanglan, pinaagi 
sa langitnong mga pagpangalagad.

Sa paghulagway sa kondisyon sa katapusang mga adlaw kala-
but sa ikaduhang pag-anhi ni Jesukristo, si Juan nanagna diha sa 
Bag-ong Tugon nga sa dili pa ang pagbalik sa Manluluwas, ang 
kalibutan makadawat og pahimangno nga ang takna sa paghukom 
sa Dios duol na. Kana nga pahimangno moabut pinaagi sa anghel 
gikan sa langit nga namahayag og “mahangturong ebanghelyo.” 
Paminaw sa iyang mga pulong:
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“Nakita ko ang laing manulonda nga naglupad sa taliwala sa ka-
langitan, ug kini siya may gidalang walay katapusang ebanghelyo 
aron imantala ngadto sa nanagpuyo sa yuta, ug sa tanan nga kana-
suran, ug kabanayan, ug pinulongan, ug katawhan,

“Sa makusog nga tingog siya nag-ingon, Kahadloki ninyo ang 
Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabut na ang takna 
sa iyang paghukom: ug simbaha ninyo siya nga maoy nagbuhat 
sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig.” (Pin. 
14:6–7.)

Kon ang usa ka tawo modawat sa pagpamatuod ni Juan nga 
Tigpadayag, ang bag-ong pagpadayag ug pagbisita sa usa ka langit-
nong mensahero nganhi sa yuta kinahanglan nga paabuton.

Ang atong ligdong nga pagpamatuod mao nga kining mensa-
herong anghel mipakita ngadto ni Propeta Joseph Smith sayo sa 
ika-desinuybe nga siglo. Kining pahibalo nga usa ka anghel gikan 
sa Dios mipakita ngadto sa usa ka propeta sa atong mga panahon 
sa kinatibuk-an nauyon sa mga panagna diha sa Bag-ong Tugon ug 

Miadto si Moroni ni Joseph Smith agi og katumanan sa panagna.
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busa kinahanglan nga kahatagan og interes sa matag matinguhaon 
nga tigpangita sa kamatuoran.9

Sa gabii sa ika-21 sa Septyembre 1823, usa ka anghel ang mipa-
kita ngadto ni Propeta Joseph Smith. Ang pangalan sa anghel mao 
si Moroni. Siya ang katapusan sa taas nga linya sa karaang mga 
propeta sa duha ka dagkong mga sibilisasyon kinsa mipuyo . . . sa 
Kontinente sa Amerika gatusan ka tuig na ang milabay.10

3
Ang Basahon ni Mormon mao ang labing 
dako nga ebidensya kabahin sa calling ni 

Joseph Smith isip usa ka propeta.

Ang labing dako nga ebidensya agi og suporta sa pamahayag ni 
Joseph Smith nga maoy tigpama-ba alang sa Labawng Makagaga-
hum nga Dios mao ang pagmantala sa usa ka rekord sa kasulatan, 
ang Basahon ni Mormon.

Ang Basahon ni Mormon maoy usa ka rekord sa karaang mga 
lumulupyo sa kontinente sa Amerika ug nagrekord sa pagbisita ug 
pagpangalagad ni Jesukristo ngadto sa katawhan niini nga kon-
tinente sa wala pa ang Iyang pagsaka sa langit didto sa Jerusalem. 
Ang labing dako nga katuyoan sa rekord mao ang pagkombinser sa 
usa ka ulahing henerasyon nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak 
sa Dios. Busa, ang Basahon ni Mormon, naglangkob og dugang nga 
saksi, uban sa Biblia, sa pagkabalaan ni Jesukristo.

Nakuha ni Joseph Smith kining karaan nga rekord gikan sa usa 
ka langitnong mensahero, sama gayud sa gipanagna ni Juan. Kini 
nga anghel mipakita kaniya ug mipadayag sa nahimutangan sa ka-
raang mga rekord nga gisulat diha sa mga palid nga metal ug gilu-
bong diha sa usa ka tipiganan nga hinimo sa bato [stone vault]. Sa 
takda nga panahon, ang batan-ong propeta gihatagan sa mga palid 
ug sa paagi nga kini hubaron. Ang basahon gimantala dayon ngadto 
sa kalibutan isip usa ka giilang talaan sa mga kasulatan.

Usab, agi og pag-uyon sa pagpamatuod ni Juan, ang basahon 
naglangkob “sa walay katapusang ebanghelyo.” Kini karon gisang-
yaw sa atong mga misyonaryo ngadto sa kalibutan.
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Nagdapit kami kaninyo sa pagsulay sa katinuod sa among pag-
saksi mahitungod sa gigikanan sa Basahon ni Mormon. Makahimo 
kamo niini pinaagi sa pagbasa niini ug sa pagpangayo sa atong 
Langitnong Amahan kon kini tinuod ba. Nagsaad ako kaninyo, kon 
kamo sinsero, makadawat kamo og panghimatuod sa kamatuoran 
pinaagi sa Espiritu Santo. Minilyon, uban sa kaligdong ug kasinsero, 
nagpamatuod nga sila nahibalo nga kini gikan sa Dios. 11

Kon ang Basahon ni Mormon tinuod, nan si Jesus mao ang 
Kristo, si Joseph Smith mao ang Iyang propeta, Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw tinuod, ug kini 
gipangulohan karon pinaagi sa usa ka propeta nga nagdawat og 
pagpadayag.12

4
Gitukod pag-usab sa Dios ang Iyang gingharian 
dinhi sa yuta pinaagi ni Propeta Joseph Smith.

Ang mga denominasyong Kristiyano sa tibuok kalibutan nag-
ampo sulod sa mga siglo nga ang gingharian sa Dios moabut 
[tan-awa sa Mateo 6:10]. 13 Kami dako og tinguha ug sa dayag na-
mahayag: kana nga adlaw karon ania na!

Ang pag-ampo sa katorse anyos nga batang lalaki, diha sa Sa-
gradong Kakahoyan, miabli og usa ka bag-ong dispensasyon sa 
ebanghelyo.14

Ang Dios mitukod na usab sa iyang gingharian dinhi sa yuta agi 
og katumanan sa panagna. . . .

. . . Si Joseph Smith gi-call sa Dios sa pagtukod og usab niana nga 
gingharian—Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw. Ako mopamatuod nga iyang gituman kini nga buhat, 
nga siya mipahimutang sa mga pundasyon ug nga iyang gitugyan 
ngadto sa Simbahan ang mga yawe ug mga gahum sa pagpadayon 
sa dakong buhat sa Ulahing mga Adlaw, nga iyang gisugdan ubos 
sa paggiya sa Labawng Makagagahum nga Dios. 15

Ngadto ni Joseph Smith mipakita ang uban nga mga binuhat, 
lakip ni Juan Bautista ug Pedro, Santiago, ug Juan, kinsa mi-orden 
kaniya og awtoridad sa paglihok diha sa pangalan sa Dios (tan-awa 
sa JS—K 1:68–72; D&P 27:5–13). Ang simbahan ug ang gingharian 
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sa Dios gipahiuli niini nga ulahing mga adlaw, gani Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, uban sa tanang 
mga gasa, mga katungod, mga gahum, ug mga doktrina, mga pa-
ngulo, ug mga panalangin sa Simbahan sa nahaunang adlaw. (Tan-
awa sa D&P 65; 115:3–4.)16

Si Propeta Joseph gimandoan sa pagpadayon isip instrumento 
diha sa mga kamot sa Dios ug sa pagtukod sa Simbahan, sa pag-
mantala ngadto sa kalibutan isip dugang nga pagpamatuod sa pag-
kabalaan ni Jesukristo, sa Basahon ni Mormon nga gikuha gikan sa 
sagrado nga mga rekord. . . .

Kining pagpahiuli sa ebanghelyo, ang pagdala og balik sa kaha-
yag ug sa kamatuoran, gihatag alang sa kaayohan ug panalangin 
sa tanang anak sa Dios. Ug busa, mapainubsanon ug mapasalama-
ton, ang atong mga misyonaryo nga molakaw ngadto sa kalibutan 
sa pagsangyaw nga dihay apostasiya gikan sa kamatuoran, apan 
pinaagi sa kaayo sa Dios ang langit giablihan na pag-usab ug ang 
ebanghelyo gipadayag ngadto sa tawo pinaagi ni Joseph Smith, ang 
Propeta.17

5
Si Joseph Smith usa ka maunungon ug 

matinuoron bisan ngadto sa kamatayon.

Dungan sa sayong paglambo sa Simbahan mao ang espiritu sa 
oposisyon ug pagpanggukod. Bisan asa ang gamay nga “liso sa 
mustasa” gitanom, mga pagsulay gihimo sa pagpugong sa pagtubo 
niini.18

Ang katorse anyos nga batang lalaki mibarug nga matinuoron 
batok sa kalibutan. Ang Dios nakaila sa iyang anak sa dihang siya 
gipili. Siya nahibalo nga siya magmaunungon ug magmatinuoron 
bisan ngadto sa kamatayon.19

Ang pipila mitagad sa pagpamatuod [ni Joseph Smith] uban sa 
dakong pagbiaybiay ug misugod sa paghulhog og bakak nga mga 
istorya ug pagpanggukod batok kaniya. Ang batan-ong propeta, 
sama ni Apostol Pablo sa karaan, dili molimud sa iyang pagpa-
matuod, apan gipanalipdan ang iyang pamahayag niini nga mga 
pulong:
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“Ako nakakita og usa ka panan-awon; ako nasayud niini, ug ako 
nasayud nga ang Dios nasayud niini, ug ako dili makalimud niini, 
ni ako mangahas sa pagbuhat niini, gani ako nasayud nga ang 
pagbuhat sa ingon ako makasala sa Dios, ug mahimutang ubos sa 
kalaglagan.” ( JS—K 1:25.)20

Si Joseph Smith ang Propeta andam sa iyang kamatayon. Gisilyo-
han niya ang iyang pagpamatuod uban sa iyang kinabuhi—sa iyang 
kaugalingong dugo. Nianang mahinungdanong adlaw sa Nauvoo, 
Illinois, samtang gitan-aw niya og balik ang iyang siyudad ug ka-
tawhan kinsa iyang gihigugma, sa iyang pagpaingon sa Bilanggoan 
sa Carthage ug sa iyang pagkamartir, siya namahayag: “Kini mao 
ang labing nindot nga dapit ug ang labing maayo nga katawhan 
ubos sa kalangitan; wala kaayo sila masayud sa mga pagsulay nga 
naghulat kanila”. [History of the Church, 6:554].

Wala madugay ang Propeta miingon nga may pagbati, apan sa 
malinawon ug walay kahadlok nga paagi, “Ako moadto sama sa 
usa ka karnero ngadto sa ihawanan; apan ako malinawon ingon sa 
kabuntagon sa ting-init. Ako adunay tanlag nga walay sala ngadto 
sa Dios ug ngadto sa tanan nga mga tawo. Kon sila mohunos sa 
akong kinabuhi, ako mamatay nga walay sala, ug ang akong dugo 
mangamuyo gikan sa yuta alang sa usa ka panimalos, ug kini ika-
sulti pa mahitungod kanako, ‘Siya gituyo pagbuno sa walay kalooy’” 
[Historyof the Church, 6:555].21

Busa gitapos ang kinabuhi dinhi sa yuta ni Joseph Smith ug gi-
tuman ang mortal nga bahin sa iyang balaang tinudlo nga misyon. 
Kining mortal nga misyon, iyang gitataw, dili unta matapos hangtud 
dili hingpit nga mahuman. Sama sa misyon sa Manluluwas, “usa ka 
kordero nga gipatay sa wala pa matukod ang kalibutan” [tan-awa 
sa Pinadayag 13:8], si Joseph tinuod gayud nga gitawag nang daan 
ngadto sa iyang dakong misyon.22

6
Si Joseph Smith nagbarug karon isip pangulo 

niining katapusan ug labing importante sa 
tanang mga dispensasyon sa ebanghelyo.

Ako nahibalo nga si Joseph Smith, bisan tuod gipatay isip usa ka 
martir sa kamatuoran, buhi gihapon ug nga isip ang pangulo niini 
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nga dispensasyon—ang labing importante sa tanang mga dispen-
sasyon sa ebanghelyo—siya mopadayon sa pagbarug sa tibuok nga 
mga kahangturan nga moabut.23

Ang mensahe ni Joseph Smith—ang mensahe sa Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang mensahe 
sa Mormonismo—mao ang labing importanting mensahe niining 
kalibutan. Ug si Joseph Smith ang Propeta, kinsa buhi karon, nag-
padayon sa pagbaton og importanting bahin sa paggiya niini dinhi 
sa yuta.24 

Aron sa pagsabut sa gidak-on sa yutan-ong misyon sa Propeta ki-
nahanglan gayud nga atong tan-awon kini sa panan-aw sa kahang-
turan. Siya usa sa “mga halangdon ug bantugan” kinsa gihulagway 
ni Abraham ingon sa mosunod:

“Karon ang Ginoo mipakita ngari kanako, Abraham, sa mga es-
piritu nga binuhat sa wala pa matukod ang kalibutan; ug taliwala 
niining tanan dihay daghan sa mga halangdon ug bantugan;

“Ug nakita sa Dios nga kini nga mga kalag mga maayo, ug siya 
mitindog diha sa taliwala kanila, ug siya miingon: Kini sila Ako 
mohimo nga akong mga magmamando; kay siya nagtindog uban 
niadto nga mga espiritu, ug siya nakaamgo nga sila mga maayo; ug 
siya miingon ngari kanako: Abraham, ikaw usa kanila; ikaw napili 
sa wala pa ikaw matawo.” (Abraham 3:22–23.)

Mao usab kini ni Joseph Smith. Siya usab didto. Milingkod usab 
siya sa konseho uban sa halangdon ug dugganang mga tawo. Nag-
okupar og importanting dapit sa pagkadungganan ug pagkainila, 
siya sa walay pagduha-duha mitabang sa pagplano ug paghimo sa 
dakong buhat sa Ginoo sa “pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa 
kinabuhi nga dayon sa tawo,” ang kaluwasan sa tanang mga anak sa 
Amahan [tan-awa sa Moises 1:39]. Ang iyang misyon adunay epekto, 
ug unta makabaton, og epekto sa tanan kinsa mianhi sa yuta, sa 
tanan kinsa nagpuyo sa yuta, ug sa minilyon nga wala pa matawo.

Si Propeta Joseph Smith mihimo niining mahangturong kamatuo-
ran nga tataw niini nga mga pulong: “Ang matag tawo kinsa adunay 
calling sa pagpangalagad ngadto sa mga lumulupyo sa kalibutan 
gi-orden ngadto niini gayud nga katuyoan didto sa dakong kon-
seho sa langit sa wala pa ang kalibutan mahimo. Ako nagtuo nga 
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ako gi-orden ngadto niini gayud nga katungdanan didto niana nga 
dakong konseho. Kini ang pagpamatuod nga akong gusto nga ako 
sulugoon sa Dios, ug kini nga mga katawhan Iyang mga katawhan” 
[tan-awa sa History of the Church, 6:364]. . . .

Ang labing dako nga kalihokan dinhi niining kalibutan o sa ka-
libutan nga umaabut direkta nga may kalabutan ngadto sa buhat 
ug misyon ni Joseph Smith—tawo nga gitakda na, propeta sa Dios. 
Kana nga trabaho mao ang kaluwasan ug kinabuhing dayon sa 
tawo. Alang nianang dakong katuyoan kini nga yuta gilalang, ang 
mga propeta sa Dios gipang-call, mga langitnong mensahero gipa-
dala, ug diha sa sagrado ug importanting mga okasyon gani ang 
Dios, ang Amahan kanatong tanan, nagpaubos nga moanhi sa yuta 
ug sa pagpaila sa iyang pinalanggang Anak.

Si Propeta Joseph Smith dili lamang usa sa mga halangdon ug 
bantugan,” apan siya mihatag ug mipadayon sa paghatag og aten-
syon sa importanting mga butang dinhi sa yuta bisan karon gikan sa 
gingharian sa kahitas-an. Kay sa mga mata sa Ginoo, ang Dios niini 
nga kalibutan ubos sa Amahan, kini usa ka dakong mahangturong 
tulumanon diin si Propeta Joseph nagdala og importanting tahas, 
tanan ngadto sa mahangturong priesthood ug awtoridad sa Dios.25

Magpamatuod ako kaninyo nga si Joseph Smith kaniadto ug ka-
ron usa ka propeta sa Dios, usa sa tinuod nga bantugang mga pro-
peta sa tanang panahon, usa ka tawo nga gitakda na, tawo nga may 
baruganan, tawo nga walay kahadlok, tawo nga may lawom nga 
pagka-espirituhanon, usa ka sama sa Dios nga propeta sa Ginoo, 
tinuod nga halangdon ug bantugan sa tanang panahon.26

Oo, si Joseph Smith, ang Propeta sa ulahing mga adlaw, usa ka 
instrumento diha sa mga kamot sa Ginoo sa pag-abli sa bag-ong 
dispensasyon sa ebanghelyo, ang katapusan ug ang labing mahi-
nungdanon sa tanang mga dispensasyon sa ebanghelyo.27

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Ngano sa inyong hunahuna ang Unang Panan-awon ni Joseph 

Smith ang “labing dako nga hitabo . . . sukad sa pagkabanhaw 
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sa Agalon”? (Tan-awa sa seksyon 1.) Sa unsa nga mga paagi kini 
nga hitabo nakaimpluwensya sa inyong kinabuhi?

• Giunsa niini pagtabang kaninyo nga mahibalo nga si Juan nga 
Tigpadayag nanagna sa pagbisita ni Moroni ngadto ni Joseph 
Smith? (Tan-awa sa seksyon 2.)

• Si Presidente Benson miingon nga ang Basahon ni Mormon mao 
“ang labing dako nga ebidensya” nga si Joseph Smith usa ka pro-
peta (tan-awa sa seksyon 3). Sa unsa nga paagi nga ang inyong 
pagtuon sa Basahon ni Mormon nakaimpluwensya sa inyong 
pagpamatuod kabahin sa misyon ni Joseph Smith?

• Pamalandunga ang mga pulong sa pagpamatuod ni Presidente 
Benson diha sa seksyon 4. Unsa ang pipila ka mga panalangin 
nga miabut nganha kaninyo ug sa inyong pamilya tungod sa 
Pagpahiuli sa ebanghelyo?

• Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa seksyon 5 mahitungod 
sa pag-atubang og pagpanggukod? Unsa ang atong makat-unan 
gikan sa ehemplo ni Joseph Smith nga makatabang kanato kon 
ang mga tawo mohagit sa atong mga pagpamatuod?

• Kalabut sa pagka-orden nang daan ni Joseph Smith, si Presidente 
Benson miingon, “Ang iyang misyon adunay epekto, ug unta 
makabaton, og epekto sa tanan kinsa mianhi sa yuta, sa tanan 
kinsa nagpuyo sa yuta, ug ang minilyon nga wala pa matawo” 
(seksyon 6). Giunsa pag-apekto sa misyon ni Joseph Smith ang 
tanan kinsa nakapuyo sa yuta. Giunsa niini pag-apekto kaninyo 
sa personal?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Isaias 29:13–14; 2 Nephi 3:3–15; 3 Nephi 21:9–11; D&P 5:9–10; 

135; Joseph Smith—Kasaysayan

Tabang sa Pagtudlo
“Hangyoa ang mga partisipante sa pagpakigbahin sa unsay ilang 

nakat-unan gikan sa ilang personal nga pagtuon sa kapitulo. Maka-
tabang tingali ang pagkontak og pipila ka mga partisipante nianang 
semanaha ug sa paghangyo kanila sa pag-anha sa klase nga andam 
nga mopakigbahin sa unsay ilang nakat-unan” (pahina x niini nga 
basahon).
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Ang Gahum sa Pulong

“Ang pulong sa Dios, ingon nga makaplagan diha sa 
mga kasulatan, sa mga pulong sa buhing mga propeta, 

ug sa personal nga pagpadayag, adunay gahum 
sa paglig-on sa mga Santos ug pagsangkap kanila 

uban sa Espiritu aron sila makasagubang sa dautan, 
makagunit og hugot ngadto sa maayo, ug makakaplag 

og hingpit nga kalipay dinhi niini nga kinabuhi.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Sa dihang si Presidente Thomas S. Monson miserbisyo isip Ikadu-
hang Magtatambag ni Presidente Ezra Taft Benson diha sa Unang 
Kapangulohan, iyang na-obserbahan: “Si Presidente Benson dali nga 
makasabut og mga butang nga moabut sa iyang atensyon. Dili siya 
magkinahanglan nga maghunahuna og dugay sa usa ka butang sa 
dili pa siya makakuha sa inspirasyon sa Ginoo nga naggiya kaniya 
sa pagdesisyon. Uban sa mauswagong kahimtang karon sa Simba-
han, sa tibuok kalibutan, ug sa daghan kaayo nga mga butang nga 
moabut sa atubangan sa Unang Kapangulohan, kini nga abilidad 
sa pagproseso sa impormasyon ug pagsabut sa labing importanting 
detalye mahinungdanon kaayo sa pagtuman sa administratiba nga 
buhat sa Simbahan.” 1

Niadtong Abril 4,1986, kalabut sa iyang unang kinatibuk-ang 
komperensya isip Presidente sa Simbahan, gidumala ni Presidente 
Benson ang usa ka espesyal nga miting alang sa mga lider sa priest-
hood. Ang mga kaigsoonan nga nanambong nakakita sa iyang 
abilidad sa “pagproseso sa impormasyon ug pagsabut sa labing im-
portanting detalye.” Sa iyang pagpamulong diha sa kongregasyon,  
mihisgot siya og daghan nga mga hagit nga giatubang sa mga  Santos 
sa Ulahing mga Adlaw—sama sa tintasyon, mga pakigbisog sa 
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Si Presidente Ezra Taft Benson kanunay nga 
mipamatuod sa gahum sa pulong sa Dios.
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pamilya, ug mga kalisud sa pagsunod sa mga sugo ug pagtuman sa 
mga katungdanan diha sa Simbahan—ug gipakigbahin niya unsay 
iyang nakita nga solusyon niini nga mga hagit.

Mihatag lamang si Presidente Benson og bahin sa iyang pakig-
pulong diha niana nga miting sa pagpangulo sa priesthood, busa 
gihangyo niya nga ang tibuok wali i-apil diha sa isyu sa kompe-
rensya sa magasin sa Simbahan. Kini nga kapitulo naglangkob sa 
tibuok niana nga pakigpulong. Bisan tuod si Presidente Benson 
midirekta sa iyang mga komentaryo ngadto sa mga lider sa pries-
thood, mitudlo siya og mga baruganan nga magamit sa tanang mga 
miyembro sa Simbahan.

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Samtang kita nag-atubang sa dakong mga 
hagit sa atong panahon, kinahanglan kitang 

mogunit og hugot sa pulong sa Dios.

Minahal kong mga kaigsoonan, unsa ka nindot nga talan-awon 
kining pundok sa pagpangulo sa priesthood ug ang mahibalo pila 
ka liboan sa mga Santos ang inyong naserbisyohan ug unsa nga 
dedikasyon ug pagkamatinud-anon ang girepresentar kaninyong 
tanan. Walay laing grupo sa mga katawhan bisan asa sa kalibutan 
karon nga nagpundok alang sa samang matarung nga katuyoan 
sama niini nga grupo, ni adunay lain nga grupo—politikal, pang-
relihiyon o militar—nga naghupot sa gahum nga inyong gihuptan 
dinhi karong gabhiona.

Nagpuyo kita sa adlaw nga may dakong hagit. Nagpuyo kita sa 
panahon nga gipamulong sa Ginoo sa dihang miingon siya, “Ang 
kalinaw pagakuhaon gikan sa yuta, ug ang yawa makabaton og 
gahum ibabaw sa iyang kaugalingon nga ginsakupan.” (D&P 1:35.) 
Kita nagpuyo niana nga adlaw nga nakita nang daan ni Juan nga 
Tigpadayag sa dihang “ang dragon nasuko batok sa babaye, ug 
miadto siya sa pagpakiggubat batok sa tanan nga uban pang mga 
kaliwat sa babaye, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios, ug 
naghupot sa panghimatuod mahitungod kang Jesus.” (Pin. 12:17.) 
Ang dragon mao si Satanas, ang babaye nagrepresentar sa Simba-
han ni Jesukristo. Si Satanas nakiggubat batok sa mga miyembro 
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sa Simbahan kinsa adunay mga pagpamatuod ug naningkamot sa 
pagsunod sa mga sugo. Ug samtang daghan sa atong mga miyem-
bro ang nagpabiling matinud-anon ug malig-on, ang pipila nagdu-
ha-duha. Ang pipila nawala. Ang pipila nagtuman sa panagna ni 
Juan nga diha sa gubat batok ni Satanas, ang pipila sa mga Santos 
mabuntog. (Tan-awa sa Pin. 13:7.)

Si propeta Lehi nakakita usab sa atong adlaw diha sa iyang 
damgo sa dakong panan-awon sa kahoy sa kinabuhi. Iyang nakita 
nga daghang mga tawo ang nahisalaag nga nabuta sa mga gabon 
sa kangitngit, nga nagsimbolo sa mga tintasyon sa yawa. (Tan-awa 
sa 1 Ne. 12:17.) Iyang nakita ang pipila nga nangawala “sa gidili 
nga mga dalan,” ang uban nangalumos sa mga suba sa kahugaw, 
ug ang uban pa gyud nahisalaag sa “katingalahan nga mga dalan.” 
(1 Ne. 8:28, 32.) Kon atong mabasa ang nagkaylap nga tunglo sa 
mga druga, o mabasa ang kabahin sa makalaglag nga bul-og sa 
pornograpiya ug imoralidad, may usa ba kanato nga magduda nga 
kini ang gidili nga mga dalan ug mga suba sa kahugaw nga gihu-
lagway ni Lehi?

Dili tanan niadtong nakita ni Lehi nga nangahanaw mga kalibu-
tanon. Ang pipila miduol sa kahoy ug mikaon sa bunga. Sa lain nga 
pagkasulti, ang pipila sa mga miyembro sa Simbahan karon kauban 
niadtong mga kalag nga nakita ni Lehi nga nangawala.

Si Apostol Pablo nakakita usab sa atong adlaw. Gihulagway niya 
kini isip usa ka panahon nga ang mao nga mga butang sama sa pa-
nimpalas, pagkadili matinuoron, kabangis, dili natural nga pagbati, 
garbo, ug nagtinguha sa kahilayan modaghan. (Tan-awa sa 2 Tim. 
3:1–7.) Nagpasidaan usab siya nga “mosamot pa sa pagkadautan 
ang mga tawo nga dautan ug ang mga tigpahisalaag, ang mga lim-
bongan, ug ang mga gilimbongan.” (2 Tim. 3:13.)

Ang ingon nga makahahadlok nga mga panagna sa mga propeta 
sa karaan mao ang hinungdan sa dakong kahadlok ug pagkawala 
sa kadasig kon kadtong mao nga mga propeta wala, sa samang hi-
gayon, magtanyag og solusyon. Sa ilang dinasig nga tambag atong 
makaplagan ang tubag sa espiritwal nga krisis sa atong panahon.
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Sa iyang damgo, si Lehi nakakita og gunitanang puthaw nga 
mipadulong ngadto sa gabon sa kangitngit. Nakita niya nga kon 
ang mga tawo hugot nga mogunit ngadto niana nga gunitanan, 
makalikay sila sa mga suba sa kahugaw, makapalayo sa gidili nga 
mga dalan, mahunong sa pagkahisalaag sa katingalahang mga dalan 
nga nagpadulong ngadto sa kalaglagan. Sa kadugayan ang iyang 
anak nga si Nephi sa tataw mipasabut sa simbolismo sa gunitanang 
puthaw. Sa dihang nangutana si Laman ug si Lemuel, “Unsa ang 
gipasabut sa gunitanan nga puthaw?” Mitubag si Nephi, “Mao kadto 
ang pulong sa Dios; ug [timan-i kini nga saad] si kinsa kadto nga 
mopatalinghug sa pulong sa Dios, ug hugot nga mogunit niini, dili 
gayud sila malaglag; ni ang mga pagtintal ug ang nagdilaab nga 
mga panâ sa kaaway makabuntog kanila ngadto sa pagkabuta, sa 
pagdala kanila sa kalaglagan.” (1 Ne. 15:23–24; mga italic gidu-
gang.) Dili lamang nga ang pulong sa Dios naggiya kanato ngadto 
sa bunga nga madanihon labaw sa tanan, apan diha sa pulong sa 
Dios ug pinaagi niini atong makaplagan ang gahum sa pagsagubang 
sa tintasyon, ang gahum sa pagsumpo sa buhat ni Satanas ug sa 
iyang mga sulugoon.

Ang mensahe ni Pablo sama sa kang Lehi. Human ipakita ang 
grabe nga pagkadautan sa umaabut nga panahon—umaabut alang 
kaniya, apan karon alang kanato!—miingon siya niini ngadto ni 
 Timoteo: “Apan ikaw magpadayon ka diha sa mga butang nga 
imong nahikat-onan. . . .

“Sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabut na sa balaan nga 
kasulatan, nga makagagahum sa pagtudlo kanimo ngadto sa ka-
luwasan.” (2 Tim. 3:14–15; mga italic gidugang.)

Minahal kong mga kaigsoonan, kini tubag ngadto sa dakong ha-
git sa atong panahon. Ang pulong sa Dios, ingon nga makaplagan 
diha sa mga kasulatan, diha sa mga pulong sa buhing mga propeta, 
ug diha sa personal nga pagpadayag, adunay gahum sa paglig-on 
sa mga Santos ug pagsangkap kanila uban sa Espiritu aron sila ma-
kasagubang sa dautan, makagunit og hugot ngadto sa maayo, ug 
makakaplag og kalipay dinhi niini nga kinabuhi.2
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2
Kon ang indibidwal nga mga miyembro ug mga pamilya 

makugihong mobasa sa mga kasulatan, ang uban nga 
mga bahin sa kalihokan sa Simbahan diha-diha moabut.

Karon nganha kaninyo nga mga lider sa priesthood kami mo-
ingon, hinumdumi ang propetikanhong tambag ni Lehi ug Pablo 
ug uban nga sama kanila. Diha niana nga tambag inyong makita 
ang solusyon sa mga hagit nga inyong giatubang sa pagpabilin sa 
inyong mga panon nga luwas gikan sa “mga lobo nga manonukob” 
nga naglibut kanila. (Tan-awa sa Mat. 7:15; Mga Buhat 20:29.) Nahi-
balo kami nga kamo usab adunay dagko nga mga kabalaka alang 
sa mga miyembro sa inyong mga ward ug mga stake ug nagha-
tag og dakong oras ug paningkamot alang kanila. Adunay daghan 
nga among gihangyo kaninyo kinsa napili alang sa pagpangulo. 

dagko nga mga panalangin ang moabut “kon ang indibidwal nga mga 
miyembro ug mga pamilya makugihong mobasa sa mga kasulatan.”
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Kami nagbutang og daghang palas-anon diha sa inyong mga abaga. 
Gihangyo kamo sa pagpadagan sa mga programa sa Simbahan, 
pag-interbyu ug pagtambag sa mga miyembro, pagbantay nga ang 
pinansyal nga mga kalihokan sa mga stake ug mga ward husto ang 
paggamit, pagdumala sa mga proyekto sa welfare, pagtukod og 
mga building, ug pag-apil sa ubang nagkinahanglan og oras nga 
mga kalihokan.

Samtang wala niadtong mga kalihokan nga mahimong ibaliwala 
ug kalimtan, kini dili ang labing importanting butang nga inyong 
mabuhat alang niadtong inyong giserbisyohan. Sa bag-ohay nga 
mga katuigan, gibalik-balik namo kamo pagtambag nga piho nga 
mga kalihokan nagdala og mas dakong espiritwal nga kaayohan kay 
sa uban. Ingon ka sayo sa 1970, si Presidente Harold B. Lee misulti 
sa mga regional reprensentative:

“Nakumbinsir kita nga ang atong mga miyembro dako og ti-
nguha alang sa ebanghelyo, lunsay, uban ang buhong nga mga 
kamatuoran ug mga pasabut niini. . . . Aduna niadto kinsa ingon 
og nakalimot nga ang labing gamhanang mga hinagiban nga gi-
hatag sa Ginoo kanato batok sa tanan nga dautan mao ang Iyang 
kaugalingong mga pamahayag, ang yano, sayon nga mga doktrina 
sa kaluwasan ingon nga makaplagan diha sa mga kasulatan. (Sa 
Regional Representatives’ Seminar, ika-1 sa Okt. 1970, p. 6.)

Diha sa mensahe sa Unang Kapangulohan niadtong 1976, si 
 Presidente [Spencer W. Kimball] miingon:

“Kombinsido ako nga kada usa kanato, sa ubang panahon sa 
atong mga kinabuhi, kinahanglang gayud nga modiskobre sa mga 
kasulatan alang sa atong kaugalingon—ug dili kay modiskubre niini 
sa makausa lamang, apan modiskobre niini og balik-balik. . . .

“Ang Ginoo wala magtiaw kanato sa dihang siya naghatag ka-
nato niining mga butanga, kay ‘kaniya kinsa gikahatagan og dag-
han, pagapangayoan og daghan.’ (Lucas 12:48.) Ang pagkaaduna 
niining mga butanga nagpasabut og responsibilidad alang kanila. 
Kinahanglan gayud kitang magtuon sa mga kasulatan sumala sa 
sugo sa Ginoo (tan-awa sa 3 Ne. 23:1–5); ug kinahanglan gayud nga 
tugutan nato kining modumala sa atong mga kinabuhi.” (Ensign, 
Sept. 1976, pp. 4–5.)
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Niadtong Abril 1982, si Elder Bruce R. McConkie namulong 
ngadto sa mga regional representative mahitungod sa prayoridad 
sa mga kasulatan nga kinahanglan anaa sa atong mga paghago. 
Miingon siya: “Kita hilabihan ka nalinga sa mga programa ug esta-
tistika ug palakat, sa mga kabtangan, mga yuta ug mga bahandi, ug 
sa pagtuman sa mga tumong nga mopakita sa kahingpit sa atong 
trabaho, nga atong ‘nakalimtan ang mas importanting mga butang 
sa balaod.’ . . . Bisan unsa ka makamao ang mga tawo sa administra-
tibang mga butang; bisan unsa ka maayong mosulti nila sa pagpa-
hayag sa ilang mga panan-aw; bisan unsa nila ka maalamon tingali 
sa kalibutanong mga butang—sila dili pagatugutan sa malumo nga 
mga hagawhaw sa Espiritu nga maangkon unta nila gawas kon sila 
mobayad sa bili sa pagtuon, pagpamalandong, ug pag-ampo mahi-
tungod sa mga kasulatan.” (Sa Regional Representatives’ Seminar, 
ika-2 sa Abr. 1982, pp. 1–2.)

Nianang sama nga adlaw, si Elder Boyd K. Packer namulong 
ngadto sa mga presidente sa stake ug mga regional representa-
tive. Miingon siya: “Ang mga building ug mga badyet, ug mga re-
port ug mga programa ug mga pamaagi importante kaayo. Apan, 
kon kini lang, wala dad-a niini kanang importanting espiritwal nga 
pag-amuma ug dili matuman unsay gihatag kanato sa Ginoo nga 
buhaton. . . . Ang hustong mga butang, kadtong may tinuod nga 
espiritwal nga pag-amuma, gisentro diha sa mga kasulatan. (Sa 
Meeting with Stake Presidents and Regional Representatives, ika-2 
sa Abr. 1982, pp. 1–2.)

Idugang ko ang akong tingog ngadto niining maalamon ug di-
nasig nga mga kaigsoonan ug moingon nganha kaninyo nga usa 
sa labing importanting mga butang nga inyong mahimo isip mga 
lider sa priesthood mao ang makugihong pagbasa sa mga kasulatan. 
Pagsiksik niini nga makugihon. Pagbusog sa mga pulong ni Kristo.
Pagkat-on sa doktrina. Pagpakabatid sa mga baruganan nga makap-
lagan diha niana. Adunay pipila pa ka mga paninguha nga modala 
og mas dakong mga kaayohan sa inyong mga calling. Adunay pipila 
pa ka mga paagi sa pag-angkon og mas dakong inspirasyon sam-
tang kamo nagserbisyo.

Apan kon kana lamang, bililhon man kini, dili pa igo. Kinahang-
lan usab nga han-ayon ninyo ang inyong mga paningkamot ug ang 
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inyong mga kalihokan ngadto sa makapadasig nga makahuluga-
nong pagtuon sa kasulatan taliwala sa mga miyembro sa Simbahan. 
Kasagaran naggahin kita og dakong paningkamot sa pagpadaghan 
sa mga matang sa kalihokan sa atong mga stake. Nagtrabaho kita 
og maayo sa pagpasaka sa mga porsyento niadtong nanambong 
sa mga sakrament miting. Naghago kita sa pagkuha og mas taas 
nga porsyento sa atong batan-ong mga lalaki nga nagmisyon. Na-
ninguha kita sa pagpausbaw sa gidaghanon niadtong magminyo 
sa templo. Ang tanan niini dalayegon nga mga paningkamot ug 
importante sa pagtubo sa gingharian. Apan kon ang indibidwal 
nga mga miyembro ug mga pamilya makugihong mobasa sa mga 
kasulatan sa kasagaran ug sa kanunay, kining uban nga mga bahin 
sa kalihokan diha-diha moabut. Ang mga pagpamatuod motubo. 
Ang pasalig malig-on. Ang mga pamilya malig-on. Ang personal nga 
pagpadayag modagayday.3

3
Samtang kita nagtuon sa pulong sa Dios, atong 
madawat ang paggiya sa atong inadlaw nga mga 

kinabuhi, pag-ayo sa kalag, ug gahum sa paglikay 
sa paglingla ug pagsagubang sa tintasyon.

Si Propeta Joseph Smith miingon nga “ang Basahon ni Mormon 
mao ang labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta, ug 
ang sukaranan sa atong tinuohan, ug ang tawo labi nga maduol sa 
Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa bisan hain 
nga basahon.” (Basahon ni Mormon, Pasiuna, mga italic gidugang.) 
Dili ba kana mao ang atong gusto alang sa mga miyembro sa atong 
mga ward ug mga stake? Dili ba kita matinguhaon nga sila mas 
mopaduol sa Dios? Nan awhaga sila sa matag paagi nga mahimo 
nga makugihong mobasa niining katingalahan nga saksi ni Kristo 
sa ulahing mga adlaw.

Kinahanglan gayud nga kamo motabang sa mga Santos nga 
makahibalo nga ang pagtuon ug pagsiksik sa mga kasulatan dili 
kabug-at nga gipapas-an diha kanila sa Ginoo, apan usa ka kati-
ngalahan nga panalangin ug oportunidad. Timan-i unsay gisulti sa 
Ginoo Mismo mahitungod sa mga kaayohan sa pagtuon sa Iyang 
pulong. Ngadto sa halangdong propeta-lider nga si Josue, siya 
miingon:
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“Ayaw pag-ibulag kining basahon sa kasugoan sa imong ba-ba; 
hinonoa magpalandung ka niana sa adlaw ug sa gabii, aron hi-
matngonan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat diha kay 
sa ingon niana ikaw magmauswagon sa imong panaw, ug unya 
makab-ot mo ang kauswagan.” ( Jos. 1:8 mga italic gidugang.)

Ang Ginoo wala magsaad kang Josue og materyal nga katigayu-
nan ug dungog, apan ang iyang kinabuhi mouswag diha sa pagka-
matarung ug nga siya makabaton og kalampusan diha niana nga 
labing importante sa kinabuhi, nga mao ang pagpangita sa tinuod 
nga hingpit nga kalipay. (Tan-awa sa 2 Ne. 2:25.)

Kamo ba adunay mga miyembro sa inyong mga stake kansang 
mga kinabuhi naguba sa sala o trahedya, kinsa naglisud og maayo 
ug walay paglaum? Nangandoy ba kamo og pipila ka paagi sa pag-
adto kanila ug tambalan ang ilang mga samad, hupayon ang ilang 
nasamok nga mga kalag? Si propeta Jacob nagtanyag gayud niana 
uban niining talagsaong saad: “Sila mianhi dinhi aron sa pagpamati 
sa makapahimuot nga pulong sa Dios, oo, ang pulong nga maka-
paalim sa samaran nga kalag.” ( Jacob 2:8; mga italic gidugang.)

Karon ang kalibutan puno sa makabihag ug makadani nga mga 
ideya nga makagiya bisan sa labing maayo sa atong mga miyem-
bro ngadto sa sayop ug paglingla. Ang mga estudyante sa mga 
unibersidad usahay puno kaayo sa mga doktrina sa kalibutan nga 
sila nagsugod sa pagpangutana sa mga doktrina sa ebanghelyo. 
Unsaon ninyo isip usa ka lider sa priesthood sa pagtabang og lig-on 
sa inyong mga miyembro batok sa maong malimbungon nga mga 
pagtulun-an? Ang Manluluwas mihatag sa tubag diha sa Iyang ma-
kahuluganong pakigpulong didto sa Bungtod sa mga Oliba sa di-
hang Siya misaad, “Ug kinsa kadto nga magmahal sa akong pulong, 
dili malingla.” ( JS—M 1:37; mga italic gidugang.)

Ang mga kasulatan puno sa samang mga saad mahitungod sa bili 
sa pulong. Kamo aduna bay mga miyembro kinsa nangandoy alang 
sa direksyon ug paggiya sa ilang mga kinabuhi? Ang Salmo nag-
sulti kanato, “Ang imong mga pulong maoy lamparahan sa akong 
mga tiil, ug kahayag sa akong mga alagianan” (Sal. 119:105), ug si 
Nephi nagsaad nga ang pagbusog diha sa mga pulong ni Kristo 
“magtug-an kaninyo sa tanan nga mga butang nga inyong buhaton” 
(2 Ne. 32:3.)
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Aduna bay mga sakop sa inyong panon kinsa nalubong sa sala 
ug nagkinahanglan nga motindog sa ilang mga kaugalingon og 
balik? Ang saad ni Helaman alang kanila: “Oo, kita makakita nga 
bisan kinsa ang motinguha mahimo nga mosagop diha sa pulong 
sa Dios, diin buhi og gamhanan, nga mobuak sa kinahiladman sa 
tanan nga mga kaigmat ug sa mga laang ug sa mga pagpanghaylo 
sa yawa.” (Hel. 3:29.)

Ang kalampusan sa pagkamatarung, ang gahum nga makalikay 
sa pagpanglingla ug ang pagsagubang sa tintasyon, ang giya sa 
matag adlaw sa atong mga kinabuhi, ang pag-ayo sa kalag—kini 
mao lamang ang pipila sa mga saad sa Ginoo nga ihatag niadtong 
kinsa modawat sa Iyang pulong. Ang Ginoo nagsaad ba ug dili 
motuman? Sa pagkatinuod kon Siya mosulti kanato nga kining mga 
butanga moabut kanato kon kita mohupot diha sa Iyang pulong, ni-
ana ang mga panalangin maato. Ug kon kita dili mohimo, niana ang 
mga panalangin mahimong mawala. Bisan unsa kita ka kugihan sa 
ubang bahin, ang piho nga mga panalangin makit-an lamang diha 
sa mga kasulatan, diha lamang sa pagbaton sa pulong sa Ginoo ug 
paggunit og maayo niini samtang kita nagpadulong sa gabon sa 
kangitngit ngadto sa kahoy sa kinabuhi.4

4
Ang pulong sa Ginoo usa ka bililhong gasa, ug 
kinahanglan gayud nga dili kini nato ibaliwala.

Ug kon kita mobaliwala sa unsay gihatag sa Ginoo kanato, ma-
himong mawala kanato ang mao gayud nga gahum ug panalangin 
nga atong gipangita. Sa usa ka ligdong nga pasidaan ngadto sa 
unang mga Santos, ang Ginoo miingon niini kabahin sa Basahon ni 
Mormon: “Ang inyong mga hunahuna sa mga panahon nga nangagi 
nangitngit tungod sa walay pagtuo, ug tungod kay kamo mibaliwala 
sa mga butang nga kamo nakadawat—

“Kansang garbo ug walay pagtuo midala sa tibuok simbahan 
ubos sa paghukom.

“Ug kini nga panghimaraut anaa diha sa mga anak sa Zion, gani 
sa tanan.
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“Ug sila magpabilin ubos niini nga panghimaraut hangtud nga 
sila maghinulsol ug mahinumdom sa bag-o nga pakigsaad, gani ang 
Basahon ni Mormon.” (D&P 84:54–57.)

O, akong mga kaigsoonan, dili nato ibaliwala ang mahinungda-
non nga mga butang nga atong nadawat gikan sa kamot sa Ginoo. 
Ang Iyang pulong maoy usa sa labing bililhon nga mga gasa nga 
Iyang gihatag kanato. Giawhag ko kamo sa pagpasalig og usab 
ngadto sa pagtuon sa mga kasulatan. Makugihong mobasa kada 
adlaw aron makabaton kamo og gahum sa Espiritu nga motabang 
kaninyo diha sa inyong mga calling. Basaha kini sa inyong mga pa-
milya ug tudlo-i ang inyong mga anak sa paghigugma ug pagmahal 
niini. Dayon sa mainampoon nga paagi ug diha sa pakigtambag 
sa uban, siksika ang matag paagi nga mahimo sa pag-awhag sa 
mga miyembro sa Simbahan sa pagsunod sa inyong ehemplo. Kon 
kamo mohimo sa mao, inyong makita, sama ni Alma, nga “ang pu-
long [adunay] dakong kalagmitan sa pagdala sa mga katawhan sa 
pagbuhat niana nga [diin] makiangayon —oo, kini [adunay] labaw 
nga gamhanan nga sangputanan diha sa mga hunahuna sa mga 
katawhan kay sa espada, o sa bisan unsa pa, diin [na]hitabo ngadto 
kanila.” (Alma 31:5.)

Sama ni Alma, ako moingon kaninyo, “Kinahanglan nga [kamo] 
mosulay sa hiyas sa pulong sa Dios” (Alma 31:5). 5

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Hunahunaa unsay gisulti ni Presidente Benson nga mao “ang 

tubag ngadto sa dakong hagit sa atong panahon” (seksyon 1). Sa 
unsa nga mga paagi kini nga tubag makatabang kanato sa pag-
atubang sa mga hagit nga atong giatubang?

• Ribyuha ang mga resulta nga gisulti ni Presidente Benson nga 
moabut “kon ang indibidwal nga mga miyembro ug mga pamilya 
makugihong mobasa sa mga kasulatan sa kasagaran ug sa ka-
nunay” (seksyon 2). Ngano sa inyong hunahuna ang pagtuon sa 
kasulatan naggiya ngadto sa maong mga resulta?

• Misulti si Presidente Benson nga ang pagtuon sa kasulatan usa ka 
panalangin, dili kabug-at (tan-awa sa seksyon 3). Unsa nga mga 
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panalangin ang miabut kaninyo ug sa inyong pamilya pinaagi sa 
pagtuon sa kasulatan? Unsa nga tambag ang mahimo ninyong 
ihatag ngadto sa usa ka tawo kinsa mibati nga ang pagtuon sa 
kasulatan usa ka palas-anon?

• Unsa ang pipila ka mga kakuyaw sa pagbaliwala sa pulong sa 
Dios? (Tan-awa sa seksyon 4.) Unsa ang pipila ka mga butang 
nga atong mahimo sa paghatag sa pulong sa Dios og mas dakong 
atensyon?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mga Buhat 17:11; 2 Timoteo 3:16–17; 1 Nephi 19:23–24; Alma 

32:21–43; D&P 18:33–36; 21:4–6; 68:1–4

Tabang sa Pagtuon
“Daghan ang nakabantay nga ang labing maayo nga takna sa 

pagtuon mao ang buntag human sa gabiing pagpahulay. . . . Ang 
uban gusto nga magtuon diha sa hilom nga mga oras human sa 
trabaho ug ang mga kasamok sa adlaw natapos. . . . Tingali unsay 
mas importante kay sa oras sa adlaw mao nga ang usa ka regular 
nga takna igahin alang sa pagtuon” (Howard W. Hunter, “Reading 
the Scriptures,” Ensign, Nob. 1979, 64).

Mubo nga mga sulat
 1. Thomas S. Monson, sa Sheri L. Dew, 

Ezra Taft Benson: A Biography (1987), 
487–88.

 2. “The Power of the Word,” Ensign, Mayo 
1986, 79–80.

 3. “The Power of the Word,” 80–81.
 4. “The Power of the Word,” 81–82.
 5. “The Power of the Word,” 82.
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Si Propeta Joseph Smith miingon nga ang Basahon ni Mormon 
mao “ang sukaranang bato sa atong tinuohan.”
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Ang Basahon ni Mormon—
Sukaranang Bato sa 

Atong Tinuohan

“Wala bay usa ka butang sulod sa atong 
mga kasingkasing nga nangandoy nga mas 
maduol ngadto sa Dios? . . . Kon mao, nan 

ang Basahon ni Mormon motabang kanato sa 
pagbuhat niini kay sa uban pang basahon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Niadtong Enero 5, 1986, si Presidente Ezra Taft Benson midu-
mala og komperensya sa stake sa Annandale, Virginia, —ang iyang 
unang komperensya sa stake isip Presidente sa Simbahan. Ang mga 
 Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nanambong “tataw nga natandog” 
samtang sila naminaw kaniya nga namulong. Sa iyang wali, “mipa-
matuod siya sa gahum sa Basahon ni Mormon sa pag-usab sa mga 
kinabuhi ug sa paggiya sa mga katawhan ngadto ni Kristo.” Mihatag 
siya og usa ka gamhanang hagit [sa] pagtuon niini nga basahon sa 
kasulatan.” 1

Kini nga mensahe dili bag-o sa pagpangalagad ni Presidente 
Benson. Isip sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, 
kanunay siyang nag-awhag sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
sa pagtuon sa Basahon ni Mormon ug sa pagsunod sa mga pag-
tulun-an niini.2 Apan isip Presidente sa Simbahan, nadasig siya sa 
paghatag pa og gibug-aton sa mensahe. Miingon siya: “Ang Ginoo 
midasig sa Iyang sulugoon nga si Lorenzo Snow sa paghatag pag-
usab og gibug-aton sa baruganan sa ikapulo aron sa pagtubos sa 
Simbahan gikan sa pinansyal nga pagkaulipon. . . . Karon, sa atong 
panahon, ang Ginoo nagpadayag sa panginahanglan sa paghatag 
pag-usab og gibug-aton sa Basahon ni Mormon.” 3 Si Presidente 
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Benson mipamatuod kabahin sa Basahon ni Mormon bisan asa 
siya moadto: sa mga miting sa misyonaryo, mga komperensya sa 
stake ug rehiyon, kinatibuk-ang mga komperensya, ug mga miting 
sa mga General Authority.4

Diha sa iyang unang pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya 
isip Presidente sa Simbahan, si Presidente Benson, mipakigbahin 
og usa ka rason alang sa pagkadinalian niini nga mensahe. “Hang-
tud kita mobasa sa Basahon ni Mormon ug mohatag og pagtagad 
sa mga pagtulun-an niini,” mipahimangno siya, “ang Ginoo nag-
pahayag diha sa seksyon 84 sa Doktrina ug mga Pakigsaad nga 
ang tibuok Simbahan anaa ubos sa panghimaraut. ‘Ug kini nga 
panghimaraut anaa diha sa mga anak sa Zion, gani sa tanan’ [D&P 
84:56]. Ang Ginoo nagpadayon: ‘Ug sila magpabilin ubos niini nga 
panghimaraut hangtud nga sila maghinulsol ug mahinumdom sa 
bag-o nga pakigsaad, gani ang Basahon ni Mormon ug ang kani-
adto nga mga sugo diin Ako mihatag ngadto kanila, dili lamang sa 
pag-ingon, apan sa pagbuhat sumala ngadto niana nga Ako misulat’ 
[D&P 84:57].” 5

Ang mosunod nga mga kinutlo, tanan gikan sa mga wali ni Presi-
dente Benson nga gipamulong isip Presidente sa Simbahan, nagha-
tag og sanglitanan sa iyang mga pahimangno ug mga saad kalabut 
sa Basahon ni Mormon:

“Karon dili lamang kita kinahanglan nga mosulti pa og dugang 
mahitungod sa Basahon ni Mormon, apan kinahanglan kita nga 
mobuhat pa og dugang kabahin niini. Ngano? Ang Ginoo mitubag: 
‘Nga sila unta makadala og bunga nga angay alang sa gingharian 
sa ilang Amahan; kon dili adunay magpabilin nga hampak ug pag-
hukom nga ibu-bu diha sa mga anak sa Zion’ [D&P 84:58]. Atong 
gibati kana nga hampak ug paghukom!

“. . . Ang Basahon ni Mormon wala sukad, ni kini nahitabo, nga 
sentro sa atong personal nga pagtuon, pagtudlo sa pamilya, pag-
sangyaw, ug misyonaryong buhat. Kabahin niini kita kinahanglan 
gayud nga maghinulsol.” 6

“Wala nato magamit ang Basahon ni Mormon ingon nga kita gi-
kinahanglan. Ang atong mga panimalay dili malig-on hangtud kita 
mogamit niini sa pagdala sa atong mga anak ngadto ni Kristo. Ang 
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atong mga pamilya mahimong matakdan sa kalibutanong mga hilig 
ug mga pagtulun-an hangtud kita mahibalo unsaon sa paggamit sa 
basahon aron sa pagpakita ug pagkigbatok sa mga bakak. . . . ang 
atong mga misyonaryo dili ma-epektibo hangtud sila [magtudlo] 
uban niini. Ang sosyal, moral, sa kultura o sa edukasyon nga mga 
kinabig dili mabuhi ubos sa pagsulay sa ilang hugot nga pagtuo 
hangtud dili sila mogamot sa kahingpitan sa ebanghelyo nga gilang-
kob diha sa Basahon ni Mormon. Ang atong mga klase sa Simbahan 
dili sama ka puno sa Espiritu hangtud kita mopataas niini isip usa 
ka sumbanan.” 7

“Panalanginan ko kamo og nagtubo nga pagsabut sa Basahon ni 
Mormon. Mosaad ako kaninyo nga gikan niini nga higayon hangtud 
sa unahan, kon kita kanunay nga mobasa gikan sa mga pahina niini 
ug mosunod sa mga lagda niini, ang Dios mobu-bu og panalangin 
diha sa matag anak sa Zion ug sa Simbahan nga wala pa sukad 
makita —ug kita mohangyo ngadto sa Ginoo nga Siya mosugod sa 
pagkuha sa panghimaraut—ang hampak ug paghukom. Kabahin 
niini ako ligdong nga mosaksi.” 8

“Ako hingpit nga wala mahibalo ngano nga ang Dios mipatunhay 
sa akong kinabuhi hangtud niini nga edad, apan kini ako nahibalo: 
Nga sa karon nga oras nagpadayag Siya kanako sa hingpit nga pa-
nginahanglan alang kanato sa pagpauswag sa Basahon ni Mormon 
karon sa katingalahan nga paagi. Kinahanglan gayud nga kamo 
motabang niini nga palas-anon ug niini nga panalangin nga Iyang 
gibutang diha sa tibuok Simbahan, gani sa tanang anak sa Zion.

“Si Moises wala gayud makasulod sa yuta sa saad. Si Joseph 
Smith wala gayud makakita sa Zion nga natubos. Ang pipila kanato 
mahimong dili mabuhi og dugay igo nga makakita sa panahon nga 
ang Basahon ni Mormon mopuno sa yuta ug sa panahon nga ang 
Ginoo mokuha sa Iyang panghimaraut. (Tan-awa sa D&P 84:54–58.)
Apan, itugot sa Dios, buot kong igahin ang nahibilin kong mga 
adlaw diha nianang mahimayaong paningkamot.” 9
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Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang Basahon ni Mormon mao ang 
sukaranang bato sa atong tinuohan.

Unsa kaimportante ang Basahon ni Mormon? Si Joseph Smith 
mitawag niini og “ang sukaranang bato sa atong tinuohan.” (History 
of the Church, 4:461.) “Kuhaa ang Basahon ni Mormon ug ang mga 
pagpadayag,” miingon siya, “ug hain ang atong tinuohan? Kita walay 
tinuohan.” (History of the Church, 2:52.)10

Ang sukaranan nga bato mao ang tunga-tunga nga bato sa usa 
ka arko. Kini ang nagpugong sa ubang mga bato sa lugar niini, ug 
kon tangtangon, ang arko malumpag.

. . . Sama nga ang arko malumpag kon tang-tangon ang sukara-
nang bato, mao usab ang tanan diha sa Simbahan mobarug o mapu-
kan uban sa kamatuoran sa Basahon ni Mormon. Ang mga kaaway 
sa Simbahan klarong nakasabut kaayo niini. Mao kini nganong sila 
naningkamot pag-ayo sa pagpawala sa kamatuoran sa Basahon ni 
Mormon, kay kon kini mapamatud-an nga dili tinuod, malakip usab 
si Propetang Joseph Smith. Mao usab ang atong pag-angkon sa 
mga yawe sa priesthood, ug sa pagpadayag, ug sa pagpahiuli sa 
Simbahan. Apan sa sama nga paagi, kon ang Basahon ni Mormon 
tinuod—ug minilyon karon ang nagpamatuod nga sila adunay saksi 
sa Espiritu nga kini gayud tinuod—nan ang tawo kinahanglan nga 
modawat sa mga pag-angkon sa Pagpahiuli ug sa tanan nga nag-
uban niini.11

Tingali walay lain nga nagpamatuod nga mas klaro sa importan-
sya niini nga basahon sa kasulatan kay sa unsa ang gisulti sa Ginoo 
Mismo mahitungod niini.

Sa Iyang kaugalingong ba-ba Siya mipamatuod (1) nga kini ti-
nuod (D&P 17:6), (2) nga kini naglangkob sa kamatuoran ug sa 
Iyang mga pulong (D&P 19:26), (3) nga kini gihubad pinaagi sa 
gahum sa kahitas-an (D&P 20:8), (4) nga kini naglangkob sa kahing-
pitan sa ebanghelyo ni Jesukristo (D&P 20:9; 42:12), (5) nga kini gi-
hatag pinaagi sa pagpadayag ug gisiguro pinaagi sa pagpangalagad 
sa mga anghel (D&P 20:10), (6) nga kini naghatag og ebidensya nga 
ang balaang mga kasulatan tinuod (D&P 20:11), ug (7) nga niadtong 
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kinsa modawat nga may hugot nga pagtuo makadawat og kinabuhi 
nga dayon (D&P 20:14).12

2
Ang Basahon ni Mormon nagpamatuod ni Jesukristo 

ug nagdala kanato nga mas maduol sa Dios.

Ang dako kaayo nga misyon sa Basahon ni Mormon, ingon 
nga narekord diha sa ulohan nga pahina, mao “ang pagpamatuod 
ngadto sa Judeo ug sa Hentil nga si Jesus mao ang Kristo, ang Dios 
sa kahangturan, nagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa tanan nga 
mga nasud.”

Ang matinuoron nga tigpangita sa kamatuoran makaangkon 
og pagpamatuod nga si Jesus mao ang Kristo samtang siya mag-
mainampoon sa pagpamalandong sa dinasig nga mga pulong sa 
 Basahon ni Mormon.13

Ato bang nahinumduman ang bag-o nga pakigsaad, gani ang 
Basahon ni Mormon? Sa Biblia kita adunay Daang Tugon ug  Bag-
ong Tugon. Ang pulong nga tugon mao ang Iningles nga hubad sa 

diha sa Basahon ni Mormon, ang pagpamatuod ni 
Jesukristo “klaro, lunsay, ug puno sa gahum.”
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pulong nga Griyego nga mahimong hubaron usab nga pakigsaad. 
Mao ba kini ang gipasabut sa Ginoo sa dihang Iyang gitawag ang 
Basahon ni Mormon nga “bag-o nga pakigsaad”? Kini sa tinuoray 
mao ang lain nga tugon o saksi ni Jesus. Kini mao ang usa sa mga 
rason nganong bag-ohay lamang natong gidugang ang mga pulong 
“Lain nga Tugon ni Jesukristo” ngadto sa ulohan sa Basahon ni 
Mormon. . . .

Ang Basahon ni Mormon mao ang sukaranang bato sa atong 
pagsaksi kang Jesukristo, kinsa Siya Mismo mao ang bato sa pamag-
ang sa tanan nato nga buhaton. Kini nagsaksi sa Iyang pagkatinuod 
uban sa gahum ug katataw. . . .Dili sama sa Biblia, nga miagi og 
mga henerasyon nga mga tigkopya [copyists], mga tighubad, ug 
malimbungon nga mga relihiyonista kinsa miusab sa teksto, ang 
Basahon ni Mormon naggikan sa tigsulat ngadto sa tigbasa sa usa 
lang ka dinasig nga paagi sa paghubad. Busa, ang pagpamatuod sa 
Agalon klaro, lunsay, ug puno sa gahum. Apan kini maghimo og 
mas daghan pa. Kadaghanan karon sa Kristiyanong kalibutan nag-
salikway sa kabalaan sa Manluluwas. Ilang gikwestyon ang Iyang 
milagroso nga pagkatawo, Iyang hingpit nga kinabuhi, ug ang 
katinuod sa Iyang mahimayaong pagkabanhaw. Ang Basahon ni 
 Mormon nagtudlo sa yano ug dili sayop nga mga pulong kabahin sa 
kamatuoran sa tanan niadtong mga butanga. Kini naghatag usab sa 
labing kompleto nga pagpasabut sa doktrina sa Pag-ula. Sa tinuoray, 
kining balaanong dinasig nga basahon mao ang sukaranang bato 
sa pagpamatuod ngadto sa kalibutan nga si Jesus mao ang Kristo.14

Si Propeta Joseph Smith . . . miingon “Ako misulti sa mga kaigso-
onan nga ang Basahon ni Mormon mao ang labing tukma sa bisan 
hain nga basahon dinhi sa yuta, ug ang sukaranang bato sa atong 
tinuohan, ug ang tawo labi nga maduol sa Dios pinaagi sa pagsu-
nod sa iyang mga lagda, kay sa bisan hain nga basahon.” [History 
of the Church, 4:461]. . . . Wala bay usa ka butang sulod sa atong 
mga kasingkasing nga nangandoy nga mas maduol ngadto sa Dios, 
mas mahisama Kaniya sa atong matag adlaw nga pagpakabuhi, 
mobati sa Iyang presensya nga uban kanato kanunay? Kon mao, 
ang  Basahon ni Mormon motabang kanato sa pagbuhat niini kay 
sa uban pang basahon. . . .
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Ang atong minahal nga igsoon, si Presidente Marion G.  Romney, 
. . . kinsa nahibalo mismo sa gahum nga anaa niini nga basahon, 
mipamatuod sa mga panalangin nga moabut sa mga kinabuhi 
niadtong kinsa mobasa ug motuon sa Basahon ni Mormon. Siya 
miingon:

“Akong gibati ang kasigurado nga kon, sa atong mga panimalay, 
ang mga ginikanan mainampoon ug kanunay nga mobasa gikan 
sa Basahon ni Mormon, silang duha ug kauban sa ilang mga anak, 
ang diwa nianang gamhanan nga basahon moabut aron mopuno sa 
atong mga panimalay ug sa tanan nga nagpuyo niana. Ang diwa sa 
balaan nga pagtahud motubo; pagtinahuray ug ang konsiderasyon 
sa usag usa molambo. Ang diwa sa panagbingkil mopalayo. Ang 
mga ginikanan motambag sa ilang mga anak uban sa mas dakong 
gugma ug kaalam. Ang mga anak mas mosanong ug manunuton 
sa tambag sa ilang mga ginikanan. Ang pagkamatarung modaghan. 
Ang hugot nga pagtuo, paglaum, ug gugma nga putli—ang tiunay 
nga gugma ni Kristo—maanaa sa atong mga panimalay ug mga ki-
nabuhi, magdala diha sa ilang pagmata og kalinaw, ug hingpit nga 
kalipay, ug kamaya” (Ensign, Mayo 1980, p. 67).

Kini nga mga saad—nagtubo nga gugma ug panagsinabtanay 
diha sa panimalay, mas dakong pagtahud tali sa ginikanan ug anak, 
paglambo sa pagka-espirituhanon ug pagkamatarung—dili kawang 
nga mga saad, apan sama gayud sa gipasabut ni Propeta Joseph 
Smith sa dihang siya miingon nga ang Basahon ni Mormon mota-
bang kanato nga mas maduol ngadto sa Dios.15

3
Ang Basahon ni Mormon nagtudlo og tinuod 

nga doktrina, nagbuntog sa sayop nga doktrina, 
ug nagbutyag sa mga kaaway ni Kristo.

Ang Ginoo Mismo nagpahayag nga ang Bashon ni Mormon nag-
langkob sa “kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo” (D&P 20:9). 
Kana wala magpasabut nga kini naglangkob sa tanang pagtulun-an, 
sa tanang doktrina nga sukad gipadayag. Hinoon, kini nagpasabut 
nga diha sa Basahon ni Mormon atong makit-an ang kahingpitan 
niadtong mga doktrina nga gikinahanglan sa atong kaluwasan. Ug 
kini gitudlo sa yano ug sayon nga paagi aron bisan ang mga bata 
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makakat-on sa mga pamaagi sa kaluwasan ug kahimayaan. Ang 
Basahon ni Mormon nagtanyag og daghan kaayo nga makapalapad 
sa atong pagsabut sa mga doktrina sa kaluwasan. Kon wala kini, 
kadaghanan sa unsay gitudlo sa ubang mga kasulatan dili hapit 
mahimong yano ug bililhon.16

 Kalabut sa pagsangyaw sa ebanghelyo, ang Basahon ni Mormon 
naglangkob sa labing klaro, labing mubo, ug kompleto nga pag-
pasabut. Walay lain nga rekord nga ikakomparar niini. Sa unsa nga 
rekord kamo makakuha sa ingon ka hingpit nga pagsabut sa kina-
iyahan sa Pagkapukan, sa kinaiyahan sa pisikal ug espirituhanon 
nga kamatayon, sa doktrina sa Pag-ula, sa doktrina sa kaangayan 
ug kalooy ingon nga kini may kalabutan sa Pag-ula, ug ang mga 
baruganan ug mga ordinansa sa ebanghelyo? 17

Ang Basahon ni Mormon . . . nagmatuod ug nagtino sa Biblia. 
Kini nagkuha sa mga babag, gipahiuli niini ang daghang yano ug 
bililhon nga mga butang. Kami mopamatuod nga kon gamiton og 
dungan, ang Biblia ug ang Basahon ni Mormon mobuntog sa sayop 
nga mga doktrina, mohunong og mga panagbingkil, ug mopahiluna 
og kalinaw. (Tan-awa sa 2 Ne. 3:12.)18

Kita . . . kinahanglan nga mas makahibalo sa Basahon ni Mormon 
kay sa uban nga basahon. Dili lamang kita kinahanglan nga mahi-
balo unsay kasaysayan ug makapalambo sa pagtuo nga mga istorya 
ang gilangkob niini, apan kinahanglan kita nga makasabut sa mga 
pagtulun-an niini. Kon kita magtuon gayud ug isipon ang Basahon 
ni Mormon sa doktrinal nga paagi, kita makapakita sa mga sayop 
ug makakita sa mga kamatuoran aron sa pakigbatok sa daghang 
bag-o nga bakak nga mga teyoriya ug mga pilosopiya sa mga tawo.

Akong namatikdan sulod sa Simbahan ang kalainan sa pag-ila, 
panglantaw, konbiksyon, ug espiritu tali niadtong kinsa nahibalo ug 
nahigugma sa Basahon ni Mormon ug niadtong kinsa wala. Kana 
nga basahon usa ka dakong ayagan.19

Ang Basahon ni Mormon nagbutyag sa mga kaaway ni Kristo. 
Kini nagbuntog sa bakak nga mga doktrina ug mohunong og pa-
nagbingkil. (Tan-awa sa 2 Ne. 3:12.) Kini naglig-on sa mapainubsa-
nong mga sumusunod ni Kristo batok sa dautang mga disenyo, mga 
taktika, ug mga doktrina sa yawa sa atong panahon. Ang matang 
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sa mga mibiya sa kamatuoran diha sa Basahon ni Mormon sama sa 
matang nga kita aduna karon. Ang Dios, uban sa iyang walay kinu-
tubang kahibalo, miumol pag-ayo sa Basahon ni Mormon aron kita 
makakita sa sayop ug mahibalo unsaon sa pakigbatok sa sayop nga 
mga konsepto sa edukasyon, sa politika, relihiyon, ug sa pilosopiya 
sa atong panahon.20

4
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad mao ang sumpay 

nga nagbugkos tali sa Basahon ni Mormon ug 
sa nagpadayong buhat sa Pagpahiuli.

Buot akong mamulong ilabi na sa Basahon ni Mormon ug sa 
Doktrina ug mga Pakigsaad. Kining duha ka importanting mga ba-
sahon nga kasulatan sa ulahing mga adlaw naghiusa isip mga pag-
padayag gikan sa Dios sa Israel alang sa katuyoan sa pagpundok 
ug sa pag-andam sa Iyang katawhan alang sa ikaduhang pag-anhi 
sa Ginoo. . . .

Ngadto ni Propeta Joseph Smith ang Ginoo miingon, “Kini nga 
kaliwatan makabaton sa akong pulong pinaagi kanimo” (D&P 5:10). 
Ang Basahon ni Mormon ug ang Doktrina ug mga Pakigsaad ka-
bahin sa katumanan niana nga saad. Naghiusa, kining duha ka 
mahinungdanong mga buhat sa kasulatan nagdala og dagko nga 
mga panalangin ngadto niini nga henerasyon. . . .

Matag usa niining duha ka importanting mga kasulatan sa ula-
hing mga adlaw nagdala og gamhanan ug makapatandog nga saksi 
ni Ginoong Jesukristo. Hapit matag pahina sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad ug sa Basahon ni Mormon nagtudlo mahitungod sa Aga-
lon—sa Iyang dakong gugma alang sa Iyang mga anak ug sa Iyang 
maulaong sakripisyo—ug nagtudlo kanato unsaon sa pagpuyo aron 
kita makabalik ngadto Kaniya ug sa atong Langitnong Amahan.

Matag usa niining importanting mga basahon sa kasulatan sa 
ulahing mga adlaw naglangkob sa kahibalo ug sa gahum sa pagta-
bang kanato sa pagpuyo og mas maayong kinabuhi sa panahon sa 
dakong kadautan ug kayawan-on. Niadtong kinsa mabinantayon ug 
mainampoon nga nagsiksik sa mga pahina niini nga mga basahon 
makakaplag og kahupayan, tambag, paggiya, ug hilom nga gahum 
sa pagpalambo sa ilang mga kinabuhi.21
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Ang Doktrina ug mga Pakigsaad mao ang bugkos nga nagsum-
pay tali sa Basahon ni Mormon ug sa nagpadayong buhat sa Pagpa-
hiuli pinaagi ni Propeta Joseph Smith ug sa iyang mga sumusunod.

Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad atong makat-unan ang bu-
hat sa templo, mahangturong mga pamilya, ang mga ang-ang sa 
himaya, organisasyon sa Simbahan, ug daghan pang mahinungda-
nong mga kamatuoran kabahin sa Pagpahiuli. . . .

Ang Basahon ni Mormon mao ang “sukaranang bato” sa atong 
relihiyon, ug ang Doktrina ug mga Pakigsaad mao ang ulohang 
bato, uban sa nagpadayong pagpadayag sa ulahing mga adlaw. Ang 
Ginoo nagbutang sa Iyang selyo sa pagtugot diha sa sukaranang 
bato ug sa ulohang bato.22

Ang Doktrina ug mga Pakigsaad usa ka mahimayaong basahon sa 
kasulatan nga direktang gihatag ngadto sa atong henerasyon. Kini 
naglangkob sa kabubut-on sa Ginoo alang kanato niining ulahing 
mga adlaw nga nag-una sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Kini nag-
langkob og daghang mga kamatuoran ug mga doktrina nga wala 
sa hingpit ipadayag diha sa ubang kasulatan. Sama sa Basahon ni 
Mormon, kini molig-on niadtong kinsa mabinantayon ug mainam-
poon nga magtuon gikan sa mga pahina niini.

Kita ba, isip mga Santos sa Labing Halangdong Dios, nagmahal 
sa pulong nga Iyang gipatunhay alang kanato sa dako kaayo nga 
bili? Naggamit ba kita niini nga mga basahon sa ulahing mga adlaw 
nga pagpadayag sa pagpanalangin sa atong mga kinabuhi ug sa 
pagsagubang sa mga gahum sa dautan? Kini mao ang katuyoan 
nga kini gihatag. Unsaon nga dili kita ipanghimaraut sa atubangan 
sa Ginoo kon ato kining ibaliwala pinaagi sa pagpaabug niini diha 
sa atong mga estante?

Minahal kong mga kaigsoonan, ako mohatag og ligdong nga pag-
pamatuod nga kini nga mga basahon naglangkob sa hunahuna ug 
kabubut-on sa Ginoo alang kanato niining mga adlaw sa pagsulay 
ug kasakit. Kini nagbarug uban sa Biblia aron sa paghatag og saksi 
sa Ginoo ug sa Iyang buhat. Kini nga mga basahon naglangkob sa 
tingog sa Ginoo ngari kanato niining ulahing mga adlaw. Unta mo-
basa kita niini uban sa tibuok katuyoan sa kasingkasing ug gamiton 
kini sa paagi nga ang Ginoo nanghinaut niini nga gamiton.23
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Samtang kamo nagbasa sa mga pagtulun-an ni Presidente Benson 

mahitungod sa Basahon ni Mormon ingon nga maoy sukaranang 
bato sa atong tinuohan (tan-awa sa seksyon 1), pamalandunga 
ang dapit niini diha sa inyong kinabuhi. Unsay atong mabuhat 
sa paghimo sa Basahon ni Mormon nga mas importante sa atong 
mga paningkamot sa pagsunod sa ebanghelyo?

• Miingon si Presidente Monson nga ang Basahon ni Mormon 
nagpamatuod ni Jesukristo ug nagdala kanato nga mas maduol 
ngadto sa Dios (tan-awa sa seksyon 2). Unsa ang pipila ka mga 
butang nga inyong nakat-unan mahitungod sa Manluluwas su-
mala sa inyong natun-an sa Basahon ni Mormon? Giunsa sa Basa-
hon ni Mormon pagdala kaninyo ug sa inyong pamilya nga mas 
maduol ngadto sa Dios?

• Nganong kinahanglan nga kita “mas makahibalo sa Basahon ni 
Mormon kay sa uban nga basahon”? Giunsa sa mga doktrina diha 
sa Basahon ni Mormon paglig-on kaninyo batok sa “mga doktrina 
sa yawa sa atong panahon”? (Tan-awa sa seksyon 3.)

• Sa unsa nga mga paagi ang Basahon ni Mormon ug ang Doktrina 
ug mga Pakigsaad naghiusa sa paglig-on kanato? (Tan-awa sa 
seksyon 4.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Isaias 29:9–18; 1 Nephi 13:35–41; 2 Nephi 25:23, 26; 29:6–9; D&P 

1:17–29

Tabang sa Pagtudlo
“Kadaghanan sa mga manwal adunay mga pangutana aron pag-

sugod sa mga panaghisgutan ug pagpadayon niini. Mahimo nimong 
gamiton kini nga mga pangutana ug mag-andam og imong kau-
galingong pangutana. Gamit og mga pangutana nga makaawhag 
og makapanghunahuna nga mga komentaryo ug makatabang sa 
mga indibidwal nga tinud-anay nga mamalandong sa ebanghelyo” 
(Pagtudlo Walay Labaw Ka Mahinungdanon nga Tawag [1999], 63).
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Pagpuno sa Yuta ug sa 
Atong mga Kinabuhi sa 

Basahon ni Mormon

“Adunay gahum sa [Basahon ni Mormon] 
nga mosugod sa pagdagayday diha sa inyong 
mga kinabuhi sa higayon nga sugdan ninyo 

ang tinuoray nga pagtuon sa basahon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Niadtong Abril 1989 nga kinatibuk-ang komperensya, si Presi-
dente Thomas S. Monson mibasa og mensahe gikan ni Presidente 
Ezra Taft Benson ngadto sa mga kabataan sa Simbahan. Niini nga 
mensahe, si Presidente Benson miingon:

“Nasayud ako nga kamo nagbasa sa Basahon ni Mormon, kay 
nakadawat ako og gatusan ka personal nga mga sulat gikan ka-
ninyo nga nagsulti kanako nga kamo nagbasa niining sagrado nga 
basahon. Nakapahilak kini kanako sa hingpit nga kalipay sa pag-
kadungog nako niini. . . .

“Unsa ang akong kahimuot sa pagkadungog nako sa inyong 
gugma alang sa Basahon ni Mormon. Ako usab nahigugma niini, 
ug ang Langitnong Amahan buot kaninyo nga mopadayon sa pag-
kat-on gikan sa Basahon ni Mormon matag adlaw. Kini espesyal nga 
gasa sa Langitnong Amahan nganha kaninyo. Pinaagi sa pagsunod 
sa mga pagtulun-an niini, makakat-on kamo sa paghimo sa kabu-
but-on sa atong Amahan sa Langit.” 1

Sa tibuok Simbahan, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mi-
patalinghug niini nga tambag gikan sa ilang propeta. Ang mosunod 
nga mga asoy naghatag og ehemplo sa mga panalangin nga mia-
but niadtong kinsa mitubag sa panawagan ni Presidente Benson 
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Minilyon ang miduol ngadto ni Kristo tungod sa mga kamatuoran 
diha sa basahon nga gihatag ni Moroni ngadto ni Joseph Smith.
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sa “pagpuno sa yuta ug sa [ilang] mga kinabuhi sa Basahon ni 
Mormon.” 2

“ ‘Wala siya magtiaw-tiaw!’ naghunahuna si Margo Merill . . . sa 
dihang una niyang nadungog ang hangyo ni Presidente Ezra Taft 
Benson nga ang mga ginikanan magbasa sa Basahon ni Mormon 
uban sa ilang mga bata. ‘Ang akong mga anak sayis, singko ug 
dos anyos ang mga panuigon. Mag-usik lang ko sa akong oras ug 
pailub.’

“Si Brother ug Sister Merill mihukom sa pagsulay og basa sa 
 Basahon ni Mormon uban sa ilang mga anak bisan pa niana. Sa di-
hang miabut sila sa istorya ni Nephi ug sa iyang nabali nga gapasan, 
ang sayis anyos nga si Melissa nasakit og numonya.

“‘Mihangyo si Melissa kanako nga pabalikon siya og eskwela bi-
san tuod siya nagkasakit,’ [miingon] si Margo. ‘Miingon siya nga kon 
siya dili mobalik, ang iyang higala, si Pamela—kinsa usa ka miyem-
bro og laing simbahan—dili mahibalo unsa ang nahitabo ni  Nephi. 
Dayon si Melissa mibakho ug milup-og sa akong mga bukton. Gi-
pahiran nako ang iyang mga luha ug misugyot nga iyang tawgon 
si Pamela sa telepono ug sultihan siya unsa ang nahitabo ni Nephi.

“ ‘Samtang nadunggan nako si Melissa nga detalyadong nag-asoy 
sa hitabo kabahin sa nabali nga gapasan ni Nephi, nahinumduman 
nako ang akong unang mga hunahuna mahitungod sa pag-usik 
sa akong panahon ug pailub sa pagbasa sa Basahon ni Mormon 
ngadto sa akong gagmay nga mga anak. O, giunsa nako pagpaka-
minos ang ilang abilidad sa pagkat-on sa mga leksyon sa Basahon 
ni Mormon!’” 3

Si Howard J. McOmber II namalandong sa pag-awhag ni Pre-
sidente Benson sa pagpuno sa yuta sa Basahon ni Mormon. Siya 
naghunahuna, “Unsaon nako isip usa ka indibidwal nga mahimong 
importanting bahin sa ingon nga pagpuno?

“Dayon usa ka gabii,” miingon si Brother McOmber, “samtang 
ako namalandong niini nga problema akong naamguhan nga ako 
makahatag sa matag indibidwal diha sa akong dalan sa oportunidad 
sa pagdawat og kopya sa Basahon ni Mormon.

“Apan dihay problema—nakaila sila kanako. Nahibalo sila ma-
hitungod sa akong iro nga mopaghut kanunay—ug usab sa sayo 
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sa kabuntagon. Nahibalo sila nga ang akong natad dili ang labing 
nindot pagkaatiman nga tanaman sa kasilinganan. Nahibalo sila sa 
akong mga sayop isip usa ka silingan, tingali sila motalikod kanako.

“Mihukom akong magbaton og hugot nga pagtuo ug mopadayon 
bisan pa niana. Hatagan ko sila sa basahon—bisan kon ila kining 
ilabay, o paabugan sa ilang mga estante sulod sa mga katuigan. 
Apan nakita nako ang akong kaugalingon nga negatibo og huna-
huna; hapit ko makombinser ang akong kaugalingon nga walay 
mahitabo sa akong mga paningkamot.

“Dayon akong nahinumduman nga ako nakaila sa akong mga 
silingan ingon man nga sila nakaila kanako. Pipila ang miistorya og 
dili maayo nga komedya diha sa katapusang miting sa pagpalambo 
sa komunidad, ug pipila ang nakainom og maayo sa katapusang 
barbecue sa kasilinganan. Ang uban ingon og adunay gamay nga 
katuyoan sa ilang mga kinabuhi. Ako naghunahuna sama sa unsa 
kaha kon ako dili pa miyembro sa Simbahan, o kon ako wala gayud 
makadungog kabahin sa Basahon ni Mormon. Sa klaro, kini nga 
basahon makatabang niadtong kinsa mohatag niini og higayon.

“Busa akong gikontak ang tanan nga diha sa akong dalan ug 
gihatagan sila og kopya sa Basahon ni Mormon—ug tanan sila mi-
pasalamat kanako! Maayo kaayo ang dagan niini nga ako miadto 
sa sunod nga dalan, gihuman ang tanan sa akong subdivision, ug 
dayon miadto sa sunod nga subdivision. Sa dihang ako nahuman, 
akong nabisitahan ang 104 ka mga balay ug nakabutang og 40 ka 
mga basahon.

“Kini misugod nga nahimong mas sayon ang paghatag og mga 
kopya sa Basahon ni Mormon ngadto sa mga kaila.

“Wala madugay nahatagan nako ang setentay singko ka mga 
empleyado sa akong gitrabahoan og mga kopya sa Basahon ni 
Mormon. Baynte tres kanila midawat og mga panaghisgot sa mis-
yonaryo. Ang pito sa wala madugay gibunyagan, ug upat ka mga 
anak sa akong mga katrabaho ang mipasakop usab sa Simbahan. 
Usa ka tawo midawat og duha ka mga panaghisgot apan nawad-an 
og interes sa pag-investigate sa Simbahan. Pito ka buwan sa wala 
madugay, human siya mibalhin og trabaho ngadto sa laing kompa-
niya, mitawag siya kanako sa pagsulti nga siya nagbasa sa Basahon 
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ni Mormon ug nakaamgo nga iyang gibati ang makahupay, mali-
nawong pagtandog sa Espiritu, sama sa akong paghulagway ni-
ini. Siya, usab, sa wala madugay natapos sa mga panaghisgot ug 
nabunyagan.

Nagustuhan ko ang Basahon ni Mormon. Ako naghunahuna niini 
isip usa ka tarheta [calling card] sa Ginoo, ug ako natingala sa unsa 
ka sayon kini sa pagsugod og usa ka espirituhanong pagpuno pi-
naagi niini sa personal nga kahimtang. Kon kita maghimo sa buhat 
sa Ginoo, kita adunay tabang gikan kaniya.” 4

Lain nga miyembro ang misulti kabahin sa kausaban nga nahi-
tabo diha sa iyang pagpamatuod samtang siya misunod sa tambag 
ni Presidente Benson nga magbasa sa Basahon ni Mormon: “Sa 
dihang si Presidente Benson mihagit kanato sa pagbasa sa Basahon 
ni Mormon, ako 15 anyos. Usa na ako ka matinud-anong tigbasa sa 
kasulatan, nag-focus sa kasagaran sa Bag-ong Tugon. Apan sa pag-
awhag ni Presidente Benson, misugod ako sa pagtuon sa Basahon 
ni Mormon matag adlaw. Kadto usa ka kritikal kaayo nga kausaban 
alang kanako. Ang Bag-ong Tugon mitudlo kanako mahitungod sa 
yutan-ong pangalagad ni Jesukristo, ug ako kanunay nga mapasa-
lamaton alang niana. Apan ako nagkinahanglan sa gahum nga mi-
abut gikan sa pagtuon sa Basahon ni Mormon. Samtang ang Biblia 
mitabang kanako sa pagkahibalo unsay gihimo ni Jesus alang sa 
mga katawhan sa Balaang Yuta, ang Basahon ni Mormon mihatag 
kanako og mas lawom nga pagsabut unsay Iyang nabuhat alang ka-
nako. Pinaagi sa pagtuon sa Basahon ni Mormon, nakaangkon ako 
og pagpamatuod sa mahangturong Pag-ula sa akong Manluluwas. 
Ug sa kadugayan, kon ako nag-atubang og kalisud nga misulay sa 
akong hugot nga pagtuo, midangop ako ngadto sa Basahon ni Mor-
mon alang sa kahupayan ug sa kalig-on. Karon dili ako mopalabay 
og adlaw nga dili magbasa sa Basahon ni Mormon.” 5

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang Basahon ni Mormon gisulat alang kanato.

Ang Basahon ni Mormon . . . gisulat alang sa atong panahon. 
Ang mga Nephite sukad wala makabaton sa basahon; ni ang mga 



K a P i T u l o  1 0

168

Lamanite sa karaan nga mga panahon. Kini gigahin alang kanato. 
Si Mormon misulat sa hapit na matapos ang sibilisasyon sa Nephite.
Ubos sa inspirasyon sa Dios, kinsa nakakita sa tanang mga butang 
gikan sa sinugdanan, iyang gipamubo ang mga rekord sa daghang 
mga siglo, nagpili sa mga istorya, mga pakigpulong, ug mga pang-
hitabo nga labing makatabang kanato.

Ang pinakaimportanting mga tigsulat sa Basahon ni Mormon 
nagpamatuod nga siya misulat alang sa umaabut nga mga heneras-
yon. . . . Kon ilang nakita ang atong panahon ug mipili niadtong 
mga butang nga labing bililhon kaayo alang kanato, dili ba ingon 
niana unsaon nato ang atong pagtuon sa Basahon ni Mormon? Ki-
nahanglan nga kanunay natong pangutan-on ang atong kaugali-
ngon, “Ngano nga ang Ginoo nagdasig ni Mormon (o Moroni o 
Alma) sa paglakip niana sa iyang rekord? Unsa nga leksyon ang 
akong makat-unan gikan niana nga makatabang kanako sa pagpuyo 
niining panahona?

Ug adunay daghang mga ehemplo kon unsaon kana nga pangu-
tana matubag. Pananglit, sa Basahon ni Mormon kita makakita og 
sumbanan sa pagpangandam alang sa Ikaduha nga Pag-anhi. Usa 
ka dakong bahin sa basahon nagtumong sa pipila ka mga dekada 
sa wala pa ang pagbisita ni Kristo sa Amerika. Pinaagi sa mabinan-
tayon nga pagtuon niana nga panahon, kita makatino nganong ang 
uban gilaglag diha sa ngilngig nga mga paghukom sa wala pa ang 
Iyang pag-abut ug unsa ang nakapahimo sa uban nga mobarug 
sa templo didto sa yuta sa Bountiful ug mihikap sa mga samad sa 
Iyang mga kamot ug tiil.

Gikan sa Basahon ni Mormon kita nakakat-on giunsa sa pagpa-
kabuhi sa mga disipulo ni Kristo sa mga panahon sa gubat. Gikan 
sa Basahon ni Mormon atong makita ang mga kadautan sa tinago 
nga mga kalihokan nga gihulagway nga tataw ug makahahadlok 
nga kamatuoran. Diha sa Basahon ni Mormon kita makakita og 
mga leksyon nga naghisgot kabahin sa pagpanggukod ug sa apos-
tasiya. Kita makakat-on og daghan kon unsaon paghimo ang mis-
yonaryo nga buhat. Ug labaw sa bisan asa, atong makita diha sa 
Basahon ni Mormon ang mga peligro sa pagkakalibutanon ug sa 
paghan-ay sa atong mga kasingkasing sa mga butang sa kalibutan. 
Aduna bay tawo nga magduha-duha nga kini nga basahon gitagana 
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alang kanato ug nga diha niini kita makakaplag og dakong gahum, 
dakong kahupayan, ug dakong proteksyon? 6

2
Samtang kita nagtuon sa Basahon ni Mormon 

matag adlaw, ang gahum sa basahon modagayday 
ngadto sa atong mga kinabuhi.

Ang Basahon ni Mormon wala lamang magtudlo kanato sa ka-
matuoran, bisan kon sa tinuod naghimo kini niana. Dili lamang 
nga ang Basahon ni Mormon nagpamatuod ni Kristo, bisan kon sa 
tinuod naghimo kini usab niana. Apan adunay butang nga mas la-
baw pa. Adunay gahum niana nga basahon nga mosugod sa pagda-
gayday diha sa inyong mga kinabuhi sa higayon nga sugdan ninyo 
ang tinuoray nga pagtuon sa basahon. Makaplagan ninyo ang mas 
dakong gahum sa pagsagubang sa tintasyon. Makaplagan ninyo ang 
gahum sa paglikay sa panglingla. Makaplagan ninyo ang gahum nga 
magpabilin sa higpit ug pig-ot nga dalan. Ang mga kasulatan mao 
ang gitawag og “mga pulong sa kinabuhi” (D&P 84:85), ug walay 
dapit nga mas tinuod kana kay sa diha sa Basahon ni Mormon. Kon 
kamo magsugod sa pagkagutom ug pagkauhaw niadto nga mga 
pulong, kamo makakaplag sa kinabuhi nga mas buhong.7

Ang mga tawo mahimong molingla sa usag usa, apan ang Dios 
dili molingla og mga tawo. Busa, ang Basahon ni Mormon nag-
han-ay sa labing maayo nga pagsulay alang sa pagtino sa kamatu-
oran niini—nga mao ang, basaha kini ug dayon pangutana sa Dios 
kon kini tinuod ba [tan-awa sa Moroni 10:4]. . . .

Busa, kini, mao ang labing gamhanang kasigurohan alang sa 
matinuoron nga kasingkasing—nga mahibalo pinaagi sa personal 
nga pagpadayag gikan sa Dios nga ang Basahon ni Mormon tinuod. 
Minilyon ang misulay niini ug nahibalo, ug nagtubo nga minilyon 
ang mahibalo pa.

Karon ang espiritu, ingon man ang lawas, nanginahanglan sa 
kanunay nga pag-amuma. Ang kagahapong pagkaon dili igo sa 
pagsustento sa mga panginahanglan karon. Busa mao usab ang dili 
kanunay nga pagbasa sa “labing tukma sa bisan hain nga basahon 
dinhi sa yuta” ingon nga gitawag kini ni Joseph Smith, dili igo. (His-
tory of the Church, 4:461.)
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Dili ang tanang mga kamatuoran managsama og importansya, ni 
ang tanang mga kasulatan managsama og bili. Unsay mas maayo 
pang paagi sa pag-amuma sa espiritu kay sa kanunay nga pagbusog 
gikan sa basahon nga giingon ni Propeta Joseph Smith nga modala 
sa tawo nga “mas maduol sa Dios, pinaagi sa pagsunod sa iyang 
mga lagda, kay sa bisan hain nga basahon”? (History of the Church, 
4:461.)8

“Ang mahangturon ba nga mga sangputanan nag-agad sa atong 
pagsanong niini nga basahon? Oo, sa atong panalangin o sa atong 
kaalautan.

Ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglang himoon 
ang pagtuon niini nga basahon nga usa ka buluhaton sa tibuok 
kinabuhi. Kay kondili, nagbutang siya sa iyang kalag sa kakuyaw 
ug nagpasagad nianang makahatag og espiritwal ug intelektwal 
nga panaghiusa sa iyang tibuok kinabuhi. Adunay kalainan tali sa 
usa ka kinabig kinsa natukod sa bato ni Kristo pinaagi sa Basahon 

“ako adunay panan-awon sa pagpuno sa yuta sa Basahon ni Mormon.”
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ni Mormon ug nanggunit pag-ayo sa gunitanan nga puthaw, ug sa 
tawo kinsa [nga] wala.9

Kita adunay nagtubo nga gidaghanon kinsa nakombinser, pi-
naagi sa Basahon ni Mormon, nga si Jesus mao ang Kristo. Karon 
kita nagkinahanglan og nagtubo nga gidaghanon kinsa mogamit sa 
Basahon ni Mormon aron mahimong may pasalig ngadto ni Kristo. 
Kita kinahanglang makombinser ug mapasaligon.

. . . Akong minahal nga mga kaigsoonan, basahon nato ang Ba-
sahon ni Mormon ug magpakombinser nga si Jesus mao ang Kristo. 
Magpadayon kita sa pagbalik og basa sa Basahon ni Mormon aron 
kita mahimo unta nga mas hingpit nga moduol ngadto ni Kristo, 
mopasalig Kaniya, mopunting Kaniya, ug mahingpit diha Kaniya.

Kita nagbangga sa kaaway matag adlaw. Ang mga hagit niini nga 
panahon moparang sa bisan hain nga milabay, ug kini nga mga 
hagit modaghan sa espiritwal ug temporal nga paagi. Kinahanglan 
gayud nga kita mopaduol ni Kristo, kita kinahanglan nga inadlaw 
nga modala sa Iyang pangalan diha kanato, kanunay nga mohinum-
dom Kaniya ug mohupot sa Iyang mga sugo.10

3
Kinahanglan gayud nga atong pun-on ang kalibutan 
ug ang atong mga kinabuhi sa Basahon ni Mormon.

Kitang tanan nagkinahanglan nga mokuha sa atong kaugalingong 
pagpamatuod sa Basahon ni Mormon pinaagi sa Espiritu Santo. 
Niana ang atong pagpamatuod, inubanan sa Basahon ni Mormon, 
kinahanglan nga ipakigbahin ngadto sa uban aron sila, usab, ma-
kahibalo pinaagi sa Espiritu Santo sa kamatuoran niini.11

Makahunahuna ba kamo unsa ang mahitabo uban sa nagtubong 
gidaghanon sa mga kopya sa Basahon ni Mormon diha sa mga 
kamot sa nagtubong gidaghanon sa mga misyonaryo kinsa naka-
hibalo unsaon sa paggamit niini ug kinsa natawo sa Dios? Kon kini 
mahitabo, atong makuha ang daghang ani sa mga kalag nga gisaad 
sa Ginoo.12

Ako may konbiksyon: Kon mas motudlo kita ug mosangyaw gi-
kan sa Basahon ni Mormon, mas mapahimuot nato ang Ginoo ug 
mas dakong mahimo ang atong gahum sa pagsulti. Sa pagbuhat sa 
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ingon, atong mapadaghan og maayo ang atong mga makabig, sa su-
lod sa Simbahan ug taliwala niadtong atong gisangyawan. . . . Busa 
ang atong sugo mao ang pagtudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo 
nga anaa sa Biblia ug sa Basahon ni Mormon. “Kini mao ang ilang 
mga pagtudlo, ingon nga sila gimandoan pinaagi sa Espiritu” (D&P 
42:13).13

Ang Basahon ni Mormon mao ang instrumento nga gidisenyo sa 
Dios nga “mosilhig sa yuta ingon sa usa ka lunop, aron pagpundok 
sa [Iyang] pinili.” (Moises 7:62.) Kining sagrado nga basahon sa 
kasulatan kinahanglan nga mahimong mas sentro sa atong pag-
sangyaw, sa atong pagtudlo, ug sa atong misyonaryo nga buhat.

. . . Niini nga panahon sa electronic media ug sa dinaghang pag-
apud-apod sa giimprinta nga pulong, ang Dios mohimo kanato 
nga may tulubagon kon kita karon dili mopalihok sa Basahon ni 
Mormon sa hilabihan kakusog nga paagi.

Ania kanato ang Basahon ni Mormon, kita adunay mga miyem-
bro, kita adunay mga misyonaryo, kita adunay mga kapanguhaan, 
ug ang kalibutan adunay panginahanglan. Ang panahon mao karon!

Akong hinigugmang mga kaigsoonan, hapit dili nato matugkad 
ang gahum sa Basahon ni Mormon, ni ang balaang tahas nga ki-
nahanglan gayud nga buhaton niini, ni ang lugway diin kini kina-
hanglan gayud nga ipalihok. . . .

Naghagit ako kanatong tanan sa pagmainampoon sa paghuna-
huna og mga lakang nga kita personal nga makahimo sa pagdala 
niining bag-o nga saksi alang ni Kristo nga mas hingpit diha sa 
atong kaugalingong mga kinabuhi ug ngadto sa usa ka kalibutan 
nga dako kaayo og panginahanglan niini.

Ako adunay panan-awon sa mga panimalay nga gipabantay, mga 
klase nga alegre, ug mga pulpito nga nagdilaab sa espiritu sa mga 
mensahe sa Basahon ni Mormon.

Ako adunay panan-awon sa mga home teacher ug mga visiting 
teacher, mga opisyales sa ward ug branch, ug mga lider sa stake ug 
misyon nga nagtambag sa atong mga tawo gikan sa labing tukma 
nga basahon sa yuta—ang Basahon ni Mormon.
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Ako adunay panan-awon sa mga tigpasundayag nga naghimo og 
pelikula, drama, literatura, musika, ug mga painting sa mahinung-
danong mga tema ug halangdong mga tawo gikan sa Basahon ni 
Mormon.

Ako adunay panan-awon sa liboan ka mga misyonaryo nga mo-
adto sa natad sa misyon uban ang gatusan ka mga tudling nga 
gimemorya gikan sa Basahon ni Mormon aron sila unta makahatag 
sa mga panginahanglan sa kalibutan nga gutom sa espiritwal.

Ako adunay panan-awon sa tibuok Simbahan nga nagkaduol 
ngadto sa Dios pinaagi sa pagsunod sa mga lagda sa Basahon ni 
Mormon.

Sa pagkatinuod, ako adunay panan-awon sa pagpuno sa yuta sa 
Basahon ni Mormon.14

Ako modayeg kaninyo matinud-anong mga Santos kinsa nani-
nguha sa pagpuno sa yuta ug sa inyong mga kinabuhi sa Basahon 
ni Mormon. Dili lamang kita kinahanglan gayud nga mopadayon 
sa unahan og daghan pang kopya sa Basahon ni Mormon sa usa 
ka hilabihan ka kusog nga paagi, apan kita kinahanglan gayud 
nga may kaisug sa pagpadayon sa unahan gamit ang daghan pang 
nindot kaayo nga mga mensahe niini diha sa atong mga kinabuhi 
ug sa tibuok yuta. 15

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Sa seksyon 1, ribyuha ang tambag ni Presidente Benson mahi-

tungod kon unsaon pagtuon ang Basahon ni Mormon. Unsaon 
niini nga tambag pagtabang kanato sa pagsagubang sa atong 
mga hagit? Unsa ang pipila ka mga tudling diha sa Basahon ni 
Mormon ang nag-asoy sa mga hagit nga atong giatubang?

• Sa unsa nga mga paagi nga inyong nakita ang katumanan sa 
mga saad nga gilista diha sa seksyon 2? Unsa ang pipila ka mga 
butang nga kita makahimo sa pagpakigbahin sa Basahon ni 
 Mormon sa mga tawo kinsa nagkinahanglan niini nga mga saad 
diha sa ilang mga kinabuhi?
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• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa “pagpuno sa yuta ug 
sa [atong] mga kinabuhi sa Basahon ni Mormon? (Alang sa pipila 
ka mga ehemplo, tan-awa sa seksyon 3.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan
2 Nephi 27:22; Mormon 8:26–41; Moroni 1:4; 10:3–5; tan-awa 

usab ang pasiuna sa Basahon ni Mormon

Tabang sa Pagtuon
Samtang kamo nagbasa, “linyahi ug markahi ang mga pulong 

ug hugpong sa mga pulong nga inyong mailhan tali sa mga ideya 
diha sa usa ka [tudling]. . . . Diha sa mga margin isulat ang mga 
pakisayran nga kasulatan nga nagtin-aw sa mga tudling nga inyong 
gitun-an. (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag 
[2004], 26).
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Sunda ang Buhing Propeta

“Ang labing importanting propeta, kutob nga kita may 
kalabutan, mao ang usa kinsa buhi sa atong panahon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Usa ka gabii samtang si Ezra Taft Benson 15 anyos ang edad, 
milingkod siya sa lamesang kan-anan kauban ang iyang pamilya 
ug naminaw sa iyang amahan nga gibasa ang usa ka sulat gikan ni 
Presidente Joseph F. Smith ug sa iyang mga magtatambag sa Unang 
Kapangulohan. Sa usa ka bahin, ang sulat miingon: “Among gitam-
bag ug giawhag ang pagsugod og usa ka ‘Home Evening’ sa tibuok 
Simbahan diin sa maong higayon ang mga amahan ug mga inahan 
mahimo nga mopundok sa ilang anak nga mga lalaki ug anak nga 
mga babaye libut kanila diha sa panimalay ug motudlo kanila sa 
pulong sa Ginoo. . . . Kon ang mga Santos mosunod niini nga tam-
bag, isaad namo nga dakong mga panalangin ang moresulta. Ang 
paghigugmaay diha sa panimalay ug pagkamasulundon ngadto sa 
mga ginikanan molambo. Ang hugot nga pagtuo mahimo nga ma-
palambo diha sa mga kasingkasing sa kabatan-onan sa Israel, ug 
makaangkon sila og gahum sa pagpakigbatok sa dautan nga mga 
impluwensya ug mga tintasyon nga nagsamok kanila.” 1

Si Presidente Benson wala madugay nahinumdom: “Sa dihang 
ang [akong amahan] mitapos pagbasa sa sulat, miingon siya, ‘Ang 
Kapangulohan namulong, ug kini ang pulong sa Ginoo ngari ka-
nato!’ Sukad niana nga panahon, makugihon kaming naghimo og 
mga family home evening diha sa panimalay sa akong pagkabata.” 2

Sa dihang si Presidente Benson may kaugalingon nang pamilya, 
siya ug ang iyang asawa mipadayon sa tradisyon nga iyang nakat-
unan sa iyang mga ginikanan. Miingon siya, “Ako nagpamatuod 
gikan niini nga kasinatian [diha sa panimalay sa akong mga gi-
nikanan] ug sa kasinatian sa mga gabii sa pamilya diha sa akong 
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Karon, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagpundok sa Conference 
Center ug sa tibuok kalibutan sa pagpamati sa buhing propeta.
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kaugalingong panimalay nga dakong espirituhanong mga panala-
ngin ang moresulta.” 3

Niadtong1947 ang Unang Kapangulohan misugo sa mga miyem-
bro sa Simbahan sa pagbag-o sa mga paninguha sa paghimo og 
mga home evening. Si Presidente Benson, sakop pa sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles, mihatag og gibug-aton niana 
nga hilisgutan diha sa pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya. 
Mipamatuod siya kabahin sa pamilya isip “usa ka balaan nga insti-
tusyon,” 4 ug siya mipahimangno sa mga Santos sa mga panalangin 
nga moabut kon sila mosunod sa tambag sa propeta sa paglig-on sa 
ilang mga pamilya ug sa paghimo og mga home evening. Mipama-
tuod siya: “Ang atong kalipay dinhi ug human dinhi may kalabutan 
sa atong malampusong pagbuhat niining dakong responsibilidad. 
Kini takus, akong mga kaigsoonan, sa atong mainampoon nga pag-
plano ug atensyon, ug ako masaligon diha sa akong kaugalingong 
kasingkasing nga dagko nga mga panalangin ang moresulta, nga 
dakong hingpit nga kalipay ug katagbawan ang moabut kon kita 
mamati niini ingon man sa uban pang mga tambag nga gihatag 
ngari kanato sa Kapangulohan sa Simbahan.” 5

Ingon nga nakasinati na og mga panalangin nga miresulta gikan 
sa pagpamati sa tambag sa pinili nga mga sulugoon sa Ginoo, si 
Ezra Taft Benson kanunay nga nag-awhag sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw sa paghatag og pagtagad sa buhing propeta. Siya walay 
kahadlok nga mipamatuod sa balaang calling sa matag Presidente 
sa Simbahan kang kinsa siya miserbisyo.6 Sa diha nga si Presidente 
Spencer W. Kimball, kinsa gi-orden nga Apostol dungan ni Presi-
dente Benson, mihatag sa iyang unang pakigpulong isip Presidente 
sa Simbahan ngadto sa usa ka grupo sa mga lider sa Simbahan, si 
Presidente Benson “mitindog uban sa tingog nga puno sa pagbati, 
mipahayag sa pagbati sa tanan nga nanambong, miingon, sa kina-
tibuk-an: “Presidente Kimball, sa tanang mga katuigan nga kining 
mga miting gihimo, wala pa kami sukad makabati og ingon nga 
pakigpulong sama sa imo pa lamang nga gihatag. Sa tinuod, adunay 
propeta sa Israel.’” 7 Ug sa dihang kana nga balaang calling miabut 
kang Presidente Benson human sa kamatayon ni Presidente Kim-
ball, gidawat niya kini uban ang pagkamapainubsanon ug determi-
nasyon. Miingon siya: “Ang akong asawa, si Flora, ug ako nag-ampo 
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kanunay nga ang mga adlaw ni Presidente Kimball lugwayan pa 
dinhi sa yuta ug lain nga milagro himoon alang kaniya. Karon nga 
ang Ginoo nakapamulong, himoon nato ang labing maayo, ubos sa 
iyang paggiya, sa pagpadayon sa buhat dinhi sa yuta.” 8

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang Presidente sa Simbahan mao ang 
tigpama-ba sa Ginoo dinhi sa yuta.

Pagkat-on sa paghatag og pagtagad sa propeta. Siya mao ang 
tigpama-ba sa Ginoo ug ang mao lamang nga tawo kinsa makapa-
mulong alang sa Ginoo karon. Himoa nga ang iyang dinasig nga 
tambag maoy prayoridad. Himoa nga ang iyang dinasig nga mga 
pulong mahimong maoy basihan alang sa pagtimbang-timbang sa 
tambag sa tanang mas ubos og mga awtoridad. Dayon puyo paduol 
sa Espiritu aron kamo mahimong masayud sa kamatuoran sa tanan 
nga mga butang.9

Ang tigpama-ba ug propeta sa Ginoo dinhi ibabaw sa yuta karon 
midawat sa iyang awtoridad pinaagi sa linya sa mga propeta sugod 
ni Joseph Smith, kinsa gi-orden ni Pedro, Santiago, ug Juan, kinsa 
gi-orden ni Kristo, kinsa kaniadto ug karon mao ang pangulo sa 
Simbahan, ang Tiglalang niini nga yuta, ug ang Dios kang kinsa ang 
tanang mga tawo mobarug nga may tulubagon.10

Kini nga Simbahan wala giyahi pinaagi sa kaalam sa tawo. Nasa-
yud ako niini. Ang gahum ug impluwensya sa Labawng Makagaga-
hum nga Dios mao ang naggiya sa Iyang Simbahan.11

2
Ang labing importanting propeta alang 

kanato mao ang buhi nga propeta.

Ang Dios nasayud sa tanang mga butang, ang katapusan gikan sa 
sinugdanan, ug walay tawo nga mahimong presidente sa simbahan 
ni Jesukristo pinaagi sa wala damha, o magpabilin dinha pinaagi sa 
sulagma, o namatay sa wala tuyoa nga panghitabo.

Ang labing importanting propeta, kutob nga kita may kalabutan, 
mao ang usa kinsa buhi sa atong panahon. Kini mao ang propeta 
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kinsa may mga panudlo karon gikan sa Dios alang kanato. Ang 
pagpadayag sa Dios ngadto ni Adan wala magtudlo ni Noe unsaon 
pagtukod og arka. Ang matag henerasyon adunay panginahanglan 
sa karaang kasulatan, dugang sa bag-ong kasulatan gikan sa buhi 
nga propeta. Busa, ang labing importanting pagbasa ug pagpama-
landong nga kinahanglan inyong buhaton mao ang diha sa labing 
ulahi nga dinasig nga mga pulong gikan sa tigpama-ba sa Ginoo. 
Mao kana nganong importante nga kamo makagamit ug mabinan-
tayong makabasa sa iyang mga pulong. . . .

Oo, kami nagpasalamat kanimo, O Dios, alang sa usa ka propeta 
sa paggiya kanamo niining ulahing mga adlaw [tan-awa sa Mga 
Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu. 36].12

Pagbantay niadtong kinsa mogamit sa patay nga mga propeta sa 
pakiglantugi batok sa buhing mga propeta, tungod kay ang buhing 
mga propeta kanunay mao ang prayoridad.13

isip Presidente sa Simbahan, si Ezra Taft Benson namulong 
uban sa dakong gugma ug pagkadinalian.
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Ang matag Presidente gipili sa talagsaon nga paagi alang sa pa-
nahon ug sa sitwasyon nga gikinahanglan sa kalibutan ug sa Sim-
bahan. Ang tanan “nagserbisyo sa tukma nga panahon,” ingon sa 
atong nasaksihan diha ni Presidente Spencer W. Kimball. Hinuktoki 
ang milagro nianang gi-orden nang daan ug ang pagpangandam! 
Bisan tuod og gitawag ug gihatagan sa mga yawe sa daghang mga 
katuigan sa wala pa ang panahon nga ang kupo nahulog diha ka-
niya, ang Presidente kanunay nga mao ang tukma nga tawo diha sa 
husto nga dapit nianang mga panahona. Kini lamang nga milagro 
mao ang usa sa mga ebidensya sa pagkabalaan sa Simbahan.14

Mangutana ko, nagkinahanglan ba kita og tinuod nga propeta sa 
Ginoo dinhi sa yuta karon? Ang mga katawhan ba sa panahon ni 
Noe nagkinahanglan og propeta aron sa pagpahimangno kanila sa 
espiritwal ug temporal nga paagi? Kon may usa ka tawo nga midu-
mili sa pagsunod ni Noe, maluwas kaha siya gikan sa lunop? Gani 
ang Biblia nagsulti kanato nga sa katapusang mga adlaw sa atong 
pagpuyo, ang pagkadautan sa mga katawhan mahimong ikatandi 
ngadto sa pagkadautan sa mga katawhan sa panahon ni Noe sa 
dihang ang Dios milimpyo sa yuta pinaagi sa lunop [tan-awa sa 
Mateo 24:37–39]. Sa inyong hunahuna nagkinahanglan ba kita og 
propeta karon sa pagpahimangno kanato ug pag-andam kanato 
alang sa paglimpyo nga gisaad sa Dios nga moabut, niini nga higa-
yon pinaagi sa kalayo? 15

Kon buot kitang mahibalo unsay hunahuna sa Ginoo kanato 
nan pangutan-on nato ang atong mga kaugalingon kon unsay hu-
nahuna sa Iyang mortal nga pangulo kanato—kon unsa ka duol 
ang atong kinabuhi mibagay sa dinihogan sa Ginoo—ang buhing 
Propeta—ang Presidente sa Simbahan, ug uban sa Korum sa Unang 
Kapangulohan.16

3
Ang buhing propeta nagsulti kanato unsay 

kinahanglan natong mahibaloan, dili kinahanglan 
unsay gusto natong mapaminaw.

Usa ka dayag nga kinaiya sa usa ka tinuod nga propeta mao 
nga siya nagpahayag og mensahe gikan sa Dios. Dili siya mangayo 
og pasaylo alang sa mensahe, ni siya mahadlok sa bisan unsa nga 
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sosyal nga mga sangputanan nga mahimong moresulta ngadto sa 
pagbiay-biay ug pagpanggukod.17

Usahay aduna niadto kinsa mobati nga ang ilang yutan-ong ka-
hibalo sa piho nga hilisgutan superyor sa langitnong kahibalo nga 
gihatag sa Dios ngadto sa iyang propeta sa samang hilisgutan. Sila 
nagtuo nga ang propeta kinahanglan gayud nga adunay sama nga 
yutan-ong mga kredential o pagbansay nga sila aduna sa dili pa nila 
dawaton ang bisan unsay isulti sa propeta nga mahimong mahisu-
pak sa ilang yutan-ong edukasyon. Unsay yutan-ong edukasyon 
ni Joseph Smith? Bisan pa niana mihatag siya og mga pagpadayag 
sa tanang matang sa mga hilisgutan. . . . Nag-awhag kita og yutan-
ong kahibalo sa daghang mga matang, apan hinumdumi nga kon 
aduna may kasungian tali sa yutan-ong kahibalo ug sa mga pulong 
sa propeta, dapigan ninyo ang propeta ug kamo pagapanalanginan 
ug sa kaulahian makita nga kamo naghimo sa husto nga butang.

. . . Ang propeta dili kinahanglan nga moingon, “Sa ingon ang 
Ginoo namulong” aron hatagan kita og kasulatan.

Usahay adunay makiglantugi mahitungod sa mga pulong. Sila 
mahimong mosulti nga ang propeta mihatag kanato og tambag 
apan nga kita dili mapugos sa pagsunod niini gawas kon siya mo-
ingon nga kini usa ka sugo. Apan ang Ginoo miingon kabahin sa 
Propeta, “Ikaw maminaw ngadto sa tanan niya nga mga pulong ug 
mga sugo diin siya mihatag nganha kanimo.” (D&P 21:4.)

. . . Ang propeta mosulti kanato kon unsay kinahanglan natong 
masayran, dili kanunay kon unsay gusto natong masayran.

“Ikaw nagpahayag kanamo og malisud nga mga butang, labaw 
kay sa kami makalahutay,” pagmulo sa mga kaigsoonan ni Nephi. 
Apan si Nephi mitubag pinaagi sa pag-ingon, “Ang nakasala nag-
hunahuna nga ang kamatuoran malisud, kay kini mopasakit kanila 
ngadto sa ilang kasingkasing.” (1 Ne. 16:1–2.)

Miingon si Presidente Harold B. Lee:

“Tingali dili kamo makagusto sa unsay naggikan sa awtoridad 
sa Simbahan. Kini mahimong mosukwahi sa inyong politikanhong 
panan-aw. Kini mahimong mosukwahi sa inyong mga sosyal nga 
panglantaw. Kini mahimong makababag sa pipila sa inyong sosyal 
nga kinabuhi. . . . Ang inyong kaluwasan ug ang amo nag-agad kon 
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kita mosunod o dili. . . . Hatagan nato og pagtagad ang Presidente 
sa Simbahan.” (Conference Report, Oktubre 1970, p. 152–153.)

Apan ang buhing propeta mao gayud ang makapaguol sa kali-
butan. “Bisan sa Simbahan,” miingon si Presidente Kimball, “daghan 
ang hilig modayandayan sa mga lubong sa karaang mga propeta ug 
sa hunahuna mobato sa mga buhing propeta.” (Instructor, 95:257.)

Ngano? Tungod kay ang buhi nga propeta mohatag sa unsay ki-
nahanglan nato nga mahibaloan karon, ug ang kalibutan gusto nga 
ang propeta patay o mabalaka mahitungod sa ilang kaugalingong 
mga kalihokan. . . .

Unsaon nato pagtubag ang mga pulong sa usa ka buhing 
propeta kon siya mosulti kanato unsay kinahanglan natong ma-
hibaloan, apan dili hinoon mamati, usa ka pagsulay sa atong 
pagkamatinud-anon. . . .

Ang maalamon mahimong maghunahuna nga ang propeta nada-
sig lamang kon siya nag-uyon kanila, kondili ang propeta naghatag 
lamang sa iyang opinyon—nagsulti isip usa ka tawo. Ang mga adu-
nahan mahimong mobati nga wala nila kinahanglana nga maminaw 
sa tambag sa usa ka ordinaryo nga propeta. . . .

. . . Ang propeta dili kinahanglan nga inila sa kalibutan o sa 
kalibutanon.

Samtang ang propeta nagpadayag sa kamatuoran kini nagbahin 
sa mga tawo. Ang matinuoron sa kasingkasing maminaw sa iyang 
mga pulong apan ang dili matarung mobaliwala sa propeta o ma-
kig-away kaniya. Kon ang propeta mopaila sa mga sala sa kalibutan, 
ang kalibutanon buot motak-um sa ba-ba sa propeta, o hinoon 
molihok ingon og walay propeta, kay sa maghinulsol sa ilang mga 
sala. Ang pagkabantugan dili gayud maoy sukdanan sa kamatuo-
ran. Daghang mga propeta ang gipatay o gisalikway. Samtang kita 
nagkaduol sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo kamo makapaabut nga 
samtang ang mga katawhan mahimong mas dautan, ang propeta 
mahimong dili kaayo inila diha kanila.18
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4
Kita mapanalanginan samtang kita 

nagsunod sa buhing propeta.

Sa pagtabang kaninyo sa paglampos sa malisud nga pagsulay 
nga nagpaabut sa unahan, ako mohatag kaninyo og . . . mahinung-
danong yawe diin, kon inyong pasidunggan, mopurong-purong 
kaninyo uban sa himaya sa Dios ug mopalingkawas kaninyo nga 
madaugon bisan pa sa kasilag ni Satanas.

. . . Isip usa ka Simbahan kita nag-awit sa himno, “Salamat, O 
Dios sa Propeta” [Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu. 36]. 
Ania ang mahinungdanong yawe—Sunda ang propeta. . . .

. . . Ang propeta mao lamang ang tawo kinsa mamulong alang 
sa Ginoo sa tanang butang.

Diha sa seksyon 132 bersikulo 7 sa Doktrina ug mga Pakigsaad 
ang Ginoo namulong kabahin sa propeta—ang presidente—ug 
nag-ingon:

“Wala gayud gawas sa usa sa ibabaw sa yuta sa matag higa-
yon kang kinsa kini nga gahum ug mga yawe niini nga pagkapari 
natugyan.”

Dayon sa seksyon 21 mga bersikulo 4–6, ang Ginoo namahayag:

“Busa, nagpasabut sa simbahan, ikaw maminaw ngadto sa ta-
nan niya nga mga pulong ug mga sugo diin siya mihatag nganha 
kanimo ingon nga siya nakadawat kanila, maglakaw sa tanan nga 
pagkabalaan diha sa akong atubangan; 

“Kay ang iyang pulong ikaw makadawat, ingon og gikan sa 
akong kaugalingon nga ba-ba, sa tanan nga pagpailub ug hugot 
nga pagtuo.

“Kay pinaagi sa pagbuhat niini nga mga butang ang mga gang-
haan sa impyerno dili makabuntog batok kanimo.” 19

Ang propeta dili gayud mopahisalaag sa Simbahan.

Si Presidente Wilford Woodruff namahayag: “Moingon ako ngadto 
sa Israel, ang Ginoo dili gayud motugot kanako o ni bisan kinsa nga 
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tawo kinsa nagbarug isip presidente sa Simbahan nga mopahisalaag 
kaninyo. Kini wala sa plano. Kini wala sa hunahuna sa Dios.” [tan-
awa sa Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa  Simbahan:  Wilford 
Woodruff (2004), 220].

Si Presidente Marion G. Romney nag-asoy kabahin niini nga hi-
tabo nga nahitabo kaniya:

“Nahinumdom ako sa katuigang milabay sa dihang ako usa ka 
bishop nga si Presidente Heber J. Grant akong gipasulti sa among 
ward. Human sa miting gihatud nako siya sa balay. . . . Nagbarug 
tupad kanako, giagbayan ako niya ug miingon: ‘Akong anak, kanu-
nay nimong hatagan og pagtagad ang Presidente sa Simbahan ug 
kon ugaling mosugo siya kanimo sa pagbuhat bisan unsa, ug kini 
sayop, ug imong gibuhat, ang Ginoo mopanalangin kanimo tungod 
niana.’ Dayon uban sa kidlap sa iyang mata, miingon siya, ‘Apan dili 
ka kinahanglan nga maguol. Ang Ginoo dili gayud motugot sa iyang 
tigpama-ba nga mopahisalaag sa mga katawhan.’” (Conference Re-
port, Oktubre 1960, p. 78.)20

Ang istorya giasoy kon sa unsang paagi si Brigham Young, nag-
maneho ngadto sa usa ka komunidad, nakakita og usa ka tawo 
nga nagtukod og balay ug sa yano misulti kaniya sa pagdoble sa 
gibag-on sa iyang mga bongbong. Gidawat si Presidente Young 
isip usa ka propeta, giilisan sa tawo ang iyang plano ug gidoble 
ang mga bongbong. Wala madugay human niana usa ka lunop ang 
miabut ngadto niana nga lungsod, nga miresulta sa dakong kadaut, 
apan ang mga bongbong niini nga tawo nagbarug. Samtang nagbu-
tang sa atup sa iyang balay, siya nadunggan nga nag-awit, “Salamat, 
O Dios sa usa ka propeta!” 21

Isip mga miyembro sa Simbahan kita adunay mga kalisud nga 
agian kon kita gustong mobalik sa atong Langitnong Amahan. Ha-
tagan kita og higayon sa pagpili tali sa nagsungi nga tambag nga 
gihatag sa uban. Mao kana nganong kita kinahanglan gayud nga 
magkat-on—ug kon mas dali kitang makakat-on, mas maayo—nga 
maghatag og pagtagad sa Propeta, ang Presidente sa Simbahan.22
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Si Presidente Benson miingon, “Pagkat-on sa paghatag og pagta-

gad sa propeta” (seksyon 1). Unsa ang kahulugan niini nganha 
kaninyo?

• Ngano sa inyong hunahuna ang labing importanting propeta 
alang kanato mao ang bag-ong Presidente sa Simbahan? (Tan-
awa sa seksyon 2.) Unsa nga tambag ang atong bag-ong nadawat 
gikan sa buhing propeta?

• Samtang kamo magribyu sa seksyon 3, paghanduraw og panahon 
nga kamo misunod sa tambag sa propeta bisan tuod kamo wala 
makasabut niini sa hingpit. Unsa ang atong makat-unan gikan sa 
mao nga mga kasinatian?

• Hunahunaa ang “mahinungdanong yawe” nga gipaila ni Presi-
dente Benson diha sa seksyon 4. Unsa ang pipila ka mga panala-
ngin ang inyong nadawat sa dihang kamo nagmatinuoron ngadto 
niining mahinungdanong yawe?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
2 Mga Cronicas 20:20; Amos 3:7; Mga Taga-Efeso 2:19–20; 4:11–

15; D&P 1:14–16, 37–38; 107:91–92; Mga Artikulo sa Hugot nga 
Pagtuo 1:6

Tabang sa Pagtudlo
“Ayaw kahadlok sa kahilom” Ang mga tawo sa kasagaran nag-

kinahanglan og panahon sa paghunahuna ug sa pagtubag sa mga 
pangutana o sa pagpadayag unsay ilang mga gibati. Mahimong 
mohunong ka human ka makapangutana, human mapaambit ang 
espirituhanong kasinatian, o kon ang usa ka tawo naglisud sa pag-
pasabut sa iyang kaugalingon” (Pagtudlo, Walay Labaw Ka Mahi-
nungdanon nga Tawag [1999], 67).

Mubo nga mga sulat
 1. Joseph F. Smith, Anthon H. Lund, and 

Charles W. Penrose, “Home Evening,” 
Improvement Era, Hunyo 1915, 733–34.

 2. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), 528.

 3. The Teachings of Ezra Taft Benson, 528.

 4. Sa Conference Report, Okt. 1947, 23.
 5. Sa Conference Report, Okt. 1947, 27.
 6. Tan-awa, pananglit sa, Conference Re-

port, Okt. 1968, 17; Conference Report, 
Abr. 1970, 127; Ensign, Ene. 1973, 57; 
Ensign, Nob. 1980, 34; Ensign, Mayo 
1984, 8.
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 7. W. Grant Bangerter, “A Special Moment 
in Church History,” Ensign, Nob. 1977, 
27.

 8. Gikutlo diha sa Don L. Searle, “Pre-
sident Ezra Taft Benson Ordained 
Thirteenth President of the Church,” 
Ensign, Dis. 1985, 5.

 9. The Teachings of Ezra Taft Benson, 134.
 10. The Teachings of Ezra Taft Benson, 132.
 11. The Teachings of Ezra Taft Benson, 132.
 12. “Jesus Christ—Gifts and Expectations,” 

New Era, Mayo 1975, 16–17.
 13. “Fourteen Fundamentals in Following 

the Prophet,” Tambuli, Hunyo 1981, 3.
 14. The Teachings of Ezra Taft Benson, 142.
 15. “Listen to a Prophet’s Voice,” Ensign, 

Ene. 1973, 59.

 16. “Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet,” 8.

 17. “Joseph Smith: Prophet to Our Genera-
tion,” Ensign, Nob. 1981, 61.

 18. “Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet,” 3–4, 6; mga italic gikuha 
gikan sa orihinal.

 19. “Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet,” 1–2; mga italic gikuha 
gikan sa orihinal.

 20. “Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet,” 3; mga italic gikuha gikan 
sa orihinal.

 21. “Civic Standards for the Faithful Saints,” 
Ensign, Hulyo 1972, 61; tan-awa usab 
sa Sidney Alvarus Hanks ug Ephraim K. 
Hanks, Scouting for the Mormons on 
the Great Frontier [1948], 78–80.

 22. Sa Conference Report, Okt. 1966, 122.
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Tinguhaa ang Espiritu sa 
Tanan Ninyong Buhaton

“Kita kinahanglan gayud nga magpabiling 
andam sa pagdawat ug pagkasensitibo sa mga 

pag-aghat sa Espiritu Santo diha sa tanan 
nga mga bahin sa atong mga kinabuhi.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Sa dihang si Presidente Ezra Taft Benson mitambag sa ubang mga 
General Authority mahitungod sa pagserbisyo diha sa Simbahan, 
kasagaran siyang moingon, “Hinumdumi, mga Kaigsoonan, niini 
nga buhat ang Espiritu mao ang importante.” 1 Ug sa dihang siya ug 
kini nga mga kaigsoonan nangalagad og dungan, gitudlo niya kini 
nga baruganan pinaagi sa ehemplo, nagpakita nga ang Ginoo “duol 
sa Iyang mga sulugoon, gani distansya nga madungog ang hagaw-
haw.” 2 Si Elder Robert D. Hales sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles miasoy og usa ka higayon sa dihang iyang gikuyugan 
si Presidente Benson sa usa ka stake conference diin ang bag-ong 
presidente sa stake pagatawagon.

“Human sa pag-ampo, pag-interbyu, pagtuon, ug pag-ampo og 
usab, si Elder Benson nangutana kon ako nahibalo ba kinsa ang 
mahimong bag-o nga presidente sa stake. Miingon ako nga wala 
pa nako madawat kana nga inspirasyon. Mitan-aw siya og dugay 
kanako ug mitubag nga siya wala usab. Hinoon, kami mga nadasig 
sa paghangyo og tulo ka takus nga naghupot sa priesthood sa pag-
pamulong diha sa Sabado sa gabii nga sesyon sa komperensya. Sa 
kalit human nakasugod ang ikatulong mamumulong, ang Espiritu 
miaghat kanako nga kinahanglan siya ang bag-ong presidente sa 
stake. Gilingi nako si Presidente Benson ug nakita ang iyang mga 
luha nga midagayday sa iyang nawong. Ang pagpadayag gihatag 
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“Unsaon nato pag-angkon sa Espiritu? ‘Pinaagi sa pag-ampo 
diha sa hugot nga pagtuo,’ nag-ingon ang Ginoo.”
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ngari kanamong duha—apan pinaagi lamang sa mapadayunong 
pagtinguha sa kabubut-on sa Langitnong Amahan samtang kami 
nagpadayon sa pagbuhat diha sa hugot nga pagtuo.” 3

Sa sinugdanan sa usa ka komperensya alang sa bag-ong mga 
presidente sa misyon, si Presidente Benson mipakigbahin sa mo-
sunod nga tambag:

“Misulti ako sa makadaghang higayon ngadto sa akong mga ka-
igsoonan nga ang Espiritu mao lamang ang labing importanting 
elemento niini nga trabaho. Inubanan sa Espiritu nga nagpalambo 
sa inyong calling, makahimo kamo og mga milagro alang sa Ginoo 
diha sa natad sa misyon. Kon wala ang Espiritu dili gayud kamo 
molampos bisan unsa pa ang inyong talento ug abilidad.

“Makadawat kamo og maayo kaayo nga panudlo sa sunod nga 
tulo ka adlaw. Mga handbook iapud-apod, mga responsibilidad ug 
mga pamaagi pagahisgutan, mga lagda pagatukion, ug ang tanan 
niini labing makatabang kaninyo. Apan ang labing dako kaayo nga 
tabang nga sukad inyong madawat isip usa ka presidente sa mis-
yon dili magagikan sa mga handbook o mga manwal. Ang inyong 
labing dako nga tabang magagikan sa Ginoo Mismo samtang kamo 
mangamuyo ngadto Kaniya sa mapainubsanong pag-ampo. Sam-
tang kamo magbalik-balik og luhod mangaliyupo Kaniya alang sa 
balaang tabang sa pagpangalagad sa inyong misyon, inyong mabati 
ang Espiritu, makadawat kamo sa inyong tubag gikan sa kahitas-an, 
ang inyong misyon molambo sa espirituhanong paagi tungod sa 
inyong pagsalig Kaniya.” 4

Gipadangat ni Presidente Benson kini nga tambag ngadto sa 
tanang miyembro sa Simbahan, lakip sa mga bata. 5 Miingon siya: 
“Niini nga trabaho ang Espiritu mao ang importante—bisan asa kita 
magserbisyo. Nahibalo ako nga kinahanglan gayud nga mosalig ako 
sa Espiritu. Atong angkunon kana nga Espiritu ug magmatinud-anon 
nga mga miyembro sa Simbahan, maunungon nga mga anak ug 
mga ginikanan, epektibo nga mga home teacher, madasigon nga 
mga magtutudlo, dinasig nga mga lider sa ward ug stake.” 6

Bisan tuod gitudlo ni Presidente Benson kini nga kamatuoran 
sa dayag ug sa walay kahadlok ngadto sa tibuok kalibutan, ang 
iyang nag-unang paningkamot sa pagsuta niini pribado ug hilom. 
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Kini misugod sa panimalay, sa panag-uban sa iyang asawa, si Flora. 
Ang igsoong babaye sa gawas ni Flora nga si Julia Dalley makausa 
mibisita sa mga Benson, ug sa kaulahian misulat ngadto ni Flora, 
nagkomentaryo sa pamilyang Benson. “Unsa pay mas sulundon 
dinhi sa yuta?” siya miingon. “Nakadayeg ko sa ka yano sa inyong 
paagi sa pagpuyo apan labaw sa tanan ako nadani sa kamatuoran 
nga diha sa inyong panimalay gibati nako ang presensya sa Espiritu 
sa Ginoo.” 7

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Kita kinahanglang maningkamot alang sa 
kanunay nga pakig-uban sa Espiritu Santo sa 

tanang mga adlaw sa atong mga kinabuhi.

Usa ka sigurado nga paagi nga kita makatino kon kita anaa ba sa 
higpit ug pig-ot nga agianan mao nga kita makabaton sa Espiritu sa 
Ginoo sa atong mga kinabuhi.

Ang pagbaton sa Espiritu Santo nagdala og piho nga mga bunga.

Si Apostol Pablo miingon nga “ang bunga sa Espiritu mao ang 
gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuanguron, pagkamaayo, 
pagkamatinumanon, kaaghop, [ug] pagpugong sa kaugalingon.” 
(Mga Taga-Gal. 5:22–23.)

Ang labing importanting butang sa atong mga kinabuhi mao ang 
Espiritu. Kanunay ko kanang gibati. Kita kinahanglan gayud nga 
magpabiling andam sa pagdawat ug pagkasensitibo sa mga pag-
aghat sa Espiritu Santo diha sa tanan nga mga bahin sa atong mga 
kinabuhi. . . . Kini nga mga pag-aghat labing kasagaran moabut kon 
kita dili ubos sa kapiot sa atubangunon nga mga sabut ug kon kita 
dili puno sa kabalaka sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. 8

Ang pagka-espirituhanon—ang pagka-sensitibo sa Espiritu sa 
 Ginoo—mao ang labing dako nga panginahanglan kanatong tanan. 
Kita kinahanglang maningkamot alang sa kanunay nga pakig-uban 
sa Espiritu Santo sa tanang adlaw sa atong mga kinabuhi. Kon ma-
kabaton kita sa Espiritu, ganahan kita nga moserbisyo, mahigugma 
kita sa Ginoo, ug mahigugma kita niadtong kinsa atong kauban sa 
pagserbisyo, ug kadtong kinsa atong giserbisyohan.
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Daghang mga tuig human gimartir si Joseph Smith, mipakita 
siya ngadto ni Presidente Brigham Young. Paminawa ang iyang 
mensahe:

“Sultihi ang mga tawo nga magmapainubsanon ug magmatinud-
anon, ug magsiguro sa pagbaton sa espiritu sa Ginoo ug kini mo-
giya kanila sa katarung. Pagbantay ug ayaw isalikway ang ligdong 
nga hinagawhaw nga tingog; motudlo kini sa unsay inyong buhaton 
ug kon asa moadto; mohatag kini sa mga bunga sa gingharian. Sul-
tihi ang mga kaigsoonan sa pag-abli kanunay sa ilang kasingkasing 
alang sa konbiksyon, aron kon ang Espiritu Santo moabut kanila, 
andam na ang ilang kasingkasing sa pagdawat niini.” . . .

Kining buhat sa ulahing mga adlaw espiritwal. Nagkinahanglan 
kini og pagka-espirituhanon sa pagsabut niini, sa paghigugma ni-
ini, ug sa pagmatikod niini. Busa tinguhaa ang Espiritu sa tanan 
ninyong buhaton. Hupti kini diha kaninyo kanunay. Kana mao ang 
among hagit.9

Nagpuyo kita sa dautan kaayo nga kalibutan. Giliyokan kita sa 
propaganda nga ang dautan matarung ug ang matarung dautan. 
Ang sayop nga mga pagtulun-an nagdagsang nga nakaapekto ka-
nato. Hapit tanan nga nindot, maayo, lunsay, makabayaw, ug ma-
kalig-on gihagit nga sukad wala pa mahitabo.

Usa ka rason nga kita ania niini nga yuta mao ang pag-ila tali sa 
kamatuoran ug sa sayop. Ang pag-ila moabut pinaagi sa Espiritu 
Santo, dili lamang sa atong intelektwal nga mga gahum. 

Kon kita sa kinasingkasing ug matinuorong magtinguha sa kama-
tuoran, kining nindot nga saad may katumanan: “Ang Dios mohatag 
nganha kanimo og kahibalo pinaagi sa iyang Balaan nga Espiritu, 
oo, pinaagi sa dili mahulagway nga gasa sa Espiritu Santo.” (Dok-
trina ug mga Pakigsaad 121:26.)10

2
Kon kita mapainubsanon ug sensitibo, ang Ginoo 

moaghat kanato pinaagi sa atong mga pagbati.

Pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan nga panalanginan 
kamo sa Iyang Espiritu sa tanang panahon. Kasagaran ang Espiritu 
atong nganlan og Espiritu Santo. . . . Ang Espiritu Santo motabang 
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kaninyo sa pagpili sa matarung. Ang Espiritu Santo mopanalipod 
kaninyo gikan sa dautan. Mohagawhaw Siya kaninyo sa ligdong, 
nga hinagawhaw nga tingog sa pagbuhat og maayo. Kon kamo 
mobuhat og maayo, kamo mobati og maayo, ug kana mao ang Es-
piritu Santo nga nagsulti nganha kaninyo. Ang Espiritu Santo nindot 
kaayo nga kauban. Siya kanunay nga anaa sa pagtabang kaninyo.11

Pamalandunga ang mga butang nga wala ninyo masabti. Ingon 
nga gimando sa Ginoo ni Oliver Cowdery: “Magtuon niini diha sa 
imong hunahuna; unya . . . mangutana kanako kon kini husto, ug 
kon kini husto Ako mohimo sa imong dughan nga moinit diha sa 
sulod kanimo; busa, imong mabati nga kini husto.” (D&P 9:8, mga 
italic gidugang.)

Namatikdan ba ninyo ang katapusang hugpong sa mga pulong? 
“Imong mabati nga kini husto.”

Kita makadungog sa mga pulong sa Ginoo labing kasagaran pi-
naagi sa pagbati. Kon kita mapainubsanon ug sensitibo, ang Ginoo 
moaghat kanato pinaagi sa atong mga pagbati. Mao kana ngano nga 
ang espiritwal nga mga pag-aghat motandog kanato og higayon sa 
hingpit nga kalipay, usahay sa paghilak. Sa daghang mga higayon 
ang akong mga emosyon nahimong malumo ug ang akong mga 
pagbati masensitibo kaayo kon naimpluwensya sa Espiritu.

Ang Espiritu Santo makahimo sa atong mga pagbati nga mas 
malumo. Mobati kita nga mas manggiloy-on ug mapuanguron sa 
usag usa. Kasagaran kita mas malinawon sa atong mga pakigrelas-
yon. Kita adunay mas dakong kapasidad sa paghigugma sa usag 
usa. Ang mga tawo gusto nga maduol kanato tungod kay ang atong 
tinuod nga panagway nagsanag sa impluwensya sa Espiritu. Mas 
diosnon kita sa atong kinaiya. Agi og resulta, kita nahimong nag-
tubo nga mas sensitibo ngadto sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo 
ug sa ingon makahimo sa pagsabut sa espiritwal nga mga butang 
sa mas tataw nga paagi.12

3
Kita makaangkon sa Espiritu pinaagi sa 

sinserong pag-ampo ug pagpuasa.

Unsaon nato pag-angkon sa Espiritu? “Pinaagi sa pag-ampo diha 
sa hugot nga pagtuo,” nag-ingon ang Ginoo [D&P 42:14]. Busa, 
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mag-ampo kita uban ang kinasingkasing ug tinuod nga katuyoan. 
Kinahanglan gayud nga mag-ampo kita alang sa dugang nga hugot 
nga pagtuo ug mag-ampo alang sa Espiritu nga magauban sa atong 
pagtudlo. Kinahanglan nga mangayo kita og pasaylo sa Ginoo.

Ang atong mga pag-ampo kinahanglan nga ihalad sa samang 
diwa ug uban sa samang kainit ingon sa mga pag-ampo ni Enos 
diha sa Basahon ni Mormon. Ang kadaghanan kanato pamilyar ni-
ana nga makadasig nga istorya, busa dili ko na balikon ang kaagi. 
Buot ko lamang kuhaon ang inyong atensyon ngadto niini nga 
mga pulong. Si Enos mipamatuod: “Ako mosulti kaninyo sa akong 
pagpakigbisog sa atubangan sa Dios, sa wala pa ako makadawat sa 
kapasayloan sa akong mga sala.” Iyang gitataw kana nga pagpakig-
bisog sa Dios. Timan-i ang kainit sa iyang pangaliyupo:

“Ang akong kalag gigutom.”

“ang matag adlaw nga pagtuon sa kasulatan nagdapit sa Espiritu.”
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“Ako miluhod sa atubangan sa akong Magbubuhat.”

“Ako nangamuyo ngadto kaniya sa hilabihan nga pag-ampo ug 
nangaliya alang sa akong kaugalingon nga kalag.”

“Sa tibuok adlaw ako nangamuyo ngadto kaniya.”

Dayon si Enos mipamatuod, “Dihay miabut nga usa ka tingog 
ngari kanako, nag-ingon: Enos, ang imong mga sala gipasaylo na, 
ug ikaw panalanginan. . . . Busa, ang akong kasaypanan nakuha sa 
hingpit.” Sa dihang nangutana siya sa Ginoo giunsa niini pagtuman, 
ang Ginoo mitubag kaniya: “Tungod sa imong hugot nga pagtuo 
ni Kristo . . . ang imong hugot nga pagtuo nakahimo kanimo nga 
hinlo.” (Enos 1:2, 4–8; mga italic gidugang.)

Si Enos naayo sa espirituhanong paagi. Pinaagi sa iyang hilabi-
han nga pangaliya ngadto sa Dios, nasinati niya ang unsay nasinati, 
gisinati, ug kinahanglan gayud nga masinati sa matinud-anon sa 
bisan hain nga dispensasyon, kon sila buot nga makakita sa Dios 
ug mapuno sa Iyang Espiritu.13

Kon buot ninyong maangkon ang hustong kinaiya sa inyong 
responsibilidad ug calling . . . sulayi ang pagpuasa sulod sa pipila 
ka panahon. Wala ako magpasabut nga dili mokaon og usa ka ting-
kaon lamang, dayon mokaon og doble ang gidaghanon sa sunod 
nga tingkaon. Nagpasabut ako og tinuod gayud nga pagpuasa, ug 
pag-ampo sulod niana nga panahon. Kini mas makaayo sa paghatag 
kaninyo og tinuod nga kinaiya sa inyong responsibilidad ug calling 
ug motugot sa Espiritu sa paglihok pinaagi kaninyo kay sa bisan 
unsa nga akong nahibaloan.14

4
Ang matag adlaw nga pagtuon sa kasulatan, 
lakip ang pagpamalandong sa mga tudling 

sa kasulatan, nagdapit sa Espiritu.

Siksika nga makugihon ang mga kasulatan sa personal nga pag-
tuon matag adlaw. Ang matag adlaw nga pagtuon sa kasulatan nag-
dapit sa Espiritu.15

Paghatag og panahon sa pagpamalandong. Ang pagpama-
landong og tudling sa kasulatan—Santiago 1:5—migiya sa ba-
tang lalaki ngadto sa kakahoyan aron sa pagpakigsulti sa iyang 
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Langitnong Amahan. Kana mao ang nag-abli sa kalangitan niini 
nga dispensasyon.

Ang pagpamalandong og tudling sa kasulatan gikan sa basahon 
ni Juan diha sa Bag-ong Tugon midala sa mahinungdanong pagpa-
dayag kalabut sa tulo ka ang-ang sa himaya [tan-awa sa Juan 5:29; 
D&P 76].

Ang pagpamalandong sa lain nga tudling sa kasulatan gikan sa 
Sinulat ni Pedro miabli sa kalangitan ngadto ni Presidente Joseph F. 
Smith, ug iyang nakita ang kalibutan sa mga espiritu. Kana nga 
pagpadayag, nga nabantog isip ang Panan-awon sa Katubsanan sa 
Patay, karon kabahin na sa Doktrina ug mga Pakigsaad [tan-awa sa 
1 Pedro 3:18–20; 4:6; D&P 138].

Pamalandunga ang kahulugan sa responsibilidad nga gihatag sa 
Ginoo ngari kanato. Ang Ginoo nagtambag, “Palandonga ang mga 
kaligdong sa kahangturan diha sa inyong mga hunahuna.” (D&P 
43:34.) Dili kamo makahimo niana kon ang inyong mga hunahuna 
puno sa mga kabalaka sa kalibutan.

Pagbasa ug pagtuon sa mga kasulatan. Ang mga kasulatan kina-
hanglan nga pagatun-an diha sa panimalay uban sa mga amahan 
ug sa mga inahan nga mangulo ug maghatag og ehemplo. Ang mga 
kasulatan kinahanglan nga pagasabton pinaagi sa gahum sa Espiritu 
Santo, kay ang Ginoo naghatag niini nga saad ngadto sa matinud-
anon ug masulundon Kaniya: “Kamo masayud sa mga misteryo ug 
malinawon nga mga butang.” (D&P 42:61.)

Ang mosunod nga pahayag ni Presidente Spencer W. Kimball 
nagpakita unsaon pa nato paglambo sa pagka-espirituhanon sa 
atong mga kinabuhi:

“Akong nakita nga kon dili kaayo tininuod ang akong mga pakig-
relasyon sa butang nga balaan ug kon maingon og walay balaang 
dunggan nga naminaw ug walay balaang tingog nga namulong, 
niana ako layo, layo gayud kaayo. Kon makugihon akong mobasa 
sa mga kasulatan ang gilay-on magkaduol ug ang pagka-espiritu-
hanon mobalik. Mabantayan nako ang akong kaugalingon nga mas 
mainitong naghigugma niadtong kinsa akong kinahanglan gayud 
nga higugmaon sa akong tibuok nga kasingkasing ug hunahuna ug 
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kusog, ug higugmaon pa sila og dugang, ako kining nakita nga mas 
sayon ang pagsunod sa ilang tambag.” . . .

Kana mahinungdanong tambag nga akong nahibaloan pinaagi 
sa kasinatian nga tinuod.

Kon kamo mas pamilyar sa mga kasulatan, mas maduol kamo 
ngadto sa hunahuna ug kabubut-on sa Ginoo ug mas magkasuod 
kamo isip bana ug asawa ug mga anak. Inyong makita nga pinaagi 
sa pagbasa sa mga kasulatan ang mga kamatuoran sa kahangturan 
maanaa sa inyong mga hunahuna.16

Ang kaaway dili gusto nga ang pagtuon sa kasulatan mahitabo 
sa atong mga panimalay, ug busa mohimo siya og mga problema 
kon siya makahimo. Apan kita kinahanglan gayud nga molahutay.17

Dili kita makaila sa Dios ug ni Jesus kon dili magtuon mahitu-
ngod kanila ug dayon mobuhat sa ilang kabubut-on. Kini nga paagi 
moresulta sa dugang nga pinadayag nga kahibalo diin, kon sundon, 
sa kadugayan mogiya kanato ngadto sa dugang nga mga kamatu-
oran. Kon kita mosunod niini nga sumbanan, madawat nato ang 
dugang kahayag ug hingpit nga kalipay, nga sa kadugayan mogiya 
ngadto sa presensya sa Dios, diin kita, uban Kaniya, makabaton og 
kahingpitan.18

5
Ang Espiritu Santo mopuyo diha kanato 
samtang kita nagpasidungog, nagtahud, 

ug nagsunod sa mga balaod sa Dios.

Kita gitudloan nga ang Espiritu dili mopuyo sa dili balaan nga 
mga templo [tan-awa sa Helaman 4:24]. Busa, ang usa sa atong 
unang mga prayoridad mao ang pagsiguro nga ang atong kaugali-
ngong mga kinabuhi hapsay.19

Maghisgot ako mahitungod sa pagkamasulundon. Kamo nag-
kat-on karon sa pagsunod sa tanang mga sugo sa Ginoo. Samtang 
kamo nagbuhat sa mao, makabaton kamo sa Iyang Espiritu uban 
kaninyo. Mobati kamo og kamaayo sa inyong mga kaugalingon. 
Dili kamo makabuhat og sayop ug mobati og katarung. Imposible 
kini! 20
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Ang temporal nga saad alang sa pagkamasulundon [ngadto sa 
Pulong sa Kaalam] mao: Sila “makadawat og maayo nga panglawas 
ug uyok sa ilang mga kabukogan; . . . [sila] modagan ug dili maluya, 
ug molakaw ug dili makuyapan.” (D&P 89:18, 20.)

Hinoon, kanunay akong mibati, nga ang mas dakong panalangin 
sa pagkamasulundon ngadto sa Pulong sa Kaalam ug sa tanang mga 
sugo mao ang espiritwal.

Paminawa ang espiritwal nga saad: “Ang tanan nga mga santos 
kinsa mahinumdom sa pagsunod ug sa pagbuhat niini nga mga pa-
nultihon, maglakaw nga masulundon sa mga sugo, . . . makakita og 
kaalam ug dakong mga bahandi sa kahibalo, gani ang mga tinago 
nga mga bahandi.” (D&P 89:18, 19; mga italic gidugang.)

Ang pipila naghunahuna nga kini nga saad nag-agad lamang sa 
pagsunod sa mga gipangayo sa Pulong sa Kaalam. Apan inyong 
mamatikdan nga kita kinahanglan gayud nga maglakaw nga mag-
masulundon ngadto sa tanang mga sugo. Niana kita makadawat 
og piho nga espirituhanong mga saad. Kini nagpasabut nga kita 
kinahanglan gayud nga mosunod sa balaod sa ikapulo, mobalaan sa 
adlawng Igpapahulay, magpabilin nga limpyo ug putli sa moral,ug 
mosunod sa tanang mga sugo.

Kon kita mobuhat niining tanan, ang saad mao: Sila “makakita og 
kaalam ug dakong mga bahandi sa kahibalo, gani ang mga tinago 
nga mga bahandi.” (D&P 89:19.)

Kinsa nga amahan ug inahan ang dili gusto sa inspirasyon sa 
Ginoo sa pagmatuto sa ilang mga anak? Ako magpamatuod nga 
kini nga mga panalangin mainyo. Sa tinuod ang mga ginikanan dili 
buot, pinaagi sa pagkadili masulundon, nga mapugngan ang ilang 
mga anak sa pagdawat sa mga panalangin sa Ginoo. Ang tanang 
mga amahan ug inahan sa Israel kinahanglan nga takus sa ilang 
mga kaugalingon alang niini nga saad.

Ang pagsunod sa mga sugo sa Dios usa ka kahimtang sa pag-
katakus alang sa pagsulod ngadto sa Balay sa Ginoo. Ang kaalam 
ug ang “dakong mga bahandi sa kahibalo” gihatag nga kalabut sa 
atong kalipay niini nga kinabuhi ug hingpit nga kalipay sa tanang 
kahangturan. . . .
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Ako dili motuo nga ang usa ka miyembro sa Simbahan maka-
baton og aktibo, gamhanan nga pagpamatuod sa ebanghelyo nga 
dili magsunod sa mga sugo. Ang usa ka pagpamatuod mao ang 
pagbaton og bag-ong inspirasyon nga makahibalo nga ang buhat 
tinuod, dili usa ka butang nga atong madawat kausa lamang. Ang 
Espiritu Santo mopuyo niadtong kinsa mopasidungog, motahud, 
ug mosunod sa mga balaod sa Dios. Ug kana mao ang Espiritu 
nga naghatag og inspirasyon ngadto sa indibidwal. Mapainubsanon 
akong nagpamatuod sa katinuod niini nga saad.21

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Si Presidente Benson miingon nga ang mga pag-aghat gikan sa 

Espiritu Santo labing kasagaran moabut kon kita dili ubos sa ka-
piot sa mga atubangunon nga mga sabut ug kon kita dili puno 
sa kabalaka sa adlaw-adlaw nga kinabuhi (seksyon 1). Unsaon 
nato pagpabilin nga sensitibo ngadto sa Espiritu bisan kon kita 
aduna niana nga mga kapiot?

• Mitudlo si Presidente Benson, “Kon kita mapainubsanon ug sen-
sitibo, ang Ginoo moaghat kanato pinaagi sa atong mga pagbati” 
(seksyon 2). Unsa ang inyong nakat-unan mahitungod sa pag-ila 
sa mao nga mga pag-aghat?

• Diha sa seksyon 3, si Presidente Benson nag-awhag kanato sa 
pagsunod sa ehemplo ni Enos, ingon nga girekord diha sa Basa-
hon ni Mormon. Unsa ang pipila ka mga leksyon mahitungod sa 
pagtinguha sa Espiritu ang atong makat-unan gikan ni Enos?

• Alang kaninyo, unsa ang kalainan tali sa pagbasa sa mga kasula-
tan ug sa “[pag]pamalandong og tudling sa kasulatan”? (Tan-awa 
sa seksyon 4.) Ngano sa inyong hunahuna nga ang makugihon, 
matag adlaw nga pagtuon sa kasulatan nakatabang kanato nga 
bukas ngadto sa mga pag-aghat sa Espiritu?

• Miingon si Presidente Benson, “Ang Espiritu Santo mopuyo niad-
tong kinsa mopasidungog, motahud, ug mosunod sa mga balaod 
sa Dios” (seksyon 5). Ngano sa inyong hunahuna nga ang atong 
abilidad sa pagdawat og inspirasyon naimpluwensya sa atong 
mga paningkamot sa pagsunod sa mga sugo?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan
1 Nephi 10:17–19; 2 Nephi 4:15–16; Mosiah 2:36–37; D&P 8:2–3; 

45:56–57; 76:5–10; 121:45–46

Tabang sa Pagtuon
“Samtang ikaw magtuon, bantayi pag-ayo ang mga ideya nga 

mosulod sa imong hunahuna ug ang mga pagbati nga mosulod 
sa imong kasingkasing” (Isangyaw ang Akong Ebanghelyo [2004], 
21). Hunahunaa ang pagsulat sa mga panumduman nga inyong 
nadawat bisan kon kini ingon og walay labut sa mga pulong nga 
inyong gibasa. Kini mahimo nga mao gayud ang mga butang nga 
buot ipadayag sa Ginoo nganha kaninyo.

Mubo nga mga sulat
 1. Gikutlo ni Thomas S. Monson, “A 

Provident Plan—A Precious Promise,” 
 Ensign, Mayo 1986, 63.

 2. “Seek the Spirit of the Lord,” Ensign, 
Abr. 1988, 5

 3. Robert D. Hales, “Personal nga Pagpa-
dayag: Ang mga Pagtulun-an ug mga 
Ehemplo sa mga Propeta,” Ensign ug 
Liahona, Nob. 2007, 87–88.

 4. “My Challenges to Mission Presidents,” 
seminar alang sa bag-ong mga presi-
dente sa misyon, Hunyo 25, 1986.

 5. Tan-awa sa “To the Children of the 
Church,” Ensign, Mayo 1989, 82.

 6. “A Sacred Responsibility,” Ensign, Mayo 
1986, 77.

 7. Julia Dalley, sa Sheri L. Dew, Ezra Taft 
Benson: A Biography (1988), 128.

 8. “Seek the Spirit of the Lord,” 2.
 9. “Seek the Spirit of the Lord,” 5; ang 

pahayag ni Brigham Young makita 
diha sa Manuscript History of Brigham 
Young, Peb. 23, 1947, 2 vols., ed. Elden 
Jay Watson (1968, 1971), 2:529.

 10. Come unto Christ (1983), 22.
 11. “To the Children of the Church,” 82.
 12. “Seek the Spirit of the Lord,” 4.
 13. Come unto Christ, 92–93.
 14. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), 331–32.
 15. “My Challenges to Mission Presidents,” 

seminar alang sa bag-ong mga presi-
dente sa misyon, Hunyo 25, 1986; mga 
italic gikuha gikan sa orihinal.

 16. “Seek the Spirit of the Lord,” 2, 4; ang 
pahayag ni Spencer W. Kimball makap-
lagan diha sa Mga Pagtulun-an sa mga 
Presidente sa Simbahan: Spencer W. 
Kimball (2006), 84.

 17. “A Sacred Responsibility,” 78.
 18. “In His Steps,” Ensign, Sept. 1988, 5.
 19. Come Unto Christ, 92.
 20. “Preparing Yourselves for Missionary 

Service,” Ensign, Mayo 1985, 36.
 21. “A Principle with a Promise,” Ensign, 

Mayo 1983, 54.
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Los Angeles California Temple
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Bililhon nga mga Panalangin 
diha sa Balay sa Ginoo

 “Diha kini sa mga templo nga kita makaangkon sa 
labing mahinungdanon nga mga panalangin sa Dios 
kalabut sa kinabuhing dayon. Ang mga templo mao 

ang tinuod nga mga ganghaan ngadto sa langit.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

“Mapasalamaton ako sa Ginoo nga ang akong mga panumdu-
man sa templo mobalik—gani ngadto sa gamay pa ako nga bata,” 
miingon si Presidente Ezra Taft Benson. “Nahinumduman ko og ma-
ayo, isip gamay nga batang lalaki, naggikan sa uma ug nagpadulong 
sa daang balay sa umahan sa Whitney, Idaho. Akong nadunggan 
ang akong inahan nga nagkanta sa ‘Have I Done Any Good in the 
World Today?’ (Hymns, nu. 58.)

“Makita nako siya gihapon sa akong hunahuna nga nagduko 
sa plantsahanan nga may mga pamantalaan sa sawog, nag-utaw 
og tag-as nga piraso sa puting panapton, nagkasingot ang iyang 
agtang. Sa gipangutana nako siya unsay iyang gibuhat, miingon 
siya, ‘Kini mga kupo sa templo, anak. Ang imong amahan ug ako 
moadto sa templo. . . .’

“Dayon gibutang niya ang daan nga plantsa diha sa lung-aganan, 
mibitad og lingkuranan duol nako, ug miasoy kanako mahitungod 
sa buhat sa templo—unsa kaimportante kini nga makaadto sa tem-
plo ug makaapil diha sa sagrado nga mga ordinansa nga gihimo 
didto. Mipahayag usab siya sa iyang madasigong paglaum nga sa 
pipila ka adlaw ang iyang mga anak ug mga apo ug mga anak sa 
iyang mga apo makabaton og oportunidad sa pagpahimulos niining 
bililhon nga mga panalangin.
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“Kining malipayon nga mga panumduman mahitungod sa pag-
bati bahin sa buhat sa templo mga panalangin sa among panimalay 
sa umahan. . . . Kini nga mga panumduman mibalik samtang ako 
mipahigayon og kaminyoon sa matag usa sa akong mga anak ug 
mga apo, sa mga apo sa akong inahan ug mga anak sa iyang mga 
apo, ubos sa impluwensya sa Espiritu diha sa balay sa Ginoo.

“Kini mga bililhon nako nga mga panumduman.” 1

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang mga templo mga simbolo sa tanan 
nga atong gihuptan nga bililhon.

Ang templo mao ang labing duol nga dapit sa langit dinhi sa 
mortal nga yuta.2

[Ang] templo mahimong kahayag ngadto sa tanan diha [sa] area—
usa ka simbolo sa tanan nga atong gihuptan nga bililhon.3

Ang templo mao ang kanunay nga pahinumdom nga ang Dios 
nagplano sa pamilya nga mahimong mahangturon.4

[Ang templo] usa ka kanunay, makita nga simbolo nga ang Dios 
walay gibiyaan nga tawo nga magpangapkap sa kangitngit. Kini 
dapit sa pagpadayag. Bisan tuod nga kita nagpuyo sa usa ka na-
pukan nga kalibutan—usa ka dautan nga kalibutan—ang balaang 
mga dapit gilain ug gipahinungod aron nga ang takus nga mga 
lalaki ug mga babaye makakat-on sa lagda sa langit ug mosunod 
sa kabubut-on sa Dios.5

[Ang templo] usa ka lig-on nga saksi nga ang gahum sa Dios 
makapugong sa mga gahum sa dautan nga anaa sa atong taliwala. 
Daghan nga mga ginikanan, sulod o sa gawas sa Simbahan, naba-
laka mahitungod sa proteksyon batok sa nagtubo og kusog nga 
pagkadautan nga naghulga sa pagbuntog sa Kristiyanong mga baru-
ganan. Nakita nako ang akong kaugalingon nga hingpit nga miuyon 
sa pahayag nga gihimo ni Presidente Harold B. Lee sa panahon 
sa Ikaduhang Gubat sa Tibuok Kalibutan. Miingon siya: “Naghis-
gut kita mahitungod sa seguridad niini nga panahon, apan kita 
napakyas sa pagsabut nga . . . kita adunay nagbarug nga balaang 
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templo diin mahimo natong makita ang mga simbolo kon asa ang 
gahum mahimong maggikan nga moluwas niini nga nasud gikan 
sa pagkalaglag.” 6

Sa usa ka pagtipon-tipon didto sa Beverly Hills Hilton Hotel sa 
Los Angeles, [California,] gihangyo ko sa Presidente sa Estados Uni-
dos [isip iyang secretary sa agrikultura] sa pag-abi-abi sa presidente 
sa usa sa atong mas bag-ong mga nasud, ang presidente sa otsentay 
otso ka milyon ka mga tawo nga nagkatag diha sa mga 3,000 ka 
mga isla nga 1600 ka kilometro ang gitas-on, usa ka nasud nga pi-
pila pa lamang ka tuig nga nahimo. Samtang kami naglingkod dinhi 
niini nga panihapon, nga gipasiugdahan sa kasagaran sa industriya 
sa tighimo og pelikula ug diin daghang mga artista ang nanambong, 
ako makatan-aw sa gawas pinaagi sa nindot nga dakong bintana. 
Dulhugon nga dalan, gagmay nga bungtod, makita nako ang kaha-
yag sa replektor nga suga nga naglibut sa mahimayaon nga Templo 
sa Los Angeles, ug ako dihay hingpit nga kalipay sa pagtudlo niini 
ngadto sa akong mga bisita ug sa mga higala diha sa among lamesa 
ug sa ubang mga lamesa. Ako naghunahuna, samtang naglingkod 
kami didto, “Kasagaran sa unsay nahitabo karong gabhiona tem-
poraryo lamang sa kinabuhi. Ang mga butang nga molungtad, ang 
mga butang nga tinuod, ang mga butang nga importante mao kadto 
nga mga butang nga girepresentar diha sa templo sa Dios.” 7

Hinaut nga [ang templo] mahimong kanunay nga pahinumdom 
nga ang kinabuhi mahangturon ug nga ang mga pakigsaad nga 
atong gihimo dinhi sa yuta mahimong mahangturon.8

2
Nagkinahanglan kita og mga ordinansa ug mga 
pakigsaad sa templo aron makasulod ngadto sa 
kahingpitan sa priesthood ug mangandam nga 

makabalik ngadto sa presensya sa Dios.

Sa diha nga gibutang sa Langitnong Amahan si Adan ug si Eva 
dinhi sa yuta, gibuhat Niya ang mao uban sa katuyoan sa pagtudlo 
kanila kabahin kon unsaon pagbalik ngadto sa Iyang presensya. 
Misaad ang atong Amahan og usa ka Manluluwas aron pagtubos ka-
nila gikan sa ilang napukan nga kahimtang. Siya mihatag kanila sa 
plano sa kaluwasan ug misugo kanila sa pagtudlo sa ilang mga anak 
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og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug paghinulsol. Dugang pa, 
si Adan ug ang iyang kaliwatan gisugo sa Dios sa pagpabunyag, sa 
pagdawat sa Espiritu Santo, ug sa pagsulod ngadto sa kapunongan 
sa Anak sa Dios.

Ang pagsulod ngadto sa kapunongan sa Anak sa Dios mao ang 
katumbas karon sa pagsulod ngadto sa kahingpitan sa Melchizedek 
Priesthood, nga madawat lamang diha sa balay sa Ginoo.

Tungod kay si Adan ug si Eva nakatuman niini nga mga kina-
hanglanon, ang Dios miingon ngadto kanila, “Ikaw subay sa kapu-
nongan kaniya kinsa walay sinugdanan sa mga adlaw o katapusan 
sa mga tuig, gikan sa tanan nga kahangturan ngadto sa tanan nga 
kahangturan.” (Moises 6:67.)

Tulo ka tuig sa wala pa mamatay si Adan, usa ka dakong hitabo 
ang nahinabo. Gidala niya ang iyang anak nga lalaki nga si Seth, 
iyang apo nga lalaki nga si Enos, ug ang ubang halangdon nga mga 
pari [high priest] kinsa iyang tinuod nga mga kaliwat, uban sa lain 
niyang matarung nga mga kaliwatan, ngadto sa usa ka walog nga 
gitawag og Adam-ondi-Aman. Didto gihatag ni Adan ngadto niining 
matarung nga mga kaliwatan ang iyang katapusang panalangin.

Ang Ginoo dayon mipakita ngadto kanila [tan-awa sa D&P 
107:53–56]. . . .

Giunsa ni Adan pagdala ang iyang mga kaliwatan ngadto sa pre-
sensya sa Ginoo?

Ang tubag: Si Adan ug ang iyang mga kaliwatan misulod ngadto 
sa kapunongan sa priesthood sa Ginoo. Karon kita moingon nga 
sila miadto sa Balay sa Ginoo ug midawat sa ilang mga panalangin.

Ang kapunongan sa priesthood nga gipamulong diha sa mga 
kasulatan usahay gipasabut isip ang patriyarkal nga kapunongan 
tungod kay kini gikan sa amahan gitugyan ngadto sa anak nga 
lalaki. Apan kini usab nga kapunongan gihulagway sa karon nga 
pagpadayag isip usa ka kapunongan sa gobyerno sa pamilya diin 
ang usa ka lalaki ug usa ka babaye mosulod ngadto sa usa ka pa-
kigsaad uban sa Dios—sama sa gibuhat ni Adan ug ni Eva—aron 
ma-sealed alang sa kahangturan, nga makabaton og kaliwatan, ug 
mohimo sa kabubut-on ug buhat sa Dios sa tibuok nilang kinabuhi 
sa mortalidad.
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Kon ang magtiayon matinuoron sa ilang mga pakigsaad, sila may 
katungod ngadto sa panalangin sa labing taas nga ang-ang sa ce-
lestial nga gingharian. Makasulod lamang niini nga mga pakigsaad 
karon pinaagi sa pag-adto sa Balay sa Ginoo.

Misunod si Adan niini nga kapunongan ug midala sa iyang kali-
watan ngadto sa presensya sa Dios. . . .

. . . Makasulod lamang niini nga kapunongan sa priesthood kon 
kita motuman sa tanan nga mga sugo sa Dios ug motinguha sa mga 
panalangin sa mga amahan ingon sa gibuhat ni Abraham [tan-awa 
sa Abraham 1:1–3] pinaagi sa pag-adto sa balay sa atong Amahan. 
Walay laing dapit dinhi sa yuta nga kini madawat!

. . . Lakaw ngadto sa templo—ang balay sa atong Amahan—aron 
sa pagdawat sa mga panalangin sa inyong mga amahan nga kamo 
unta makabaton og katungod sa labing dako nga mga panalangin sa 
priesthood. “Kay kon wala kini walay tawo nga makakita sa nawong 
sa Dios, gani sa Amahan, ug mabuhi.” (D&P 84:22.)

Ang balay sa atong Amahan balay sa kahusay. Moadto kita sa 
Iyang balay aron sa pagsulod niana nga kapunongan sa priesthood 
nga mohatag kanato og katungod sa tanan nga ang Amahan aduna, 
kon kita matinud-anon.9

3
Pinaagi sa mga ordinansa ug mga pakigsaad sa templo, 

makadawat kita sa proteksyon ug sa importante kaayong 
mga panalangin sa Dios kalabut sa kinabuhing dayon.

Ang mga panalangin diha sa balay sa Ginoo mahangturon. Kini 
ang may labing dako nga importansya kanato tungod kay diha kini 
sa mga templo nga kita makaangkon sa labing mahinungdanon nga 
mga panalangin kalabut sa kinabuhing dayon. Ang mga templo mao 
ang tinuod nga mga ganghaan ngadto sa langit.10

Ang tinguha sa Ginoo alang sa matag hamtong nga lalaki ug 
babaye sa Simbahan mao nga makadawat sa mga ordinansa sa tem-
plo. Kini nagpasabut nga sila kinahanglan nga ma-endowed ug nga 
ang tanang minyo nga mga magtiayon kinahanglan nga ma-sealed 
alang sa kahangturan. Kini nga mga ordinansa naghatag og pro-
teksyon ug panalangin sa ilang kaminyoon. Ang ilang mga anak 
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mapanalanginan usab nga matawo diha sa pakigsaad. Ang pagka-
tawo diha sa pakigsaad naghatag og katungod niadtong mga anak 
sa usa ka katungod sa panalangin nga naggarantiya kanila og ma-
hangturong ginikanan bisan unsa pay mahitabo sa mga ginikanan, 
kutob nga ang mga anak magpabilin nga takus sa mga panalangin.11

Dili ba kini importante kaninyo nga karon ang mga Santos nag-
katibulaag diha ibabaw sa kalibutan ug, diha sa ilang pagkatibu-
laag nga sitwasyon, ang mga templo gibuhat alang kanila? Pinaagi 
sa mga ordinansa nga ilang nadawat sa balaang mga dapit, sila 
gisangkapan sa katarung ug gitugahan uban sa gahum sa Dios sa 
dakong himaya.12

Adunay gahum nga may kalabutan sa mga ordinansa sa langit—
gani ang gahum sa pagkadiosnon—nga makahimo ug mobuntog 
sa mga pwersa sa dautan kon kita takus niadtong sagrado nga mga 
panalangin. Ang [atong] komunidad maproteksyonan, ang atong 
mga pamilya maproteksyonan, ang atong mga anak madepensa-
han samtang kita mosunod sa ebanghelyo, mosulod sa templo, ug 
mopaduol sa Ginoo . . . ang Dios mopanalangin kanato isip mga 
Santos nga mopuyo nga takus sa mga pakigsaad ug sa mga ordi-
nansa nga gihimo dinhi niining sagrado nga dapit.13

Ang tulumanon sa templo gihatag sa usa ka maalamon nga 
 Langitnong Amahan aron sa pagtabang kanato nga mahimong 
 labaw ka Kristohanon.14

Dili kita mahimong mopuyo kauban sa celestial nga mga binuhat 
gawas kon kita putli ug balaan. Ang mga balaod ug mga ordinansa 
nga nakahimo sa mga lalaki ug sa mga babaye sa pagbiya sa kali-
butanong mga impluwensya ug mahimong mabalaan gipangalagad 
lamang dinhi niining balaan nga mga dapit. Gihatag kini pinaagi sa 
pagpadayag ug masabtan pinaagi sa pagpadayag. Tungod niini nga 
rason nga ang usa sa mga Kaigsoonan mipasabut sa templo isip ang 
“unibersidad sa Ginoo.” 15

Walay miyembro sa Simbahan nga maperpekto nga wala ang 
mga ordinansa sa templo. Kita adunay misyon sa pagtabang niad-
tong kinsa wala niini nga mga panalangin sa pagdawat niini.16
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4
Kita adunay pribilehiyo sa pag-abli sa mga pultahan 

sa kaluwasan ngadto sa atong mga katigulangan.

Ang mga templo gitukod ug gipahinungod aron nga, pinaagi 
sa priesthood, ang mga ginikanan ma-sealed ngadto sa ilang mga 
anak ug ang mga anak ma-sealed ngadto sa ilang mga ginikanan. 
Kini nga mga ordinansa sa pag-seal magamit ngadto sa buhi ug sa 
patay. Kon kita wala ma-sealed ngadto sa atong mga katigulangan 
ug sa atong kaliwatan, ang katuyoan niining yuta, ang kahimayaan 
sa tawo, hingpit nga makawang kutob nga kita may kalabutan.17

Dili kini igo alang sa bana ug sa asawa nga ma-sealed didto sa 
templo sa paggarantiya sa ilang kahimayaan—kon sila matinud-
anon—sila usab kinahanglan gayud nga mabugkos sa kahangturan 
uban sa ilang mga katigulangan ug sigurohon nga ang buhat gihimo 
alang niadtong mga katigulangan. “Sila kon wala kita,” miingon si 
Apostol Pablo, “dili mahingpit—ni kita kon wala ang atong mga 
patay mahingpit” (D&P 128:15). Busa ang atong mga miyembro 
kinahanglan gayud nga makasabut nga sila adunay indibidwal nga 
responsibilidad sa pagsiguro nga sila masumpay ngadto sa ilang 
mga katigulangan—o, ingon nga gitudlo sa kasulatan, ang atong 
“mga amahan.” Mao kini ang kahulugan sa seksyon 2, bersikulo 2, 
diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad sa dihang gipahayag ni Moroni 
nga si Elijah “motanom diha sa mga kasingkasing sa anak sa mga 
saad nga gihimo ngadto sa mga amahan, ug ang mga kasingkasing 
sa mga anak mobati sa ilang mga amahan.” 18

Kon ako maghunahuna sa genealogy, makita nako ang mga 
tawo—mga tawo nga akong gihigugma kinsa naghulat alang sa 
among pamilya, ang ilang kaliwatan, sa pagtabang kanila nga ma-
kaangkon og kahimayaan sa celestial nga gingharian.19

Ato ang pribilehiyo sa pag-abli sa mga pultahan sa kaluwasan 
niadtong mga kalag kinsa tingali binilanggo diha sa kangitngit sa 
kalibutan sa mga espiritu, nga sila unta makadawat sa kahayag sa 
ebanghelyo ug pagahukman sama kanato. Oo, “sa mga buhat nga 
akong ginabuhat”—nagtanyag sa makaluwas nga mga ordinansa sa 
ebanghelyo ngadto sa uban—“inyong pagabuhaton usab” [tan-awa 
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sa Juan 14:12]. Pila ka liboan sa atong mga katigulangan nga nag-
hulat pa niining mga ordinansa sa pag-seal?

Maayo nga mangutana niini, “Nabuhat ko ba ang tanan nga 
akong mahimo isip indibidwal dinhi niining mortalidad? Mahimo 
ba akong manluluwas ngadto kanila—sa akong kaugalingong mga 
katigulangan?”

Kon wala sila, dili kita mahimo nga hingpit! Ang kahimayaan usa 
ka buluhaton sa pamilya.20

Ang tabil nipis kaayo. Nagpuyo kita sa kahangturan. Ang tanan 
ingon og usa ka adlaw ngadto sa Dios. Naghunahuna ako nga 
ngadto sa Ginoo walay tabil. Anaa kini sa usa ka dakong plano. 
Nakasiguro ako nga adunay pagmaya sa langit inig kita unya nato 
[diha sa templo]. Ang atong mga katigulangan magmaya, ug ang 
akong paglaum ug pag-ampo mao nga kita mopahimulos sa mga 

“ang dios mopanalangin kanato sa pagtudlo sa atong mga anak ug 
sa atong mga apo unsa ka mahinungdanon nga mga panalangin 

ang nagpaabut kanila pinaagi sa pag-adto sa templo.”
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oportunidad karon nga gihatag kanato sa pag-adto kanunay sa 
templo.21

Ngadto kaninyo kinsa naghimo sa inyong mga genealogy, kinsa 
nakaamgo sa importansya sa buhat ug mibati sa kahinam nga mo-
abut gikan sa paghiusa sa mga pamilya ug sa pagkat-on sa inyong 
halangdon nga panulundon, kinahanglan nga mopakigbahin niana 
nga kahinam ngadto sa uban. Tabangi sila nga makakita sa hingpit 
nga kalipay ug katumanan nga inyong nakita diha sa buhat. Gikina-
hanglan kitang mokabig og daghan pa nga mga miyembro ngadto 
niini nga buhat. Adunay daghan pang mabuhat, kamong tanan na-
hibalo niana, ug adunay daghan, daghan nga mga miyembro kinsa 
makahimo sa buhat ug kinsa malingaw sa paghimo sa buhat kon 
ang pipila kanato—tanan kaninyo—mopadilaab diha kanila pinaagi 
sa inyong kadasig, ehemplo, ug debosyon.22

5
Ang kabataan ug kabatan-onan kinahanglan 

nga makakat-on mahitungod sa mga panalangin 
nga naghulat kanila diha sa templo.

Ang templo usa ka sagrado nga dapit, ug ang mga ordinansa 
diha sa templo sagrado og kinaiya. Tungod sa pagkasagrado niini 
usahay kita mag-ukon-ukon sa pagsulti og bisan unsa mahitungod 
sa templo ngadto sa atong mga anak ug mga apo.

Agi og sangputanan, daghan ang dili makapalambo og tinuod 
nga tinguha sa pag-adto sa templo, o kon sila moadto didto, gibuhat 
nila ang mao nga walay maayo nga pagsabut sa pag-andam kanila 
alang sa mga obligasyon ug mga pakigsaad nga ilang pagasudlan.

Ako nagtuo nga ang tukma nga pagsabut motabang pag-ayo 
sa pag-andam sa atong kabatan-onan alang sa templo. Kini nga 
pagsabut, ako nagtuo, mougmad sa sulod kanila og tinguha sa pag-
paninguha sa ilang mga panalangin sa priesthood sama lamang ni 
Abraham nga naninguha sa iyang panalangin [tan-awa sa Abraham 
1:1–4].23

Kon ang inyong mga anak mangutana nganong magminyo kita 
diha sa templo, kinahanglan nga tudloan ninyo sila nga ang mga 
templo mao lamang ang mga dapit dinhi sa yuta diin ang piho 
nga mga ordinansa mahimong ipahigayon. Kinahanglan usab nga 
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inyong ipakigbahin sa inyong mga anak ang inyong personal nga 
mga pagbati samtang kamo nag-uban og luhod sa atubangan sa 
sagradong altar ug midala diha sa inyong mga kaugalingon sa mga 
pakigsaad nga naghimo niini nga posible alang kanila nga ma- 
sealed nganha kaninyo sa hangtud.24

Unsa ka angay kini alang sa mga inahan ug mga amahan sa 
pagtudlo ngadto sa templo ug moingon ngadto sa ilang mga anak, 
“Kana mao ang dapit diin kami gikasal sa kahangturan.” Pinaagi sa 
pagbuhat sa mao, ang katuyoan sa kaminyoon sa templo mahimong 
ikasilsil diha sa mga hunahuna ug mga kasingkasing sa inyong mga 
anak samtang sila gagmay pa kaayo.25

Kinahanglan kitang mopakigbahin sa atong mga pamilya sa 
atong gugma sa atong mga kagikanan ug sa atong pasalamat aron 
makatabang kanila sa pagdawat sa makaluwas nga mga ordinansa, 
sama sa gibuhat sa akong mga ginikanan ngari kanako. Samtang 
kita nagbuhat sa mao, nagkalig-on nga bugkos sa pasalamat ug 
pagbati molambo sulod sa atong mga pamilya.26

Ako nagtuo nga ang kabatan-onan dili lamang andam ug maka-
himo sa pagsiksik sa kasaysayan sa kagikanan, apan sila maayo nga 
mga paagi sa paghatag og kadasig sa tibuok programa.27

Ang Dios mopanalangin kanato sa pagtudlo sa atong mga anak 
ug sa atong mga apo unsa ka mahinungdanon nga mga panalangin 
ang nagpaabut kanila pinaagi sa pag-adto sa templo.28

6
Nagkadaghan nga pagtambong sa templo moresulta 

ngadto sa nagkadaghan nga personal nga pagpadayag.

Gihimo ko kini nga kinaiya, kon ako mopahigayon og kamin-
yoon, sa pagsugyot ngadto sa batan-ong magtiayon nga sila mo-
balik dayon sa templo kon sila makahimo ug mosulod sa templo 
isip bana ug asawa. Kini dili posible alang kanila ang hingpit nga 
pagsabut sa kahulugan sa balaang pagtuga o mga sealing sa usa ka 
pagsulod sa templo, apan sa ilang pagbalik-balik sa ilang mga pag-
sulod sa templo, ang kanindot, ang kahulugan, ug ang importansya 
mahatagan og gibug-aton diha kanila. Nakadawat ako og mga sulat 
sa kadugayan gikan sa pipila niining batan-ong mga magtiayon nga 
nagpahayag og pasalamat nga kana gayud nga butang gihatagan og 
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gibug-aton. Samtang sila mibalik pag-usab sa ilang mga pagsulod 
sa templo, ang ilang gugma sa usag usa ingon og nagtubo ug ang 
ilang kaminyoon ingon og nalig-on. 29

Sa higayon sa atong mga pagsulod sa templo, kita mahatagan og 
panan-aw ngadto sa kahulugan sa mahangturong panaw sa tawo. 
Atong makita ang nindot ug makadani nga mga simbolismo sa la-
bing importanting mga panghitabo—nangagi, karon, ug ang uma-
abut—nagsimbolo sa misyon sa tawo nga may kalabutan ngadto 
sa Dios. Kita mapahinumduman sa atong mga obligasyon samtang 
naghimo kita og ligdong nga mga pakigsaad kalabut ngadto sa 
pagkamasulundon, pagpahinungod, sakripisyo, ug gipahinungod 
nga serbisyo ngadto sa atong Langitnong Amahan.30

Isaad ko kaninyo nga, uban sa nagkadaghang pagtambong diha 
sa mga templo sa atong Dios, kamo makadawat og nagkadaghang 
personal nga pagpadayag aron sa pagpanalangin sa inyong kina-
buhi samtang kamo nagpanalangin niadtong kinsa namatay na.31

Diha sa kalinaw niining matahum nga mga templo, usahay ma-
kakaplag kita og mga solusyon sa seryosong mga problema sa ki-
nabuhi. Ubos sa impluwensya sa Espiritu, usahay ang lunsay nga 
kahibalo modagayday ngari kanato didto. Ang mga templo mga 
dapit sa personal nga pagpadayag. Kon ako gibug-atan sa problema 
o sa kalisud, ako moadto sa Balay sa Ginoo uban ang pag-ampo 
diha sa akong kasingkasing alang sa mga tubag. Kini nga mga tubag 
moabut sa tataw ug dili kasaypan nga mga paagi.32

Mobalik ba kita sa templo kanunay aron sa pagdawat og personal 
nga mga panalangin nga moabut gikan sa kanunay nga pagtam-
bong sa templo? Ang mga pag-ampo gitubag, mga pagpadayag 
nahitabo, ug panudlo sa Espiritu mahitabo diha sa balaan nga mga 
templo sa Ginoo.33

Himoon nato ang templo nga usa ka sagradong panimalay nga 
layo gikan sa atong mahangturong panimalay.34

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Miingon si Presidente Benson nga ang templo mao ang “usa ka 

simbolo sa tanan nga atong gihuptan nga bililhon,” ug iyang 
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gihisgutan ang pipila ka mga kamatuoran nga ang templo nag-
simbolo (tan-awa sa seksyon 1). Unsa ang girepresentar sa tem-
plo alang kaninyo?

• Diha sa seksyon 2, sa unsa nga paagi nga ang pagtulun-an ni 
Presidente Benson mahitungod sa mga panalangin sa priesthood 
magamit sa tanang sakop sa pamilya? Samtang kamo nagribyu 
niini nga seksyon, pamalandunga ang inyong pribilehiyo ug res-
ponsibilidad sa pagtabang sa mga sakop sa pamilya sa pagpa-
ngandam sa pagbalik ngadto sa presensya sa Dios.

• Samtang inyong basahon ang seksyon 3, pamalandunga ang mga 
pagtulun-an ni Presidente Benson mahitungod sa mga panala-
ngin nga atong madawat pinaagi sa mga ordinansa sa templo. 
Sa unsa nga mga paagi kamo napanalanginan pinaagi sa mga 
ordinansa sa templo? Kon wala pa kamo makadawat og mga or-
dinansa sa templo, pamalandunga kon unsa ang inyong mahimo 
sa pagpangandam sa pagdawat niini.

• Miingon si Presidente Benson, “Kon ako maghunahuna sa ge-
nealogy, makita nako ang mga tawo—mga tawo nga akong 
gihigugma”(seksyon 4). Unsaon kaha niini nga obserbasyon 
pag-impluwensya sa inyong pagtagad sa family history? Unsa 
ang atong mahimo sa pagtabang sa daghan pa sa atong mga 
katigulangan nga makadawat sa panalangin sa ebanghelyo?

• Unsa ang pipila ka mga butang nga atong mahimo sa pagta-
bang sa mga kabataan ug kabatan-onan sa pagpangandam alang 
sa mga ordinansa ug mga pakigsaad didto sa templo? Sa unsa 
kaha nga mga paagi nga ang mga kabatan-onan makahatag og 
“kadasig sa tibuok programa” sa family history? (Tan-awa sa 
seksyon 5.)

• Si Presidente Benson nag-awhag kanato nga “himoon nato ang 
templo nga usa ka sagradong panimalay nga layo gikan sa atong 
mahangturong panimalay” (seksyon 6). Unsa ang kahulugan niini 
nga pahayag nganha kaninyo? Pamalandunga ang mga pana-
langin nga inyong nadawat samtang mobalik kamo ngadto sa 
templo.

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Isaias 2:1–3; D&P 97:15–16; 109:8–23; 124:39–41; 138:32–34
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Tabang sa Pagtudlo
“Sa kasagaran ang usa ka leksyon adunay daghang mga materyal 

kay sa mahimo nimong itudlo sa oras nga gihatag kanimo. Niining 
sitwasyona, kinahanglan kang mopili sa materyal nga makatabang 
kaayo sa imong tudloan” (Pagtudlo, Walay Labaw Ka Mahinung-
danon nga Tawag [1999], 98–99).
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Si Presidente ug Sister Benson kanunay nga 
maunungon ug matinud-anon sa usag usa.
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Kaminyoon ug Pamilya—
Gi-orden sa Dios

“Ang pamilya usa sa labing lig-on nga mga 
panalipod sa Dios batok sa mga dautan sa 

atong panahon. Tabang sa paghimo sa inyong 
pamilya nga malig-on ug suod ug takus sa mga 

panalangin sa atong Amahan sa Langit.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Gikan sa sinugdanan sa ilang kaminyoon, si Ezra ug Flora  Benson 
mihimo sa ilang panimalay ug pamilya nga ilang unang prayoridad. 
Sa gagmay pa ang ilang mga anak, misugod sila sa paghatag og 
gibug-aton nga gusto nila nga ang ilang pamilya walay “bakante 
nga mga lingkuranan” didto sa mga kahangturan.1 Gihatagan og 
gibug-aton ni Presidente Benson kining sama nga mensahe atol sa 
iyang serbisyo isip usa ka lider sa Simbahan. Siya miingon:

“Gituyo sa Dios nga ang pamilya mahimong mahangturon. Sa 
tibuok nakong kasingkasing, ako magpamatuod sa kamatuoran 
niana nga pamahayag. Hinaut nga Siya mopanalangin kanato sa 
paglig-on sa atong mga panimalay ug sa mga kinabuhi sa tanang 
sakop sa pamilya aron sa tukma nga panahon kita maka-report 
ngadto sa atong Langitnong Amahan didto sa Iyang celestial nga 
panimalay nga kitang tanan atua didto—amahan, inahan, igsoong 
babaye, igsoong lalaki, ang tanan kinsa nagminahalay. Ang tanang 
lingkuranan puno. Tanan kita mopauli sa panimalay.” 2

Alang ni Presidente ug Sister Benson, ang paningkamot sa pag-
lig-on sa ilang pamilya misugod diha sa pag-amuma sa ilang ka-
minyoon. Sila nagminahalay ug nagmatinud-anon, nag-inunongay 
ug nagmatinuoron. Bisan tuod og sila walay hilig sa pag-away, ka-
sagaran sila adunay prangka nga mga panaghisgutay.3 Nag-ambitay 
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sila og hingpit nga pagsalig sa usag usa, nga ilang gibati nga usa sa 
dakong kalig-on sa ilang kaminyoon. “Ako wala sukad, masukad 
may bisan unsang pagduha-duha mahitungod sa pagkamaunungon 
ni Flora,” miingon si Presidente Benson.4

Si Presidente ug Sister Benson nagsuportahay ug naglig-onay 
sa usag usa. “Si Flora dihay mas dakong panglantaw alang kanako 
ug sa akong potensyal kay ni bisan kinsa sa akong kinabuhi. Ang 
iyang hugot nga pagtuo ug suporta nahimong dako kaayong pana-
langin,” miingon si Presidente Benson.5 Kasagaran, kon gibati niya 
ang kakulang diha sa iyang bug-at nga mga responsibilidad, si Sis-
ter Benson mopahid sa iyang mga luha ug mohupay ni Presidente 
Benson.6 Mangayo siya og panabang sa Ginoo sa pagsuporta ni 
Presidente Benson, ug iyang awhagon ang mga anak sa paghimo 
sa sama. “Dihay daghang pag-ampo ug pagpuasa alang ni papa,” 
miingon ang anak nga babaye nga si Barbara.7

Sa pagtukod og lig-on nga pundasyon sa ilang kaminyoon, gitud-
loan ni Presidente ug Sister Benson ang ilang mga anak sa impor-
tansya sa mga relasyon sa mahangturong pamilya. “Ang among mga 
ginikanan misilsil og lawom nga mga pagbati sa pagkamaunungon 
ug paghigugma taliwala kanamong mga anak,” miingon ang anak 
nga lalaki nga si Mark. “Ako wala magtuo nga kana nga matang sa 
kinaiya mamugna sa natural nga paagi diha sa panimalay, apan kini 
giawhag ug gipalambo pinaagi sa usa ka mabalak-on ug mahigug-
maon nga inahan ug amahan.” 8

“Ang sumbanan sa pamatasan nga gipaabut sa mga Benson, 
ingon man ang prayoridad nga ilang gihatag ngadto sa pamilya, 
gisentro diha sa ebanghelyo. Sila naningkamot sa pagtukod og usa 
ka panimalay diin ang gugma mopatigbabaw, diin ang mga bata 
nakakat-on ug milambo, ug diin sila nalingaw. Ang mga Benson 
buot nga ang ilang panimalay mahimong usa ka sanktwaryo gikan 
sa kalibutan. “Kana wala magpasabut nga kami walay mga kalisud,” 
ang anak nga lalaki nga si Reed miingon. “Kami dili kanunay mag-
kasinabtanay. Kami dili kanunay nga mobuhat sa among mga bu-
luhaton. Gisulayan namo ang pasensya ni Mama sangko sa utlanan 
usahay. Apan, bisan pa nianang tanan, ang pagbati sa panaghiusa 
sa pamilya mao ang among gipaningkamutang tambayayungan.” 9 
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Giangkon ni Sister Benson: “Walay tawo nga perpekto. Sa among 
pamilya dili among katuyoan sa pagpadako sa mga kasaypanan, 
apan sa pag-awhag sa usag usa sa paglambo.” 10

Ang mga anak sa mga Benson gagmay pa sa dihang ang ilang 
amahan gi-call nga moserbisyo sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles, ug siya nabalaka mahitungod sa unsay epekto sa iyang 
iskedyul sa biyahe diha sa iyang panahon uban kanila. Gisulat niya 
sa iyang journal: “Ang dugay nga biyahe tungod sa trabaho sa Sim-
bahan mopalayo kanako gikan sa akong pamilya sa dakong bahin. 
. . . Ako sinserong misalig nga ako unta magmatinuoron sa akong 
pamilya, magpabilin kanila nga duol sa Simbahan, ug bisan pa ni-
ana matuman ang akong mga obligasyon isip usa sa mga General 
Authority. Kini ako nahibalo nga dili sayon nga butang.” 11

Ang katinuod nga kini dili sayon miaghat ni Presidente Benson 
sa pagtrabaho og maayo aron mapaduol sa iyang pamilya. “Ang 
pipila sa labing malipayon, labing makatagbaw sa kalag nga mga 
pagbati ug mga kasinatian sa [akong] kinabuhi may kalabutan sa 
panag-uban sa panimalay ug pamilya,” miingon siya.12

Niadtong 1957, isip secretary sa agrikultura sa Estados Unidos, 
mibiyahe si Presidente Benson og upat ka semana sa tibuok kali-
butan aron sa pagpalambo og mga oportunidad sa pakigbayloay 
og mga produkto. Si Sister Benson ug ang anak nga mga babaye 
nga si Beverly ug Bonnie mikuyog kaniya. Miadto sila og 12 ka 
mga nasud, diin nakighimamat sila og mga lider sa gobyerno ug 
mibisita og importanting mga dapit, pinuy-anan sa mga refugee, 
ug mga pagpalakat sa agrikultura. Gibati ni Presidente Benson nga 
ang biyahe malampuson sa pagpauswag og mga oportunidad sa 
pakigbayloay og mga produkto ug pagmugna usab og maayong 
pakighigalaay alang sa Simbahan. Sa ilang pagpamauli, ang anak 
nga babaye nga si Beth naghulat samtang ang eroplano milanding. 
Sa dihang nakita niya ang iyang mga ginikanan, misugod siya sa 
pagdagan paingon ngadto kanila nga luhaan ang iyang mga mata. 
Gikab-ot ug gibitad siya sa iyang amahan ngadto sa mapinangga-
ong paggakos. Si Presidente Benson naghunahuna, “Sa tanang mga 
kahibulungan sa kalibutan nga [among nakita], kini nga higayon sa 
kalit mao ang labing nindot sa tibuok nga biyahe.” 13



K a P i T u l o  1 4

218

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang pamilya mao ang labing importanting 
organisasyon karon ug sa kahangturan.

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
nagtan-aw sa pamilya isip ang labing importanting organisasyon 
karon ug sa kahangturan. Ang Simbahan nagtudlo nga ang tanan 
kinahanglan nga masentro diha ug libut sa pamilya. Gipasabut niini 
og maayo nga ang pagpreserba sa kinabuhi sa pamilya karon ug sa 
kahangturan mag-una sa tanang mga butang.14

Walay makatagbaw nga ikapuli alang sa panimalay. Ang pundas-
yon niini ingon ka karaan sa kalibutan. Ang misyon niini gi-orden 
sa Dios.15

Walay nasud nga molambo labaw sa iyang mga panimalay. Kini 
nga Simbahan dili gayud molambo labaw pa sa mga panimalay 
niini. Kita dili molabaw ka maayo isip katawhan kay sa dapit pun-
dokanan sa pamilya, ang atong mga panimalay. . . . Ang maayong 
panimalay mao ang lig-on nga pundasyon, ang tukuranang bato sa 
sibilisasyon. Kinahanglan gayud kini nga ipatunhay. Kinahanglan 
gayud kini nga pagalig-unon.16

Ang pipila ka mga tawo mangutana kanako isip lider sa Simba-
han kon nganong nagbutang kita og dakong gibug-aton diha sa 
panimalay ug pamilya nga aduna pa may mas dagkong mga prob-
lema nga naglibut kanato? Ang tubag mao, dayag lamang, nga ang 
mas dagkong mga problema mga resulta lamang sa mga problema 
sa indibidwal ug sa pamilya.17

Ang kaminyoon ug kinabuhi sa pamilya gi-orden sa Dios. Sa usa 
ka mahangturong paghunahuna, ang kaluwasan usa ka butang nga 
buluhaton sa pamilya. Ang Dios nagbutang sa mga ginikanan nga 
responsable alang sa ilang pagkatinugyanan sa pagmatuto sa ilang 
pamilya. Kini usa ka labing sagrado nga responsibilidad. 18



K a P i T u l o  1 4

219

2
Sa malipayong mga kaminyoon, ang mga bana ug mga 

asawa nahigugma ug nagserbisyo sa Dios ug sa usag usa.

Ang kaminyoon, panimalay, ug pamilya labaw pa kay sa sosyal 
nga mga institusyon lamang. Kini balaan, dili hinimo sa tawo. Gi-
orden sa Dios ang kaminyoon gikan gayud sa sinugdanan. Diha sa 
rekord nianang unang kaminyoon nga narekord sa Genesis, ang 
Ginoo naghimo og upat ka importanting mga pahayag: una, nga dili 
maayo sa usa ka lalaki nga mag-inusara; ikaduha, nga ang babaye 
gilalang aron mahimong kaabag sa lalaki; ikatulo, nga sila mahi-
mong usa ka unod; ug ikaupat, nga ang lalaki mobiya sa amahan 
ug inahan ug mounong ngadto sa iyang asawa. (Tan-awa sa Genesis 
2:18, 24.)

Sa kadugayan, sa pagdugang og kalig-on sa naunang pahayag, 
ang Ginoo miingon: “Busa ang sa Dios gihiusa, sa tawo dili pagabu-
lagon sila” (Mateo 19:6). Miingon usab Siya, “Higugmaa ang inyong 
asawa sa inyong tibuok nga kasingkasing ug unong ngadto kaniya 
ug wala nay lain” (D&P 42:22).19

Ang mga kasulatan nag-ingon kanato: “Si Adan misugod sa pag-
tikad sa yuta . . . ingon nga Ako ang Ginoo misugo kaniya. Ug si 
Eva, usab, iyang asawa, naghago uban kaniya. . . . Nagsugod sila sa 
pagsanay ug sa pagpuno sa yuta. . . . Ug si Adan ug si Eva, iyang 
asawa, mitawag sa ngalan sa Ginoo. Ug si Adan ug si Eva mihimaya 
sa ngalan sa Dios, ug sila mihimo sa tanan nga mga butang nga 
mahibaloan ngadto sa ilang anak nga mga lalaki ug sa ilang anak 
nga mga babaye. . . . Ug si Adan ug si Eva, iyang asawa, wala mo-
hunong sa pagtawag sa Dios.” (Moises 5:1–2, 4, 12, 16.)

Gikan niining dinasig nga rekord atong makita nga si Adan ug 
si Eva naghatag kanato og hingpit nga ehemplo sa usa ka pakig-
saad sa kaminyoon nga relasyon. Sila nag-uban sa paghago; nanga-
nak; nag-uban sa pag-ampo; ug sila nagtudlo sa ilang mga anak sa 
ebanghelyo—nga nag-uban. Kini ang sundanan nga buot sa Dios 
nga sundon sa tanang matarung nga mga lalaki ug mga babaye.20

Ang kaminyoon mismo kinahanglan gayud nga isipon nga usa 
ka sagradong pakigsaad diha sa atubangan sa Dios. Ang magtiayon 
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nga minyo adunay obligasyon dili lamang sa usag usa, apan ngadto 
sa Dios. Siya adunay gisaad nga mga panalangin ngadto niadtong 
kinsa mopasidungog niana nga pakigsaad.

Ang pagkamatinud-anon ngadto sa mga panumpa sa kaminyoon 
hingpit nga panginahanglan alang sa gugma, pagsalig ug kalinaw. 
Ang pagpanapaw dili kadudahan nga gipanghimaraut sa Ginoo. . . .

Ang disiplina ug pagpugong sa kaugalingon kinahanglan ga-
yud nga maoy magmamando nga mga baruganan sa relasyon sa 
kaminyoon. Ang magtiayon kinahanglan gayud nga magkat-on sa 
pagpugong sa ilang mga dila ingon man sa ilang mga pagbati.

Ang pag-ampo diha sa panimalay ug ang pag-ampo nga mag-
uban molig-on sa panaghiusa [sa magtiayon]. Sa inanay ang mga 
hunahuna, mga tinguha, ug mga ideya magkalangkob ngadto sa 
pagkausa hangtud kamo maninguha sa samang mga katuyoan ug 
mga tumong.

“ang gugma nga atong nahibaloan dinhi mao . . . gayud ang butang 
nga nagbugkos sa mga pamilya alang sa karon ug sa kahangturan.”
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Salig diha sa Ginoo, sa mga pagtulun-an sa mga propeta, ug sa 
mga kasulatan alang sa giya ug tabang, ilabi na kon adunay mga 
panaglalis ug mga problema.

Ang espiritwal nga pagtubo moabut pinaagi sa pagsulbad og 
dungan sa mga problema—dili sa pagpalayo gikan niini. Ang karon 
nga dili pinugngan nga pagpatigbabaw sa pag-iniyahay modangat 
sa paghunahuna lamang sa kaugalingon ug sa panagbulag. Ang 
duha ka mga indibidwal nga nahimong “usa ka unod” sa gihapon 
mao ang sumbanan sa Ginoo. (Tan-awa sa Gen. 2:24.)

Ang sekreto sa malipayong kaminyoon mao ang pagserbisyo sa 
Dios ug sa usag usa. Ang tumong sa kaminyoon mao ang panaghi-
usa ug pagkausa, ingon man sa paglambo sa kaugalingon. Sukwahi 
sa gituohan, kon mas moserbisyo kita sa usag usa, mas kusog ang 
atong espiritwal ug emosyonal nga pagtubo.21

Ang tambag gikan ni Apostol Pablo mao ang labing maanindot 
ug untop sa punto. Yano siyang miingon, “Kamong mga bana, hi-
gugmaa ninyo ang inyong masigka-asawa maingon usab nga si 
Kristo nahigugma sa simbahan” (Mga Taga-Efeso 5:25).

Sa ulahing adlaw nga pagpadayag ang Ginoo namulong pag-
usab kabahin niini nga obligasyon. Miingon Siya, “Higugmaa ang 
inyong asawa sa inyong tibuok nga kasingkasing, ug unong ngadto 
kaniya ug wala nay lain” (D&P 42:22). Sa akong nahibaloan adunay 
usa lamang ka laing butang diha sa tanan nga kasulatan nga kita 
gisugo sa paghigugma uban sa atong tibuok nga mga kasingkasing, 
ug kana mao ang Dios Mismo. Hunahunaa unsay gipasabut niana!

Kini nga matang sa paghigugma ikapakita alang sa inyong mga 
asawa sa daghan nga mga paagi. Una ug labaw sa tanan, wala 
gawas sa Dios Mismo ang kahatagan og prayoridad una sa inyong 
asawa diha sa inyong kinabuhi—dili trabaho, dili kalingawan, dili 
mga lingaw-lingaw. Ang inyong asawa mao ang inyong bililhon, 
mahangturon nga kaabag—inyong kauban.

Unsa ang gipasabut sa paghigugma og usa ka tawo sa tibuok nin-
yong kasingkasing? Kini nagpasabut sa paghigugma uban sa inyong 
tanang emosyonal nga mga pagbati ug uban sa inyong tanang pag-
unong. Sa tinuod kon gihigugma ninyo ang inyong asawa sa tibuok 
ninyong kasingkasing, dili ninyo siya pakaulawan, sawayon siya, 
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pangitaan siya og sayop, o abusohan siya pinaagi sa mga pulong, 
ngil-ad og batasan, o mga lihok.

Unsay gipasabut sa “unong ngadto kaniya”? Kini nagpasabut nga 
magpabiling duol kaniya, maunungon ug matinud-anon kaniya, sa 
pakigbayloay og hunahuna, ug sa pagpahayag sa inyong gugma 
alang kaniya.22

Ang mga bana ug mga asawa kinsa naghinigugmaay mahibalo 
nga ang gugma ug pagkamaunungon mabalosan. Kini nga gugma 
mohatag og usa ka kahimtang sa pag-amuma alang sa emosyonal 
nga paglambo sa mga anak. Ang kinabuhi sa pamilya kinahanglan 
nga usa ka panahon sa kalipay ug hingpit nga kalipay nga mahi-
numduman sa mga anak uban sa maanindot nga mga panunduman 
ug pakig-uban.23

3
Ang lig-on nga mga pamilya nag-ugmad og gugma, 
pagtahud, ug suporta sa matag sakop sa pamilya.

Atong lig-unon ang pamilya. Ang pamilya ug indibidwal nga pag-
ampo sa buntag ug gabii makadapit sa mga panalangin sa Ginoo 
diha sa atong mga panimalay. Ang panahon sa tingpangaon nagha-
tag og nindot nga panahon sa pagribyu sa mga kalihokan sa adlaw 
ug dili lamang sa pagpakaon sa lawas apan sa pagpakaon usab sa 
espiritu, nga ang mga sakop sa pamilya magpulihay sa pagbasa 
sa mga kasulatan, ilabi na sa Basahon ni Mormon. Ang panahon 
sa gabii usa ka importanting panahon alang sa nagkapuliki nga 
amahan sa pag-adto sa kiliran sa kada niya anak, sa pagpakigsulti 
kanila, pagtubag sa ilang mga pangutana, ug pagsulti kanila unsa 
sila ka gihigugma.24

Ang pamilya usa sa labing lig-on nga mga panalipod sa Dios ba-
tok sa mga dautan sa atong panahon. Tabang sa paghimo sa inyong 
pamilya nga malig-on ug masuod ug takus sa mga panalangin sa 
atong Amahan sa Langit. Samtang kamo nagbuhat, madawat ninyo 
ang hugot nga pagtuo ug kalig-on nga mopanalangin sa inyong 
mga kinabuhi sa hangtud.25

Usa ka importanting butang nga gikinahanglan sa Ginoo sa ma-
tag usa kanato mao ang paghatag og panimalay diin ang usa ka 
malipayon, positibo nga impluwensya alang sa kaayohan anaa. Sa 



K a P i T u l o  1 4

223

umaabut nga mga katuigan ang pagkamahal sa mga kasangkapan o 
ang gidaghanon sa mga banyo dili maoy importante, apan unsa ang 
mas importante mao nga gibati ba sa atong mga anak ang gugma 
ug pagdawat diha sa panimalay. Kini dakong butang kon aduna bay 
kalipay ug kinataw-anay, o away ug lalis.26

Ang malampuson nga mga pamilya adunay gugma ug respeto 
alang sa usag usa nga sakop sa pamilya. Ang mga sakop sa pamilya 
nahibalo nga sila gihigugma ug gikahimut-an. Ang mga anak mobati 
nga sila gihigugma sa ilang mga ginikanan. Busa, sila walay kaba-
laka ug may pagsalig sa kaugalingon.

Ang lig-on nga mga pamilya nag-ugmad og hiyas sa epektibo 
nga pagbinayloay og ideya. Maghisgot sila sa ilang mga problema, 
mag-uban sa paghimo og plano ug magtinabangay sa pagtuman 
sa komon nga mga katuyoan. Ang family home evening ug pagti-
nambagay sa pamilya gi-praktis ug gigamit isip epektibo nga mga 
instrumento aron matuman kini.

Ang mga amahan ug mga inahan sa lig-on nga mga pamilya nag-
pabilin nga suod sa ilang mga anak. Magsultihanay sila. Ang pipila 
ka mga amahan pormal nga mo-interbyu sa matag anak, ang uban 
mohimo sa mao sa dili pormal nga paagi, ug ang uban mogahin og 
regular nga panahon alang sa matag bata.

Ang matag pamilya adunay mga problema ug mga hagit. Apan 
ang malampuson nga mga pamilya maningkamot nga mag-uban 
sa pagpangita og mga kasulbaran kay sa mogamit sa pagpanaway 
ug panagbingkil. Nag-ampo sila alang sa usag usa, naghisgot, ug 
naghatag og pag-awhag. Usahay kini nga mga pamilya magpuasa 
og dungan agi og suporta sa usa sa mga sakop sa pamilya.

Ang lig-on nga mga pamilya nagsuportahay sa usag usa.27

4
Ang panimalay mao ang labing maayo nga 

dapit alang sa mga anak sa pagkat-on og mga 
baruganan ug mga paggamit sa ebanghelyo.

Ang pamilya mao ang labing epektibo nga dapit sa pagsilsil og 
malungtarong mga hiyas diha sa mga sakop niini. Diin ang kinabuhi 
sa pamilya lig-on ug gibase sa mga baruganan ug mga paggamit 
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sa ebanghelyo ni Jesukristo, . . . ang mga problema dili daling 
motungha.28

Ang malumpuson nga mga ginikanan nakakita nga dili kini sayon 
sa pagmatuto og mga anak sa usa ka palibut nga nasagulan og dau-
tan. Busa, naghimo sila og tinuyo nga mga lakang aron sa paghatag 
sa pinakamaayo nga mga impluwensya. Mga baruganan sa maayong 
pamatasan gitudlo. Maayong mga basahon anaa ug mabasa. Ang 
pagtan-aw sa telebisyon gilimitahan. Maayo ug makapabayaw nga 
musika gihatag. Apan labing importante, ang mga kasulatan gibasa 
ug gihisgutan isip usa ka paagi sa pagtabang og pagpalambo og 
espiritwal nga panghunahuna.

Sa malampuson nga mga panimalay sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw, ang mga ginikanan nagtudlo sa ilang mga anak sa pag-
sabut sa hugot nga pagtuo diha sa Dios, paghinulsol, bunyag, ug sa 
gasa sa Espiritu Santo. (Tan-awa sa D&P 68:25.)

Ang pag-ampo sa pamilya usa ka makanunayon nga buhat niini 
nga mga pamilya. Ang pag-ampo mao ang paagi sa paghatag og 
pasalamat alang sa mga panalangin ug sa mapainubsanong paagi sa 
pag-ila sa pagsalig diha sa Labawng Makagagahum nga Dios alang 
sa kalig-on, kabuhian, ug suporta.

Kini usa ka maalamon ug tinuod nga panultihon nga ang pamilya 
nga mag-uban og luhod magbarug nga ligdong sa atubangan sa 
Ginoo! 29

Ang mga anak kinahanglan nga mahibalo kinsa sila sa mahang-
turon nga hunahuna kabahin sa ilang pagkatawo. Kinahanglan si-
lang mahibalo nga sila adunay usa ka mahangturon nga Langitnong 
Amahan kang kinsa sila makasalig, kang kinsa sila makaampo, ug 
kang kinsa sila makadawat og paggiya. Kinahanglan silang mahi-
balo diin sila gikan aron ang ilang mga kinabuhi adunay kahulugan 
ug katuyoan.

Ang mga anak kinahanglan gayud nga matudloan sa pag-ampo, 
sa pagsalig diha sa Ginoo alang sa paggiya, ug sa pagpahayag og 
pasalamat alang sa mga panalangin nga gihatag kanila. Ako nahi-
numdom nga nagluhod sa kilid sa mga katre sa among gagmay nga 
mga anak, nagtabang kanila sa ilang mga pag-ampo.
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Ang mga anak kinahanglan gayud nga tudloan sa husto gikan 
sa sayop. Sila makahimo ug kinahanglan gayud nga makakat-on sa 
mga sugo sa Dios. Sila kinahanglan gayud nga tudloan nga sayop 
ang pagpangawat, pamakak, panikas, o pangibug sa unsay anaa 
sa uban.

Ang mga anak kinahanglan gayud nga tudloan sa pagtrabaho sa 
panimalay. Kinahanglan silang makakat-on diha nga ang matinuo-
rong paghago nagpalambo og dignidad ug respeto sa kaugalingon. 
Kinahanglan nilang makat-unan ang kalipay sa trabaho, sa paghimo 
sa trabaho nga maayo.

Ang panahon sa paglingaw-lingaw sa mga anak kinahanglan ga-
yud nga matabangan nga itunong ngadto sa maayo, makaawhag 
nga mga kalihokan.30

Gidesinyo sa paglig-on ug pagpanalipod sa pamilya, ang pro-
grama sa Simbahan nga family home evening nga himoon usa ka 
gabii matag semana kinahanglang igahin sa mga amahan ug mga 
imahan aron sa pagpundok sa ilang anak nga mga lalaki ug mga 
babaye diha sa ilang panimalay.31

Ang mga baruganan sa ebanghelyo mahimong isilsil pinaagi sa 
epektibo nga mga family home evening diin ang mga kabatan-onan 
mapalig-on aron sila dili kinahanglan nga mahadlok alang sa ilang 
kaugmaon. Ang mao nga pagtudlo kinahanglan gayud nga buhaton 
diha sa hugot nga pagtuo, pagpamatuod, ug paglaum.32

Ang pagpahimutang og kahusay sa inyong panimalay mao ang 
pagsunod sa mga sugo sa Dios. Kini nagdala og panag-uyon ug 
gugma. . . . Kini mao ang matag adlaw nga pag-ampo sa pamilya. 
Kini mao ang pagtudlo sa inyong pamilya sa pagsabut sa ebang-
helyo ni Jesukristo. Kini mao nga ang matag sakop sa pamilya nag-
sunod sa mga sugo sa Dios. Kini mao . . . ang pagpakatakus sa 
pagdawat og rekomend sa templo, ang tanang sakop sa pamilya 
nagdawat sa mga ordinansa sa kahimayaan, ug ang inyong pamilya 
ma-sealed alang sa kahangturan. Kini mao ang pagkalingkawas 
sa hilabihang utang, nga ang mga sakop sa pamilya nagbayad og 
matinuoron nga mga ikapulo ug mga halad.33
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5
Gipadayag sa Dios nga ang pamilya mahimong 

magpadayon lapas sa kamatayon.

Ang gugma nga atong nahibaloan dinhi dili temporaryo, apan 
mao gyud nga butang nga nagbugkos og tingob sa mga pamilya 
alang sa karon ug sa kahangturan.34

Pinaagi kini ni Joseph Smith nga ang Dios sa Langit mipadayag sa 
kamatuoran nga ang pamilya makapadayon lapas sa kamatayon—
nga ang atong mga kalooy, mga pagbati, ug gugma alang sa usag 
usa mahimong magpadayon sa hangtud.35

Walay sakripisyo nga dako kaayo aron makabaton sa mga pana-
langin sa mahangturong kaminyoon. Kasagaran kanato, ang templo 
dali nga adtoon, tingali sayon kaayo nga ang mga panalangin wala 
kaayo hatagi og importansya. Mahitungod sa ubang mga butang sa 
pagkamatinud-anon sa pagsunod sa ebanghelyo, ang pagminyo sa 
paagi sa Ginoo nagkinahanglan og pagkaandam sa pagpugong sa 
inyong kaugalingon sa pagkadili diosnon—pagkakalibutanon—ug 
usa ka determinasyon sa pagbuhat sa kabubut-on sa atong Amahan. 
Pinaagi niining buhat sa hugot nga pagtuo, atong gipakita ang atong 
gugma sa Dios ug ang atong konsiderasyon alang sa kaliwatan nga 
wala pa matawo. Tungod kay ang atong pamilya mao ang atong 
labing dako nga tinubdan sa hingpit nga kalipay niini nga kinabuhi, 
mao usab kini sa kahangturan.36

Panimalay ug pamilya. Unsa ka tam-is nga mga panumduman 
ang mokalit og butho sa atong mga dughan kon madungog nato 
kining gimahal nga mga pulong! Ako mainampoong manghinaut 
alang kaninyo, ug uban sa tanang kadasig sa akong kalag, nga unta 
inyong mahibaloan ang dili ikapamulong nga kalipay ug katagba-
wan sa halangdong pagkaginikanan. Dili ninyo masinati ang usa sa 
labing makalipay niini nga kinabuhi ug sa kahangturan kon kamo 
motuyo sa paglikay sa mga responsibilidad sa pagkaginikanan ug 
sa pagtukod og panimalay. Ingon nga gipadayag pinaagi ni Propeta 
Joseph Smith, ang mahimayaong hunahuna kabahin sa panimalay 
ug sa malungtarong pakigrelasyon sa pamilya nahimutang sa suka-
ranan gayud sa atong kalipay dinhi ug sa umaabut.37
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Gitudlo ni Presidente Benson, “Sa usa ka mahangturong paghu-

nahuna, ang kaluwasan usa ka butang nga buluhaton sa pamilya. 
Unsa ang kahulugan niini nganha kaninyo? Unsa ang mabuhat 
sa mga sakop sa pamilya alang sa kaluwasan sa usag usa?

• Samtang kamo magtuon sa tambag ni Presidente Benson diha 
sa seksyon 2, pamalandunga kon unsay kalabutan niini sa iyang 
gitawag og “ang sekreto sa malipayong kaminyoon.” Ngano sa 
inyong hunahuna kini nga “sekreto” moresulta ngadto sa kalipay?

• Diha sa seksyon 3, hunahunaa unsay gisulti ni Presidente Benson 
mahitungod sa mga kalihokan sa malampuson nga mga pamilya. 
Sa unsa nga mga paagi kini nga mga kalihokan naglig-on sa mga 
pamilya? Pamalandunga unsay inyong mabuhat sa pagsunod niini 
nga tambag?

• Ngano sa inyong hunahuna ang pamilya mao “ang labing epek-
tibo nga dapit sa pagsilsil og malungtarong mga hiyas”? (Tan-
awa sa seksyon 4, nagtimaan sa piho nga tambag ni Presidente 
Benson mahitungod sa pagtudlo diha sa pamilya.) Kanus-a kamo 
nakakita og mga sakop sa pamilya nga nagtinabangay sa usag 
usa sa pagkat-on sa mga baruganan sa ebanghelyo?

• Mipamatuod si Presidente Benson nga ang mga pamilya “maka-
padayon lapas sa kamatayon” (seksyon 5). Unsa ang inyong mga 
hunahuna ug mga pagbati samtang kamo namalandong niini nga 
kamatuoran? Unsa ang pipila ka “ malipayon nga mga panum-
duman” nga moabut kaninyo kon hisgutan na ang panimalay ug 
pamilya?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Salmo 127:3–5; 1 Mga Taga-Corinto 11:11; 3 Nephi 18:21; D&P 

49:15; 132:18–19; tan-awa usab sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag 
ngadto sa Kalibutan,” Ensign, Nob. 2010, 129.

Tabang sa Pagtuon
Ang inyong pagtuon sa ebanghelyo labing epektibo kon kamo 

matudloan pinaagi sa Espiritu Santo. Sugdi kanunay ang inyong 
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pagtuon sa ebanghelyo pinaagi sa pag-ampo alang sa Espiritu Santo 
nga motabang kaninyo nga makat-on” (Isangyaw ang Akong Ebang-
helyo [2004], 20).

Mubo nga mga sulat
 1. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-
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Ang Sagradong mga Calling sa 
mga Amahan ug mga Inahan

“Hinaut nga kita magmatinud-anon ngadto 
niining importante nga obligasyon sa 

pagkaginikanan, kining sagrado nga obligasyon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Pinaagi sa pulong ug sa ehemplo, sa panimalay ug sa tibuok ka-
libutan, sa Simbahan ug sa gobyerno nga mga sitwasyon, gitudlo 
ni Presidente Ezra Taft Benson ang importansya sa pagkamaayong 
mga ginikanan. “Amumaha ang inyong mga anak uban sa gugma 
ug sa mga pahimangno sa Ginoo,” miingon siya.1 “Ang Dios mo-
himo sa mga ginikanan nga responsable sa ilang pagkatinugyanan 
sa pag-atiman sa ilang pamilya. Kini usa ka labing sagrado nga 
responsibilidad.” 2

Si Presidente Benson ug ang iyang asawa, si Flora, nagtambaya-
yong sa pagtuman sa ilang sagrado nga mga responsibilidad isip 
mga ginikanan. Ilang “gituman ang buluhaton sa pag-amuma sa 
ilang unit sa pamilya uban ang kaabtik ug kadasig.” 3 Kanunay silang 
magtinambagay mahitungod sa ilang mga anak ug sa ubang mga 
butang. “Akong nakita nga ako adunay babaye nga masinabtanon 
sa espirituhanong paagi sa akong kiliran,” miingon si Presidente 
Benson.4

Nagtinabangay sila sa paghimo og usa ka panimalay diin ang 
ilang mga anak makatubo ug makakat-on—ug diin ang ilang mga 
anak gusto nga maanaa diha. “Mas maayo pa nga anaa ako sa pa-
nimalay kay sa bisan asa,” miingon ang ilang anak nga lalaki nga 
si Mark. “Kini usa ka dangpanan gikan sa unos. Si Mama mao ang 
naghatag og panalipod, ug si Papa anaa uban sa iyang kalig-on.” 5
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Si Ezra Taft Benson uban sa iyang anak nga mga lalaki, sila si Reed ug Mark
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Si Presidente ug Sister Benson nagtuman sa ilang mga responsibi-
lidad isip mga ginikanan pinaagi sa pag-ampo. Si Mark miingon: “Si 
Mama adunay mas dakong hugot nga pagtuo kay ni bisan kinsa nga 
babaye nga akong sukad nailhan. . . . Wala ako makakita og mas 
daghang pag-ampo sukad sa akong kinabuhi. Dali kaayo siyang 
makaluhod, mag-ampo alang sa iyang mga anak, mahitungod ba sa 
eksamen o away diha sa eskwelahan, kini walay pagsapayan. Siya 
ug si Papa aduna nianang yano nga hugot nga pagtuo.” 6

Si Presidente Benson kanunay nga layo sa panimalay tungod sa 
iyang trabaho ug mga katungdanan sa Simbahan, busa si Flora ang 
mibarug kasagaran sa responsibilidad sa pagmatuto ug sa pagtudlo 
sa ilang unom ka mga anak. Nalingaw siya sa iyang tahas sa pag-
ka-inahan. “Ang panimalay mao ang sentro sa atong tawhanong 
mga pagbati,” siya miingon.7 Nahinumdom si Mark, “Hingpit nga 
gihigugma ni Mama ang panimalay. Ug gihigugma niya kami—dili 
tungod kay iya kadtong katungdanan, apan tungod kay kana mao 
ang iyang kinabuhi.” 8 Nagpahayag sa iyang mga pagbati mahitu-
ngod sa importansya sa pagka-inahan, misulat si Flora: “Kon kamo 
gustong makakaplag og katungdanan, ayaw tan-awa ang gingha-
rian, tan-awa ang duyan. Adunay gamhanang gahum diha sa usa 
ka inahan. Siya ang nag-umol sa mga kasingkasing, mga kinabuhi, 
ug naghulma sa kinaiya.” 9

Kon si Presidente Benson layo sa panimalay, kanunay siyang ma-
ngita og paagi sa pagbantay ug paglig-on sa iyang pamilya. Aduna 
siyay regular nga kontak kanila pinaagi sa mga tawag sa telepono 
ug mga sulat. Kon anaa siya sa panimalay, migahin siya og daghang 
oras uban kanila kon mahimo. Kasagaran niyang itudlo ang istorya 
sa “usa ka nagkapuliki nga amahan kinsa mipasabut nganong miga-
hin siya og mga oras sa pakigdula og bola sa iyang anak nga lalaki 
pinaagi sa pag-ingon, ‘Maayo pang magsakit ang akong buko-buko 
karon kay sa magsakit ang akong dughan sa kaulahian.’” 10

Migahin usab siya og sobra nga oras sa tagsa-tagsa niya ka mga 
anak. Nahinumdom si Mark nga gidala siya sa iyang amahan ngadto 
sa Siyudad sa Salt Lake, Utah, aron magpahiling sa usa ka medikal 
nga espesyalista: “Unsa ka makalingaw nga makig-uban ni Papa, 
siya lamang ug ako! Nag-istoryahay kami mahitungod sa bisan unsa 
nga akong gusto nga iistorya. Gani bisan bata pa, ako nahibalo nga 



232

K a P i T u l o  1 5

gihigugma ako ni Papa, tungod kay uban siya kanako ug nagtabang 
nga mamaayo ako.” 11

Kon siya makahimo, dad-on ni Presidente Benson ang iyang mga 
anak uban kaniya sa panahon sa iyang mga biyahe. Niadtong Marso 
1948 gidala niya ang iyang anak nga si Bonnie, kinsa siete anyos 
niana nga panahon, ngadto sa usa ka miting sa agrikultura didto sa 
Nebraska. “Ang prensa [press] nahibulong kaayo sa kalmang pama-
rog sa batang gamay, ug sa talagsaong ehemplo sa usa ka amahan 
nga nagdala sa ingon ka gamay nga bata sa usa ka taas nga biyahe 
aron sa pagtambong og ingon kaimportanting kalihokan, nga ang 
larawan ni Bonnie gibutang sa atubangang pahina [sa pamantalaan] 
sa pagkabuntag. Apan ngadto ni Elder Benson ang hitabo dili talag-
saon. Kanunay niyang gidala ang iyang mga anak uban kaniya sa 
mga biyahe sa gawas sa ilang dapit, isip usa ka paagi sa paglig-on 
og maayong relasyon ug sa pag-edukar kanila.” 12

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang calling sa pagka-amahan mahangturon.

Mga amahan, inyo ang mahangturong calling nga kamo dili ga-
yud ma-release. Ang mga calling sa Simbahan, ingon sa kaimpor-
tante niini, sa ilang kinaiyahan kutob lamang sa pipila ka panahon, 
ug unya ang husto nga pag-release mahitabo. Apan ang calling 
sa pagka-amahan mahangturon, ug ang kaimportante niini wa-
lay utlanan sa panahon. Kini usa ka calling alang sa karon ug sa 
kahangturan.13

Ang atong sundanan, o modelo, alang sa pagka-amahan mao 
ang atong Langitnong Amahan. Giunsa Niya pagdala ang Iyang 
mga anak? Hinoon, aron mahibaloan kana, dayag lamang, [ang mga 
amahan] gikinahanglan nga mahibalo mahitungod sa ebanghelyo, 
sa mahinungdanong plano sa Ginoo.14

Alang sa usa ka lalaki, walay calling ingon ka taas sama nianang 
usa ka matarung nga patriarch, naminyo diha sa balay sa Ginoo, 
nagdumala sa Iyang mga anak. Bisan ang mao nga Elohim gusto 
nga kita motawag Kaniya isip “Amahan namo nga anaa sa langit” 
(Mateo 6:9; 3 Nephi 13:9).15
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2
Ang mga amahan gikinahanglan nga mohatag og 
espirituhanong pagpangulo sa ilang mga pamilya.

Ang amahan kinahanglan gayud nga hidlawon ug uhawon ug 
mangandoy sa pagpanalangin sa iyang pamilya, moduol sa Ginoo, 
mamalandong sa mga pulong sa Ginoo, ug mopuyo pinaagi sa 
Espiritu aron mahibalo sa hunahuna ug kabubut-on sa Ginoo ug 
unsa ang kinahanglan gayud niyang buhaton sa paggiya sa iyang 
pamilya.16

[Mga amahan,] kamo adunay sagradong responsibilidad sa pag-
hatag og espirituhanong pagpangulo sa inyong pamilya.

Sa usa ka pamphlet nga gimantala daghang tuig na ang milabay 
sa Konseho sa Napulog Duha, misulti kami sa mosunod: “Ang pag-
ka-amahan usa ka pagpangulo, ang labing importanting matang sa 
pagpangulo. Kini kanunay na nga ingon niana; kini kanunay nga 
mahimong ingon niana. Amahan, uban sa panabang ug tambag ug 
pag-awhag sa imong mahangturong kauban, ikaw ang modumala sa 
panimalay” (Father, Consider Your Ways [pamphlet, 1973], 4–5). . . .

Uban sa gugma nga ania sa akong kasingkasing alang sa mga 
amahan sa Israel, mahimo bang mosugyot ako og 10 ka piho nga 
mga paagi nga ang mga amahan makahatag og espirituhanon nga 
pagpangulo sa ilang mga anak:

1. Paghatag og panalangin sa amahan ngadto sa inyong mga 
anak. Bunyagi ug kumpirmahi ang inyong mga anak. I-orden ang 
inyong anak nga mga lalaki ngadto sa priesthood. Kini mahimong 
labing nindot nga espirituhanong hitabo diha sa mga kinabuhi sa 
inyong mga anak.

2. Personal nga giyahi ang mga pag-ampo sa pamilya, inadlaw 
nga pagbasa sa kasulatan, ug sinemana nga mga family home eve-
ning. Ang inyong personal nga pag-apil mopakita sa inyong mga 
anak unsa gayud kaimportante kini nga mga kalihokan.

3. Kon mahimo, kuyog og tambong sa mga miting sa Simbahan 
isip pamilya. Ang pag-ampo ubos sa inyong pagpangulo importante 
ngadto sa espirituhanong kaayohan sa inyong mga anak.
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4. Himoa ang papa-anak nga babaye nga pakigkuyog ug ama-
han-ug-anak nga mga lalaki nga lulinghayaw uban sa inyong mga 
anak. . . .

5. Paghimo og mga tradisyon sa mga pagbakasyon ug mga pag-
biyahe ug paglulinghayaw sa pamilya. Kini nga mga panumduman 
dili gayud makalimtan sa inyong mga anak.

6. Paghimo kanunay og tagsa-tagsa ka pakig-istorya sa inyong 
mga anak. Pasultiha sila mahitungod sa unsay ilang gusto nga isulti. 
Tudlo-i sila og mga baruganan sa ebanghelyo. Tudlo-i sila og tinuod 
nga mga hiyas. Sultihi sila nga kamo nahigugma kanila. Ang per-
sonal nga panahon uban sa inyong mga anak nagsulti kanila unsa 
ang prayoridad ni Papa.

7. Tudlo-i ang inyong mga anak sa pagtrabaho, ug ipakita kanila 
ang bili sa pagtrabaho alang sa takus nga katuyoan. . . .

8. I-awhag ang maayong musika sining ug literatura diha sa in-
yong mga panimalay. Ang mga panimalay nga adunay pagbati sa 
kahapsay ug kanindot mopanalangin sa mga kinabuhi sa inyong 
mga anak sa hangtud.

“Paghimo kanunay og tagsa-tagsa nga pakig-istorya sa inyong mga anak.”
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9. Kon itugot sa gilay-on, tambong kanunay sa templo uban sa 
inyong asawa. Ang inyong mga anak mas makasabut sa importan-
sya sa kaminyoon diha sa templo ug sa mga panaad diha sa templo 
ug sa mahangturong unit sa pamilya.

10. Ipakita sa inyong mga anak ang hingpit nga kalipay ug ka-
tagbawan sa pagserbisyo diha sa Simbahan. Kini mahimong maka-
takod ngadto kanila, busa sila, usab, buot nga moserbisyo diha sa 
Simbahan ug mahigugma sa gingharian.

O, mga bana ug mga amahan sa Israel, makahimo kamo og dag-
han alang sa kaluwasan ug kahimayaan sa inyong mga pamilya! 
Ang inyong mga responsibilidad importante kaayo.17

Usahay kita makadungog og mga istorya sa mga lalaki, bisan 
diha sa Simbahan, kinsa nagtuo nga ang pagkapangulo sa panima-
lay ingon og nagbutang kanila og hawud nga tahas ug nagtugot 
kanila sa pagdiktar ug paghimo og mga pagpamugos diha sa ilang 
pamilya.

Si Apostol Pablo nagpasabut nga “ang bana mao ang ulo sa 
asawa, maingon usab nga si Kristo ang ulo sa simbahan” (Mga 
Taga-Efeso 5:23; mga italic gidugang). Kana mao ang modelo nga 
kinahanglan nga atong sundon sa atong tahas sa pagdumala diha 
sa panimalay. Wala nato makita nga ang Manluluwas naggiya sa 
Simbahan sa isug o manakit nga kamot. Wala nato makita nga ang 
Manluluwas nagtagad sa Iyang Simbahan nga walay pagrespeto o 
pagpasagad. Wala nato makita ang Manluluwas nga naggamit og 
pwersa o pagpamugos sa pagtuman sa Iyang mga katuyoan. Bisan 
asa dili nato makita ang Manluluwas nga naghimo og bisan unsa 
apan kana nga naglig-on, nagbayaw, naghupay, ug naghimaya sa 
Simbahan. Mga kaigsoonan, moingon ako kaninyo uban sa kalig-
dong, Siya mao ang modelo nga kinahanglan gayud nga atong 
sundon samtang kita nangako sa espirituhanong paggiya sa atong 
mga pamilya.18

Isip patriarch sa inyong panimalay, kamo adunay bug-at nga res-
ponsibilidad sa pagdawat sa pagpangulo diha sa paggiya sa inyong 
mga anak. Kamo kinahanglan nga mohimo og panimalay diin ang 
Espiritu sa Ginoo mopuyo. . . .
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Ang inyong mga panimalay kinahanglan nga mahimong mga 
dangpanan ug kalinaw ug hingpit nga kalipay alang sa inyong pa-
milya. Sa tinuod walay bata nga kinahanglang mahadlok sa iyang 
kaugalingong amahan—ilabi na sa usa ka priesthood nga amahan. 
Ang katungdanan sa amahan mao ang paghimo sa iyang panima-
lay nga usa ka dapit sa kamaya ug hingpit nga kalipay. . . . Ang 
gamhanang epekto sa matarung nga mga amahan nga naghatag og 
ehemplo, nagdisiplina ug nagbansay, nagmatuto ug naghigugma im-
portante kaayo sa espirituhanong kaayohan sa [ilang ] mga anak.19

3
Ang tahas sa usa ka inahan gi-orden sa Dios.

Ang [mga inahan] mao, o kinahanglang mao gayud ang kasing-
kasing ug kalag sa pamilya. Wala nay laing sagradong pulong nga 
anaa sa kalibutanon o balaang kasulatan kay sa inahan. Wala nay 
laing halangdon nga trabaho kay sa nianang usa ka maayo ug ma-
hinadlokon sa Dios nga inahan.

Sa mahangturong pamilya, gihimo sa Dios nga ang mga amahan 
mao ang modumala sa panimalay. Ang mga amahan kinahanglan 
nga mobuhi, mohigugma, motudlo ug mogiya. Ang tahas sa inahan 
gi-orden usab sa Dios. Ang mga inahan mao ang manganak, moan-
tus, moamuma, mohigugma, ug mobansay. Mao kini ang gipahayag 
sa mga pagpadayag.20

Atong nasabtan nga pipila sa mga kababayen-an, dili sa ilang ka-
ugalingong sayop, dili makahimo sa pagpanganak. Ngadto niining 
matahum nga mga sister, ang tanang mga propeta sa Dios nagsaad 
nga sila pagapanalanginan og mga anak didto sa kahangturan ug 
kana nga kaliwatan dili ihikaw kanila.

Pinaagi sa lunsay nga hugot nga pagtuo, pakilooy nga mga pag-
ampo, pagpuasa, ug espesyal nga mga panalangin, daghan niining 
sama nga matahum nga mga sister, uban sa ilang halangdon nga 
mga kapikas diha sa ilang mga kiliran, namilagrohan sa ilang mga 
kinabuhi ug napanalanginan og mga anak. Ang uban mainampoong 
nagsagop og mga bata. Kami nagdayeg niining maayo nga mga 
magtiayon alang sa ilang mga sakripisyo ug gugma nga inyong gi-
hatag niadtong mga bata nga inyong gipili nga tawgon og inyong 
kaugalingon.21
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Ang Dios mopanalangin sa atong maayo nga mga inahan. 
Nag-ampo kami alang kaninyo. Nagpaluyo kami kaninyo. Nag-
pasidungog kami kaninyo samtang kamo nag-antus, nag-amuma, 
nagbansay, nagtudlo, ug naghigugma alang sa kahangturan. Isaad 
nako kaninyo ang mga panalangin nga gikan sa langit ug ang “ tanan 
nga iya [sa] Amahan” (tan-awa sa D&P 84:38) samtang kamo nag-
palambo sa labing halangdon sa tanan nga calling—usa ka inahan 
sa Zion.22

4
Ang mga inahan kinahanglan nga mohigugma, motudlo, 
ug mogahin og epektibo nga panahon sa ilang mga anak.

Mga inahan sa Zion, ang inyong hinatag sa Dios nga mga tahas 
mahinungdanon kaayo sa kaugalingon ninyong kahimayaan ug sa 
kaluwasan ug kahimayaan sa inyong pamilya. Ang anak nagki-
nahanglan og inahan labaw pa sa tanang butang nga mapalit sa 
kwarta. Ang paggahin og panahon uban sa inyong mga anak mao 
ang labing mahinungdanon sa tanang mga gasa.23

Uban sa gugma sa akong kasingkasing alang sa mga inahan sa 
Zion, ako karon buot nga mosugyot og 10 ka piho nga mga paagi 

“Paggahin og panahon sa pagbasa ngadto sa inyong mga anak.”
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nga ang atong mga inahan mahimong mogahin og epektibong pa-
nahon uban sa ilang mga anak.

[Una,] kon mahimo, anaa kamo sa mga panahon nga ang inyong 
mga anak moabut o molakaw—kon sila mobiya ug mopauli gikan 
sa eskwelahan, kon sila mobiya o mopauli gikan sa mga date, kon 
sila magdala og mga higala diha sa panimalay. Anaa kamo sa mga 
panahon nga ang inyong mga anak 6 o 16. . . .

Ikaduha, mga inahan, paggahin og panahon nga mahimong ti-
nuod nga higala sa inyong mga anak. Paminawa ang inyong mga 
anak, paminawa og tinuod. Pakigsulti kanila, katawa ug pakigkome-
dya uban kanila, kanta uban kanila, pakigdula uban kanila, duyog 
og hilak kanila, gaksa sila, dayga sila sa tinuod. Oo, kanunay nga 
paggahin og panahon sa tagsa-tagsa ka anak. Pagpakatinuod nga 
higala ngadto sa inyong mga anak.

Ikatulo, paggahin og panahon sa pagbasa ngadto sa inyong mga 
anak. Sugod gikan sa duyan, basahi ang inyong anak nga mga lalaki 
ug mga babaye. . . . Magtanom kamo og gugma alang sa maayong 
literatura ug tinuod nga gugma alang sa mga kasulatan kon inyong 
basahan kanunay ang inyong mga anak.

Ikaupat, paggahin og panahon sa pag-ampo uban sa inyong mga 
anak. Ang mga pag-ampo sa pamilya, ubos sa paggiya sa amahan, 
kinahanglan nga himoon sa buntag ug gabii. Ipabati sa inyong mga 
anak ang inyong hugot nga pagtuo samtang kamo mangayo sa mga 
panalangin sa langit alang kanila. . . . Paapila ang inyong mga anak 
sa pamilya ug personal nga mga pag-ampo, ug paglipay sa ilang 
matahum nga mga pulong ngadto sa ilang Amahan sa Langit.

Ikalima, paggahin og panahon nga adunay makahuluganong 
sinemana nga home evening. Himoa nga ang inyong mga anak 
aktibo nga moapil. Pagtudlo kanila og husto nga mga baruganan. 
Himoa kini nga usa sa inyong mga tradisyon sa pamilya. . . .

Ikaunom, paggahin og panahon nga mag-uban sa tingkaon 
kutob sa mahimo. Kini usa ka hagit samtang ang mga anak mas 
nagkadako ug ang kinabuhi mas nagkapuliki. Apan ang malipa-
yong panagsultihanay, pakigbahin sa mga plano ug mga kalihokan 
sa adlaw, ug espesyal nga mga panahon sa pagtudlo mahitabo sa 
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tingkaon tungod kay ang mga ginikanan ug mga anak naningkamot 
niini.

Ikapito, paggahin og panahon sa pagbasa og dungan sa mga 
kasulatan isip pamilya. . . . Ang pagbasa og dungan sa Basahon ni 
Mormon isip pamilya modala og dugang nga pagka-espirituhanon 
nganha sa inyong panimalay ug mohatag sa mga ginikanan ug sa 
mga anak og gahum sa pagsagubang sa mga tintasyon ug sa pag-
baton sa Espiritu Santo isip ilang kanunay nga kauban. Isaad nako 
kaninyo nga ang Basahon ni Mormon mousab sa mga kinabuhi sa 
inyong pamilya.

Ikawalo, paggahin og panahon sa paghimo og mga butang isip 
pamilya. Himoa nga ang pamilya nga mga paglingaw-lingaw ug 
mga piknik, ug mga pagsaulog sa adlaw nga natawhan ug mga pag-
biyahe nga espesyal nga mga panahon ug mohatag kanila og nindot 
nga mga panumduman. Kon mahimo, tambong, isip pamilya, og 
mga hitabo diin ang usa sa mga sakop sa pamilya naapil, sama sa 
drama sa eskwelahan, ball game, pakigpulong, recital. Pagkuyog og 
tambong sa mga miting sa Simbahan, ug pagtupad og lingkod isip 
pamilya kon makahimo kamo. Ang mga inahan kinsa nagtabang 
sa mga pamilya nga mag-uban sa pag-ampo ug pagdula [motabang 
kanila] sa pagpabiling mag-uban ug mopanalangin sa mga kinabuhi 
sa mga anak sa hangtud.

Ikasiyam, mga inahan, paggahin og panahon sa pagtudlo sa in-
yong mga anak. Gamita ang mga higayon sa pagtudlo sa panahon 
sa tingkaon, sa dili pormal nga mga sitwasyon, o sa talagsaong 
pagtupad og lingkod diha sa tiilan sa katre sa gabii, o panahon sa 
sayo sa buntag nga magkuyog og lakaw. . . .

Ang gugma ug mainampoong pagpakabana sa usa ka inahan 
alang sa iyang mga anak mao ang labing importanting mga butang 
sa pagtudlo sa iyang kaugalingong mga anak. Tudlo-i ang mga 
anak og mga baruganan sa ebanghelyo. Tudlo-i sila nga maayo ang 
magbinuotan. Tudlo-i sila nga peligro ang pagpakasala. Tudlo-i sila 
og gugma alang sa ebanghelyo ni Jesukristo ug ang pagpamatuod 
sa kabalaan niini.

Tudlo-i ang inyong anak nga mga lalaki ug mga babaye og ka-
ligdong, ug tudlo-i sila sa pagrespito sa pagkalalaki ug pakababaye, 
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Tudlo-i ang inyong mga anak og sekswal nga kaputli, hustong mga 
sumbanan sa pakig-date, kaminyoon diha sa templo, magmisyon, 
ug ang importansya sa pagdawat ug pagpalambo sa mga calling sa 
Simbahan.

Tudlo-i sila og gugma alang sa trabaho ug ang bili sa maayong 
edukasyon.

Tudlo-i sila sa importansya sa hustong matang sa kalingawan, 
lakip ang angay nga mga salida sa sine, mga video, mga musika, 
mga basahon, ug mga magasin. Hisguti ang mga kadautan sa por-
nograpiya ug mga druga, ug tudlo-i sila sa bili sa pagpuyo og lim-
pyo nga kinabuhi.

Oo, mga inahan, tudlo-i ang inyong mga anak sa ebanghelyo 
diha sa inyong kaugalingon nga panimalay, diha sa inyong tapu-
kanan. Kini mao ang pinaka-epektibong pagtudlo nga madawat sa 
inyong mga anak. . . .

Ikanapulo ug sa katapusan, mga inahan, paggahin og panahon 
sa paghigugma og tinuod sa inyong gagmay nga mga anak. Ang 
walay kinutubang gugma sa usa ka inahan nagsunod sa ehemplo 
sa Kristohanong gugma.

Ang inyong tin-edyer nga mga anak nagkinahanglan usab nia-
nang sama nga gugma ug atensyon. Kini ingon og mas sayon alang 
sa daghang mga inahan ug mga amahan sa pagpahayag sa ilang 
gugma ngadto sa ilang mga anak kon sila gagmay pa, apan mas 
lisud kon sila mas dagko na. Paninguhaa kini sa mainampoong 
paagi. Kinahanglan nga walay kal-ang sa lain-laing henerasyon. Ug 
ang yawe mao ang gugma. Ang atong mga kabatan-onan nagkina-
hanglan sa gugma ug atensyon, ug dili ang pagpatagbaw. Nagkina-
hanglan sila og pagbati ug pagsabut, dili pagkawalay pagpakabana 
gikan sa mga inahan ug mga amahan. Nagkinahanglan sila sa pa-
nahon sa mga ginikanan. Ang mabinationg pagtudlo sa inahan ug 
ang iyang gugma ug ang pagsalig diha sa usa ka tin-edyer nga anak 
nga lalaki o babaye sa tinuod makaluwas kanila gikan sa usa ka 
dautang kalibutan.24

Nakahibalo ba kamo og usa ka rason nganong ang matarung nga 
mga inahan nahigugma sa ilang mga anak og maayo? Tungod kay 
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sila nagsakripisyo og maayo alang kanila. Atong gihigugma unsay 
atong gisakripisyohan ug kita nagsakripisyo alang sa unsay atong 
gihigugma.25

5
Ang mga ginikanan kinahanglan nga mag-uban 

og trabaho diha sa panaghiusa ug gugma 
sa pagpatubo sa ilang mga anak.

Mga bana ug mga asawa, isip magkauban nga tiglalang, kina-
hanglan nga matinguhaon ug mainampoon nga modapit og mga 
anak ngadto sa ilang mga panimalay. . . . Bulahan ang bana ug 
asawa kinsa adunay mga anak diha sa pamilya. Ang labing lawom 
nga hingpit nga kalipay ug mga panalangin sa kinabuhi may ka-
labutan sa pamilya, pagkaginikanan, ug sakripisyo. Ang pagbaton 
niadtong matahum nga mga espiritu pag-anha sa atong panimalay 
takus sa bisan unsa nga sakripisyo.26

Kon ang mga ginikanan, diha sa pakig-uban, gugma, ug panaghi-
usa, nagtuman sa ilang langitnong gipahamtang nga responsibilidad 
ug ang mga anak motubag uban sa gugma ug pagkamasulundon, 
dako kaayong kalipay ang resulta.27

Ang Dios nagtabang kanato sa pagsuporta sa usag usa. Hinaut 
nga magsugod kini diha sa panimalay samtang nagsuporta kita sa 
atong mga pamilya. Hinaut nga adunay diwa sa pag-inunongay, 
panaghiusa, gugma, ug pagrenispetohay. Hinaut nga ang mga bana 
mounong ngadto sa ilang mga asawa, matinuoron ngadto kanila, 
maghigugma kanila, maningkamot sa pagpagaan sa ilang mga pa-
las-anon, ug makigbahin sa responsibilidad alang sa pag-amuma, 
pagbansay, ug pagmatuto sa mga anak. Hinaut nga ang mga inahan 
ug mga asawa magpakita og diwa sa pagkamatinabangon ngadto 
sa ilang mga bana, motuboy ug mopaluyo kanila sa ilang mga ka-
tungdanan sa priesthood, ug magmaunungon ug matinuoron sa 
mga calling nga moabut diha kanila gikan sa priesthood sa Dios.28

Hinaut nga kita magmatinud-anon ngadto niining importante nga 
obligasyon sa pagkaginikanan, kining sagrado nga obligasyon, nga 
unta atong matukod nga lig-on ang atong mga panimalay diha sa 
mahangturong mga baruganan, nga unta kita walay mga pagmahay. 
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Hinaut nga kita dili gayud magmaluibon [mabudhion] sa dako kaa-
yong pagsalig nga gipahamtang ngari kanato. Hinaut nga kanunay 
natong hinumduman nga kini nga mga espiritu nga misulod sa 
atong mga panimalay mga pinili nga mga espiritu.29

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Miingon si Presidente Benson, “Ang atong sundanan, o modelo, 

alang sa pagka-amahan, mao ang atong Langitnong Amahan” 
(seksyon 1). Sa unsang mga paagi nga kitang yutan-on nga mga 
amahan makasunod sa sundanan nga gipahimutang sa Langit-
nong Amahan?

• Hunahunaa ang lista ni Presidente Benson sa “10 ka piho nga 
mga paagi nga ang mga amahan makahatag og espirituhanon 
nga pagpangulo sa ilang mga anak” (seksyon 2). Sa inyong hu-
nahuna unsaon kaha sa matag usa niini nga mga rekomendasyon 
pag-impluwensya sa mga anak?

• Mipahayag si Presidente Benson, “Wala nay laing halangdon nga 
trabaho kay sa nianang usa ka maayo ug mahinadlokon sa Dios 
nga inahan” (seksyon 3). Unsa nga mga ehemplo ang inyong 
nakita kabahin sa halangdong pagka-inahan? Samtang ang ka-
libutanong mga kinaiya mahitungod sa pagka-inahan nausab, 
unsay atong mabuhat sa pagtuboy sa halangdon ug sagradong 
mga responsibilidad sa mga inahan?

• Unsa ang pipila ka mga kaayohan nga moabut kon ang mga 
ginikanan ug mga anak mogahin og panahon nga mag-uban? 
(Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa seksyon 4.)

• Unsa ang pipila ka mga panalangin nga moabut ngadto sa pa-
nimalay kon ang mga ginikanan magkahiusa sa ilang mga res-
ponsibilidad? (Tan-awa sa seksyon 5.) Unsay buhaton sa mga 
amahan ug mga inahan nga mahimong mas magkahiusa? Sa unsa 
nga mga paagi nga ang nag-inusara nga ginikanan [single parent] 
makadawat sa kalig-on nga ilang gikinahanglan sa pagtuman 
niini nga mga responsibilidad?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mga Proverbio 22:6; Mga Taga-Efeso 6:4; Mosiah 4:14–15; Alma 

56:45–48; 3 Nephi 22:13; tan-awa usab sa: “Ang Pamilya: Usa ka 
Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” Ensign, Nob. 2010, 129

Tabang sa Pagtudlo
“Samtang inyong andamon ang inyong kaugalingon sa espiri-

tuhanong paagi ug iapil ang Ginoo sa inyong pagtudlo, mahimo 
kamo nga instrumento sa Iyang mga kamot. Ang Espiritu Santo 
mohatag og gahum sa imong mga pulong” (Pagtudlo, Walay Labaw 
Ka Mahinungdanon Nga Tawag [1999], 41).

Mubo nga mga sulat
 1. “Fundamentals of Enduring Family 

Relationships,” Ensign, Nob. 1982, 60; 
mga italic gikuha gikan sa orihinal.

 2. “Fundamentals of Enduring Family Re-
lationships,” 59.

 3. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-
graphy (1987), 127.

 4. Sa Ezra Taft Benson: A Biography, 141.
 5. Mark Amussen Benson, sa Ezra Taft 

Benson: A Biography, 133.
 6. Mark Amussen Benson, sa Ezra Taft 

Benson: A Biography, 139.
 7. Flora Amussen Benson, sa Ezra Taft 

Benson: A Biography, 134.
 8. Mark Amussen Benson, sa Ezra Taft 

Benson: A Biography, 133.
 9. Flora Amussen Benson, sa Ezra Taft 

Benson: A Biography, 130.
 10. Sa Ezra Taft Benson: A Biography, 134.
 11. Mark Amussen Benson, sa Ezra Taft 

Benson: A Biography, 138.
 12. Francis M. Gibbons, Ezra Taft Benson: 

Statesman, Patriot, Prophet of God 
(1996), 165.

 13. Sermons and Writings of President 
Ezra Taft Benson (2003), 205.

 14. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), 503.

 15. The Teachings of Ezra Taft Benson, 496.
 16. The Teachings of Ezra Taft Benson, 511.
 17. Sermons and Writings of President 

Ezra Taft Benson, 208, 212–13.
 18. Sermons and Writings of President 

Ezra Taft Benson, 209.
 19. Sermons and Writings of President 

Ezra Taft Benson, 211.
 20. Sermons and Writings of President 

Ezra Taft Benson, 215.
 21. Sermons and Writings of President 

Ezra Taft Benson, 216.
 22. Sermons and Writings of President 

Ezra Taft Benson, 222.
 23. Sermons and Writings of President 

Ezra Taft Benson, 217.
 24. Sermons and Writings of President 

Ezra Taft Benson, 218–21.
 25. “Jesus Christ—Gifts and Expectations,” 

Ensign, Dis. 1988, 6.
 26. Sermons and Writings of President 

Ezra Taft Benson, 216.
 27. “Counsel to the Saints,” Ensign, Mayo 

1984, 6.
 28. Sa Conference Report, Okt. 1951, 155.
 29. Sa Conference Report, Okt. 1953, 123.
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“Ako adunay espesyal nga pagbati sa mga tigulang na.  . . . Sa pipila 
ka bahin mibati ko nga nakasabut nila, kay ako usa usab kanila.”
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Ang mga Tigulang sa Simbahan

“Unta kining bulawanong katuigan mao ang inyong 
pinakanindot nga katuigan samtang hingpit kamo 

nga magpakabuhi ug mohigugma ug moserbisyo. Ug 
ang Dios mopanalangin niadtong nangalagad sa 

inyong mga panginahanglan—inyong pamilya, mga 
higala ug mga kaubanan ug mga lider sa Simbahan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Si Ezra Taft Benson 86 anyos dihang nahimo siyang Presidente sa 
Simbahan. Nasabtan niya ang mga kalipay ug mga hagit nga moa-
but sa kaulahiang mga tuig sa iyang kinabuhi. Usa sa iyang kalipay 
mao ang padayong pagkig-uban sa iyang asawa, si Flora. Gisaulog 
sa magtiayon ang ilang ika-60 nga anibersaryo sa kasal atol sa iyang 
unang tuig isip Presidente. Ganahan kaayo silang mag-uban sa usag 
usa ug magkuyog sa pag-adto sa templo hapit kada Biyernes sa 
buntag. Sa iyang ika-87 nga pagsaulog sa adlawng natawhan, usa 
ka tawo nangutana ni Presidente Benson sa iyang sekreto sa taas, 
malipayong kinabuhi. “Sa wala pa siya makatubag, si Sister  Benson 
miingon, nagpasiaw apan may kahulugan, ‘Siya dunay buotang 
asawa.’” 1

Sa mga tuig sa ilang katigulangon, si Presidente ug Sister Benson 
ganahan kaayong mogahin og panahon kauban sa ilang mga anak 
ug apo, ug ang ilang pamilya nagpadayon sa pagkat-on gikan sa 
ilang ehemplo. “Usa sa apo nga babaye miuban og puyo sa iyang 
mga apohan sa unang dise otso ka bulan ni Presidente Benson isip 
presidente, ug sigon sa ilang hangyo kanunay siyang mobiyahe 
kauban nila sa pagtabang ug pag-asikaso sa ilang personal nga 
mga panginahanglan. Ug siya mismo naka-obserbar sa iyang mga 
apohan diha sa panimalay—sa ilang mga date didto sa tindahan 
og ice cream; manglingkod sa sofa ug magkinuptanay sa kamot 
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samtang sila mohinumdom, manganta, ug dungang mangatawa; sa 
mabination nila nga pakig-istoryahanay sa ilang mga home teacher 
ug sa uban nga mobisita.” 2

Ang mga apo nakakita sa dakong panalangin nga maimplu-
wensyahan sa maalamon ug mahigugmaong mga apohan. “Usa ka 
apong babaye misulat sa iyang pasalamat human siya ug ang iyang 
bana gitambagan ni Presidente Benson kabahin sa lisud nga de-
sisyon. ‘Kami nangutana nimo unsay imong hunahuna ug miingon 
ka, “Iampo kini. Ako may pagsalig nga inyong himoon ang sakto 
nga desisyon.” Ang imong pagsalig kanamo nakadugang sa among 
pagsalig sa among kaugalingon.’” 3

Para sa kinatibuk-ang komperensya nga gipahigayon human da-
yon sa iyang ika-90 nga adlawng natawhan, nangandam si Presi-
dente Benson og pagkigpulong para “sa mga tigulang sa Simbahan 
ug sa ilang mga pamilya ug niadtong nangalagad sa ilang mga pa-
nginahanglan.” Sa pagsugod, iyang gipahayag ang iyang personal 
nga koneksyon sa hilisgutan: “Ako adunay espesyal nga pagbati sa 
mga tigulang—niining talagsaong grupo sa mga kalalakin-an ug 
kababayen-an. Sa pipila ka bahin mibati ko nga ako nakasabut nila, 
kay ako usa usab kanila.” 4

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang Ginoo nakaila ug nahigugma sa mga tigulang ug 
naghatag kanila sa Iyang talagsaong mga responsibilidad.

Ang Ginoo nasayud ug nahigugma sa mga tigulang diha sa Iyang 
katawhan. Ingon na niini kaniadto pa ug hangtud karon, daghan sa 
Iyang talagsaong mga responsibilidad Iyang gihatag kanila. Sa lain-
laing dispensasyon Iyang gigiyahan ang Iyang katawhan pinaagi sa 
propeta kinsa nagkatigulang na. Iyang gikinahanglan ang kaalam 
ug kasinatian sa kapanahonan, sa dinasig nga giya gikan niadtong 
nakapamatuod sa ilang pagkamatinud-anon sa Iyang ebanghelyo 
sa taas nga panahon.

Ang Ginoo mipanalangin ni Sara, sa iyang katigulangon, sa pag-
baton og anak ni Abraham. Tingali ang pinakaimportante nga wali 
ni Haring Benjamin gipamulong dihang siya tigulang na ug hapit na 
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mamatay. Siya sa tinuoray instrumento sa mga kamot sa Ginoo kay 
siya nakaggiya ug naka-establisar og kalinaw sa iyang katawhan. 

Daghan pang mga lalaki ug babaye sa kapanahunan ang na-
kahimo og talagsaong mga butang samtang sila nagpadayon 
sa pagserbisyo sa Ginoo ug sa Iyang mga anak, bisan sa ilang 
katigulangon.

Sa atong dispensasyon, [niadtong] mga propeta nga gi-call sa 
Ginoo, daghan ang gi-call sa dihang sila anaa sa mga syetenta o 
otsyenta ang panuigon, o mas tigulang pa. Ang Ginoo nakaila ug 
nahigugma gayud sa Iyang mga anak kinsa nahimong eksperto 
tungod sa ilang mga tuig sa kasinatian!

Kami nahigugma kaninyo mga katigulangan sa Simbahan. Kamo 
ang pinakapaspas nga nagtubong grupo sa populasyon sa kalibutan 
karon, ingon man usab sa Simbahan.

Among tinguha nga ang inyong bulawanong katuigan mahimong 
nindot kaayo ug magantihon. Among pag-ampo nga inyong ma-
bati ang kalipay sa kinabuhi nga maayong pagkagahin ug puno sa 
nindot nga mga panumduman ug gani mas dakong ekspektasyon 
diha sa pag-ula ni Kristo. Kami nanghinaut nga inyong mabati ang 
kalinaw nga gisaad sa Ginoo niadtong nagpadayon sa pagsunod sa 
Iyang kasugoan ug nagsunod sa Iyang ehemplo. Kami nanghinaut 
nga ang inyong mga adlaw mapuno sa mga butang nga pagabuha-
ton ug pamaagi diin kamo makaserbisyo sa uban kinsa dili sama 
ninyo kabulahan. Ang pagkatigulang kanunay nagpasabut nga mas 
maayo, nga ang inyong bahandi sa kaalam ug kasinatian magpada-
yon sa pagtubo samtang motabang mo sa uban.5

2
Atong mapahimudsan ang atong 

katuigan sa pagkatigulang.

Mosugyot mi og walo ka dapit diin atong mapahimudsan ang 
atong katuigan sa pagkatigulang:

1. Moserbisyo sa templo ug kanunay moadto. Kita nga mas tigu-
lang kinahanglang mogamit sa atong kusog dili lang sa pagpana-
langin sa atong kaliwatan, apan sa pagsiguro, kutob sa mahimo, 
nga ang atong katigulangan makadawat sa mga ordinansa sa 
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kahimayaan diha sa templo. Pagserbisyo uban ang inyong mga 
pamilya; tambagi ug pag-ampo alang niadtong wala pay tinguha 
nga maandam ang ilang kaugalingon.

Among giawhag ang tanang makahimo sa kanunayng pag-adto 
sa templo ug dawaton ang calling sa pagserbisyo diha sa templo 
kon itugot sa kapiskay ug kalig-on ug sa gilay-on. Kami nagsalig 
sa inyong tabang nga mapahigayon ang mga serbisyo sa templo. 
Tungod sa nagkadaghang mga templo, nanginahanglan kita og mas 
daghang miyembro nga mangandam sa ilang kaugalingon para ni-
ining nindot nga pagserbisyo. Si Sister Benson ug ako mapasala-
maton nga hapit kada semana kami dungang makaadto sa templo. 
Dako gyud kini nga panalangin sa among kinabuhi!

2. Mokolekta ug mosulat sa kasaysayan sa pamilya. Kami nana-
wagan ninyo nga kamo makugihong magpadayon sa pagpundok 
ug pagsulat sa personal ug pamilya nga kasaysayan. Kadaghanan, 
kamo mismo aduna nay kasaysayan, ang panumduman sa inyong 
mga minahal, ang mga petsa ug mga hitabo. Sa pipila ka sitwasyon 
kamo mao ang kasaysayan sa pamilya. Adunay pipila ka paagi 
diin ang inyong panulundon mas mapreserbar kaysa pagkolekta 
ug pagsulat sa inyong kasaysayan.

3. Moapil sa misyonaryo nga pagserbisyo. Kita nanginahanglan 
og mas daghang senior nga mga misyonaryo aron moserbisyo. Kon 
mahimo sa panglawas ug kapanguhaan, kami nanawagan og gatu-
san pa ka mga magtiayon sa pagtagana sa ilang kinabuhi ug bulu-
haton para mag-misyon. Gikinahanglan kaayo mo namo sa mission 
field! Kamo makabuhat og misyonaryo nga pagserbisyo nga dili 
mabuhat sa mga batan-ong misyonaryo.

Mapasalamaton ko nga duha sa akong nabalo nga igsoong mga 
babaye nagserbisyo isip managkompanyon nga misyonaryo sa 
England. Sila saysenta y otso ug syetenta y tres anyos sa dihang 
ilang nadawat ang calling, ug silang duha adunay nindot kaayong 
kasinatian.

Pagkaanindot nga ehemplo ug panalangin alang sa kaliwatan 
sa pamilya kon ang ilang mga apohan nakaserbisyo og misyon. 
Kadaghanan sa mga senior nga magtiayon nga mialagad nalig-on 
ug nabag-o tungod sa misyonaryo nga pagserbisyo. Tungod niining 



K a P i T u l o  1 6

249

sagradong matang sa pagserbisyo, daghan ang nabalaan ug mibati 
og kalipay sa pagdala sa kahibalo sa kahingpitan sa ebanghelyo ni 
Jesukristo ngadto sa uban. . . .

4. Mangulo pinaagi sa pagtukod og kahiusahan sa pamilya. 
Awhagon namo ang tanang senior nga miyembro, kon mahimo, 
sa pagtawag nga hiusahon ang ilang pamilya. I-organisar sila isip 
nagkahiusang unit. Mangulo sa mga panagpundok sa pamilya. Mag-
himo og mga reunion sa pamilya diin ang panagdait ug panulundon 
sa pamilya mabati ug masayran. Pipila sa akong pinakanindot nga 
mga panumduman mao ang among mga reunion ug panagpundok 
sa pamilya. Magpalambo og nindot nga mga tradisyon sa pamilya 
nga mobugkos kaninyo sa kahangturan. Pinaagi niini, makamugna 
kita og lakbit sa langit dinhi sa yuta sa atong tagsa-tagsa nga pa-
milya. Sa lintunganay, ang kahangturan usa ka sumpay sa matarung 
nga kinabuhing pamilya.

5. Modawat ug mobuhat sa mga calling sa Simbahan. Kami nag-
salig nga ang tanang senior nga mga miyembro kinsa makahimo 

“unta kining bulawanong katuigan mao ang inyong 
pinakanindot nga katuigan samtang hingpit kamo sa 
inyong pagpakabuhi ug paghigugma ug pagserbisyo.”
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modawat og mga calling sa Simbahan ug buhaton kini nga may 
dignidad. Mapasalamaton ko nga ako mismo nakaila og mga ka-
igsoonan nga mga syetenta ug otsyenta ang panuigon nga nag-
serbisyo isip mga bishop ug presidente sa branch. Gikinahanglan 
kaayo namo ang inyong tambag ug impluwensya kinsa sinati na sa 
dalan sa kinabuhi! Kinahanglan namong madunggan ang inyong 
mga kalampusan ug giunsa ninyo pagbuntog ang kasubo, kasakit, 
o kasagmuyo, o nga nahimong mas lig-on tungod niini.

Adunay daghang oportunidad alang kaninyo nga makaserbisyo 
sa mga organisasyon sa Simbahan. Aduna moy panahon ug lig-ong 
pundasyon sa ebanghelyo nga nakapahimo ninyo sa paghimo og 
talagsaong buluhaton. Sa daghang pamaagi kamo ang responsable 
para sa matinud-anong pagserbisyo sa Simbahan. Kami nagpasa-
lamat kaninyo sa tanan ninyong nabuhat ug nag-ampo nga ang 
Ginoo mas molig-on kaninyo.

6. Moplano sa inyong umaabut nga kahimtang sa pinansyal. 
Samtang padulong na kamo nga mo-retire ug sa mga dekadang 
mosunod, dapiton namo ang tanang senior nga mga miyembro nga 
magplano sa pagdaginot alang sa umaabut nga mga tuig human sa 
pangempleyo. Likayan nato ang wala kinahanglanang pagpangu-
tang. Motambag usab mi nga magmabinantayon sa pagpirma og 
mga financial note, bisan gani sakop sa pamilya, kay magkaprob-
lema unya ang gitagana nga retirement.

Gani mas magmabinantayon sa mga estratehiya nga “madatu” 
diha-diha dayon, pagprenda sa balay, o pagpamuhunan sa walay 
siguradong pamasin. Magmabinantayon kanunay aron ang plano 
sa kinabuhi dili madaut tungod sa usa o sunod-sunod nga dili maa-
yong desisyon sa pinansyal. Planuha og sayo ang inyong pinansyal 
sa umaabut, dayon sunda kana nga plano.

7. Mohimo og Kristohanong Pagserbisyo. Makabayaw ang Kristo-
hanong pagserbisyo. Nasayud niini, nanawagan mi sa tanang senior 
nga mga miyembro sa paghimo og makugihon nga pagserbisyo 
sa uban. Kini mahimong kabahin sa makapabalaang proseso. Ang 
Ginoo misaad nga kadtong gikalimtan ang ilang kaugalingon aron 
sa pagserbisyo sa uban makakaplag niini. Si Propeta Joseph Smith 
miingon nga kinahanglan kitang “mohalad sa atong kaugalingon” 
sa pagpahinabo sa mga katuyoan sa Ginoo (D&P 123:13).
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Kalinaw ug kalipay ug mga panalangin ang madawat niadtong 
moserbisyo sa uban. Oo, nagrekomendar mi og Kristohanong ser-
bisyo sa tanan, apan kini mas espesyal sa kinabuhi sa mga tigulang.

8. Magpabiling piskay, himsog, ug aktibo. Kami nalipay kaayo 
sa mga paningkamot nga gihimo sa daghang mga tigulang aron 
sa pagsiguro sa kapiskay sa ilang panglawas sa umaabut nga mga 
katuigan. . . . 

Ganahan kaayo ming makakita sa atong mga tigulang nga mag-
pabiling lagsik ug aktibo! Pinaagi sa pagpabiling aktibo, ang huna-
huna ug lawas mas moabtik.6

3
Ang pagserbisyo sa uban makahupay niadtong 

namatyan og minahal o kahadlok nga mag-inusara. 

Niadtong namatyan sa ilang kapikas, ipahayag usab namo ang 
among gugma. Usahay adunay pipila kaninyo nga mibati nga walay 
pulos ug nag-inusara nga ingon og dili na makaya. Kasagaran, dili 
unta kini angayang mahitabo. Dugang sa walo ka sugyot nga bag-o 
lang gihisgutan, aniay panig-ingnang mga kalihokan nga napama-
tud-ang makatabang sa uban.

Ang uban nga nag-inusara na busy sa paggansilyo og mga habol 
para sa apo nga magminyo o para sa bag-ong natawo nga bata 
sa pamilya. Ang uban magsuwat og sulat sa adlawng natawhan o 
motambong sa eskwelahan ug mga kalihokan sa sport sa ilang mga 
apo kon ilang mahimo. Ang pipila magtigom og mga album sa mga 
litrato sa kada apo nga ihatag sa adlawng natawhan. . . .

Kita makakita nga daghan sa atong mga biyuda nga miboluntaryo 
. . . diha sa mga ospital o uban pang matang sa pagserbisyo sa 
komunidad. Daghan ang nakakaplag og katumanan sa pagtabang 
niining paagiha.

Ang paagi sa pagbuntog sa kamingaw ug sa pagbati nga walay 
pulos sa usa ka tawo nga maayo pa og panglawas mao ang pag-
hunahuna sa uban pinaagi sa pagtabang niadtong nanginahanglan 
gayud. Kami mosaad nga kadtong mobuhat niining matang sa pag-
serbisyo, sa pipila ka bahin, kamo mahupay ra sa pagkawala sa mga 
minahal o sa kabalaka nga mag-inusara. Ang paagi nga mahupay 
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ang inyong sitwasyon mao ang pagtabang sa uban nga mapalambo 
ang ilang mga kahimtang.7

4
Panahon sa sakit ug kasubo, kita magpabiling 

lig-on sa kinaiya ug sa espiritu.

Kadtong may sakit ug nag-antus sa kasakit ug sa dili matag-an 
nga mga kausaban niining kinabuhi, among ipaabut ang among 
gugma ug kabalaka. Anaa kaninyo ang among gugma ug mga pag-
ampo. Hinumdumi ang gisulti ni amahang Lehi sa pagpanalangin 
sa iyang anak nga si Jacob, kinsa nag-antus sa mga kamot sa iyang 
mga maguwang nga si Laman ug Lemuel. Siya miingon, “Ikaw nasa-
yud sa pagkagamhanan sa Dios; ug siya nagpahinungod sa imong 
mga kasakit alang sa imong kaayohan” (2 Nephi 2:2). Ug mao usab 
siya diha kaninyo.

Kami nag-ampo nga kamo padayon nga magpabiling lig-on sa 
kinaiya ug espiritu. Kami nasayud nga kini dili kanunay sayon. Kami 
nag-ampo nga kadtong nagbuhat sa mga buluhaton alang kaninyo 
nga dili na ninyo mahimo mobuhat niini uban sa gugma, kamabi-
nation, ug diwa sa pag-amuma.

Kami naglaum nga kamo padayong maghunahuna og maayong 
mga butang ug mga pagbati diha sa inyong kasingkasing ug hu-
nahuna ug daling mosalikway niadtong makadaut kaninyo. Kami 
mosalig nga kamo mag-ampo kada adlaw ug gani matag oras, kon 
gikinahanglan. Sama sa gitudlo diha sa Basahon ni Mormon, “Mo-
puyo sa pagkamapasalamaton matag adlaw, alang sa daghan nga 
mga kalooy ug mga panalangin diin [ang Dios] mitugyan nganha 
kaninyo” (Alma 34:38).

Inyong makaplagan nga ang pagbasa kada adlaw sa Basahon 
ni Mormon makapabayaw sa inyong espiritu, makapaduol ninyo 
sa Manluluwas, ug makatabang ninyo nga mahimong estudyante 
sa ebanghelyo kinsa mopakigbahin sa uban niining talagsaong 
kamatuoran.8
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5
Importante nga tagdon sa pamilya ang ilang 
mga tigulang ug mga apohan uban sa gugma, 
pag-amuma, ug pagtahud nga angay kanila.

Karon sulod sa pipila ka minuto mamulong ko sa kapamilya sa 
mga tigulang. Atong sublion ang kasulatan gikan sa Salmo: “Ayaw 
ako pag-isalikway sa panahon sa pagkatigulang; ayaw ako pagbiyai 
sa diha nga ang akong kusog maluya na” (Salmo 71:9).

Among giawhag ang mga kapamilya sa pagtratar sa ilang mga 
tigulang ug mga apohan uban sa gugma, pag-amuma, ug pagta-
hud nga angay kanila. Atong hinumduman ang sugo sa kasulatan 
nga kinahanglan natong amumahon kanang anaa sa atong balay 
aron dili kita mahimong “labi pa nga dautan kay sa dili magtutuo” 
(1  Timoteo 5:8). Mapasalamaton ko sa akong pinalanggang pamilya 
mismo ug sa mahigugmaong pag-amuma nga ilang gihatag sa ilang 
mga ginikanan sulod sa daghang katuigan.

Hinumdumi nga ang mga ginikanan ug mga apohan atong mga 
responsibilidad, ug ato silang amumahan sa atong pinakamaayong 
abilidad. Kon ang mga tigulang walay pamilya nga muamuma ka-
nila, ang mga lider sa priesthood ug Relief Scoiety kinahanglang 
maningkamot sa pagtubag sa ilang panginahanglan sa mahigug-
maong paagi. Kami may pipila ka sugyot ngadto sa kapamilya sa 
mga tigulang.

Sukad pa kaniadto ang Ginoo mikulit sa Napulo ka Sugo ngadto 
sa mga bato nga papan, ang Iyang mga pulong gikan sa Sinai mi-
lanog hangtud sa daghang mga siglo nga “tahuron mo ang imong 
amahan ug ang imong inahan” (Exodo 20:12).

Sa pagtahud sa atong mga ginikanan nagpasabut nga taas ang 
atong pagtan-aw kanila. Kita mohigugma ug modayeg kanila ug 
maghunahuna kabahin sa ilang kalipay ug kaayohan. Ato silang 
tagdon sa maayong kabubut-on ug manggihunahunaong konside-
rasyon. Atong sabton ang ilang panglantaw. Sa tinuod ang pagtu-
man sa mga tinguha ug mga panghinaut sa mga ginikanan usa ka 
bahin sa pagtahud.

Dugang pa, ang atong mga ginikanan angayan sa atong pagtahud 
tungod sa paghatag kanato mismo og kinabuhi. Labaw pa niini dili 
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gyud maihap ang ilang pagsakripisyo samtang ila kitang giatiman 
ug giamuma sa atong pagkamasuso ug pagkabata, nagsangkap 
kanato sa mga kinahanglanon sa kinabuhi, ug nagtambal kanato 
sa pisikal nga mga sakit ug naghupay sa kaugtas sa emosyon sa 
pagdako. Kasagaran, sila naghatag kanato og oportunidad nga ma-
kaangkon og edukasyon, ug, sa dakong paagi, ila kitang giedukar. 
Daghan sa atong nasayran ug nakamahuan atong nakat-unan gikan 
sa ilang ehemplo. Unta kita magmapasalamaton kanila ug ipakita 
kana nga pasalamat.

Magkat-on usab kita sa pagpasaylo sa atong mga ginikanan, 
kinsa, tingali nakahimo og mga sayop samtang nagpadako kanato, 
hapit kanunay ilang gibuhat ang ilang nasayran nga pinakamaayo. 
Unta kita mopasaylo kanila sama nga kita gustong mapasaylo sa 
atong mga anak mismo kon kita nasayop.

Bisan kon ang mga ginikanan natigulang na, kinahanglan nato 
silang tahuron pinaagi sa paghatag nila og kagawasan sa pagpili ug 
oportunidad nga dili magsalig kutob sa mahimo. Dili nato ihikaw 
kanila ang mga pagpili nga ila pang mahimo. Pipila sa mga ginika-
nan makahimo pa nga mabuhi ug moamuma sa ilang kaugalingon 

“ang mga apohan adunay dakong impluwensya sa ilang mga apo.”
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sa ilang katigulangon ug mas gusto nila kining buhaton. Kon ila 
pang mahimo, tuguti sila.

Kon dili na kaayo sila makahimo, nan ang mga kapanguhaan sa 
pamilya, Simbahan, ug komunidad gikinahanglan sa pagtabang nila. 
Kon ang tigulang dili na makaatiman sa ilang kaugalingon, bisan pa 
sa tabang, ang pag-amuma mahimong himoon sa balay sa sakop 
sa pamilya kon posible. Ang mga kapanguhaan sa Simbahan ug 
sa komunidad mahimong gikinahanglan usab niining sitwasyona.

Ang tahas sa care-giver importante. Adunay dakong pangina-
hanglan sa suporta ug tabang alang niini nga tawo. Kini sa kasa-
garan mao ang tigulang na nga kapikas o hamtong nga anak nga 
babaye nga adunay mga anak nga amumahon ingon man usab sa 
tigulang.9

6
Kadtong napanalanginan og kasuod sa ilang mga 

apohan ug ubang katigulangan makasinati og 
nindot kaayong panag-uban ug pakigrelasyon.

Kami naglaum usab nga inyong iapil ang mga tigulang sa mga 
kalihokan sa pamilya kon posible. Dakong kalipay alang kanamo 
nga makita ang aktibo, mapinanggaong mga apo nga kauban sa 
ilang mahigugmaong mga apohan. Ganahan kaayo ang mga bata ni-
ining mga okasyona. Ganahan kaayo sila nga ang ilang mga apohan 
mobisita nila ug makigdungan og panihapon nila, maanaa sa mga 
family home evening, ug sa ubang espesyal nga mga kalihokan. 
Mga oportunidad kini sa pagtudlo og pamaagi sa pagpasidungog, 
paghigugma, pagtahud, ug pag-amuma sa mga katigulangan.

Ang mga apohan adunay dakong impluwensya sa ilang mga apo. 
Sila adunay daghang oras ug dili sama ka busy sa ginikanan, busa 
may panahon sa pag-abli og libro ug magbasa, magsaysay og mga 
istorya, ug magtudlo unsaon paggamit sa mga baruganan sa ebang-
helyo. Ang mga bata makabaton og panglantaw sa kinabuhi nga dili 
lang magantihon apan makahatag kanila og kasiguradoan, kalinaw, 
ug kalig-on. Posible ra ang pagpadala og mga sulat, [mga rekor-
ding], ug mga litrato, ilabi na niadtong lagyo kaayo ug dili kanunay 
magkita sa usag usa. Kadtong napanalanginan og kasuod sa ilang 
mga apohan ug ubang tigulang na makasinati og nindot kaayong 
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panag-uban ug pakigrelasyon. Adunay mga higayon nga sila ma-
katambong og gradwasyon, mga kasal, mga pagbiyahe ngadto sa 
templo, . . . ug ubang espesyal nga mga hitabo kauban sa mga 
sakop sa pamilya.

Kami nalingaw nga magtan-aw sa among mga anak ug apo nga 
nagtubo ug nagmalampuson sa espesyal nga paagi samtang among 
gisaw-an ang daghan nilang kalipay ug kadaugan. Ang kalipay 
nagpanalangin sa among kinabuhi samtang ang among mga anak 
naningkamot ug nagmalampuson sa ilang kinabuhi. Sa 3 Juan 1:4 
atong mabasa, “Wala na akoy kalipay nga molabaw pa niini nga 
mao ang pagkadungog nga ang akong mga anak nanagsubay sa 
kamatuoran.” Ug ang pagkasayud niini makapagbag-o sa gugma ug 
kaisug nga magpadayon sa ila mismong mga kalisud.10

7
Ang mga lider sa Simbahan kinahanglang 

mainampuong magtinguha sa Espiritu aron 
matabangan ang mga miyembro nga masangkap 

ang mga panginahanglan sa mga tigulang na.

Among . . . giawhag ang mga lider sa priesthood sa mga tigu-
lang nga magma-sensitibo sa Espiritu sa atong Amahan sa Langit sa 
pagtimbang-timbang ug pagsangkap sa mga pisikal, emosyonal, ug 
pinansyal nga mga panginahanglan sa mga tigulang. Kami misalig 
nga inyong gamiton ang inyong mga magtatambag, mga lider sa 
korum sa Melchizedek Priesthood, ug mga lider sa Relief Society, 
mga home teacher, ug mga visiting teacher niining dakong respon-
sibilidad, kay kinahanglan ni natong buhaton sa walay pagpanuko.

Kami naglaum nga ang mga lider sa priesthood ug auxiliary mag-
padayon sa paghatag og mga calling sa mga tigulang diin ilang 
magamit ang ilang daghang mga kaalam ug tambag. Kami nanghi-
naut, kon mahimo, silang tanan mahimong home teacher o visiting 
teacher. Bisan kadtong maingon ta nga naglisud sa pagbangon ug 
dili makagawas sa balay usahay makatabang sa pag-amuma pinaagi 
sa pagtawag gamit ang telepono, pagsulat, o ubang espesyal nga 
mga buluhaton.

Daghang mabuhat ang lider sa priesthood sa pagtabang ug pag-
awhag sa mga indivibidwal ug magtiayon samtang mag-andam sila 
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nga mag-misyon. Ang temple extraction [karon gitawag og family 
history indexing] ug mga programa sa welfare napanalanginan og 
maayo niadtong anaa sa ilang katigulangon ug adunay mga opor-
tunidad nga makaserbisyo niining dapita.

Kami nanghinaut nga ang tanang indibidwal ug magtiayon nga 
tigulang adunay masinabtanon ug maamumahon nga mga home te-
acher ug visiting teacher nga gi-assign kanila. Dakong paghupay ug 
kalinaw ang mabati niadtong nasayud nga adunay tawo nga ilang 
masaligan panahon sa emerhensya o panginahanglan. Importante 
nga makita ang pag-amping sa sinultihan, pagtahud, ug sinseridad 
sa pagtimbang-timbang ug pagtabang niining mga panginahanglan.

Kami nanghinaut nga inyong paapilon ang makahimo pa nga 
mga tigulang sa mga buluhaton sa mahigugmaong pagserbisyo 
[compassionate service assignments]. Ipaapil sila sa sosyal nga mga 
kalihokan sa stake ug ward, ilabi na niadtong mga single nga mi-
yembro ug niadtong may nagsalig [dependent] nga mga kapikas. 
Kasagaran makalimtan sila. Ilabi na sa panahon nga mamatay ang 
kapikas, ikahatag kanila ang mapinanggaong pag-amuma. Alang sa 
kadaghanan kini ang pinakasensitibo nga panahon.

Usahay ang temporaryong paghupay gikinahanglan kaayo ug 
mapasalamatan sa mga sakop sa pamilya kinsa naghatag og kanu-
nayng pag-amuma sa pisikal ug emosyon niadtong may espesyal 
nga panginahanglan. Importante nga tabangan ang pamilya nga 
makalihok isip pamilya uban sa panagsang pagpagaan sa dagkong 
mga responsibilidad nga mahitabo sa taas og tagal nga panahon ug 
makamatay nga sakit. Ang tanan nagkinahanglan og mahigugma-
ong suporta ug kahupayan gikan sa bug-at nga mga buluhaton sa 
grabing mga sakit o problema.

Ang transportasyon dakong problema sa mga tigulang. Kita ma-
katabang pinaagi sa pagpasakay nila aron sila makatambong sa mga 
miting sa Dominggo, makabisita sa mga minahal, makapamalit, ug 
moadto sa doktor o klinika.

Usab, kinahanglan nga kita mainampuong magtinguha og inspi-
rasyon ug direksyon sa pag-amuma sa mga tigulang. Kanunay may 
dakong kalainan ang mga indibidwal ug mga panginahanglan sa 
indibidwal.11
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8
Ang atong mga katuigan sa pagkatigulang mamahimo 

nga atong pinakanindot nga katuigan.

Ang Dios nagpanalangin sa mga tigulang sa Simbahan. Gihi-
gugma ko kamo sa akong tibuok kasingkasing. Usa usab ako 
kaninyo.

Daghan pa kamong angay nga pakabuhian. Unta kining bu-
lawanong katuigan mao ang inyong pinakanindot nga katuigan 
samtang hingpit kamo sa inyong pagpakabuhi ug paghigugma ug 
pagserbisyo. Ug ang Dios mopanalangin niadtong nangalagad sa 
inyong mga panginahanglan—inyong pamilya, mga higala ug mga 
kaubanang miyembro ug mga lider sa Simbahan.

Ibilin ko kaninyo ang akong pagpamatuod bahin sa kalipay sa 
pagpakabuhi—ang hingpit nga kalipay sa pagsunod sa ebanghelyo 
ug mosinati sa kalayo sa Magtutunaw [Refiner’s fire] ug sa kabalaan 
nga mahitabo. Sama sa maayong pagkasulti ni Apostol Pablo, “Kita 
nasayud nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og 
maayo uban kanila nga mga nahigugma Kaniya” (Mga Taga-Roma 
8:28).

Mopanalangin ko ninyo. Ang Manluluwas buhi. Kini Iyang Sim-
bahan. Ang buhat tinuod, ug sa mga pulong sa atong Ginoo ug 
Manluluwas, “Tan-aw ngari kanako, ug lahutay hangtud sa katapu-
san, ug ikaw mabuhi; kay ngadto kaniya nga molahutay hangtud 
sa katapusan Ako mohatag og kinabuhing dayon” (3 Nephi 15:9).12

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Sa unsang paagi nakabenepisyo mo sa “kaalam ug kasinatian” sa 

mga tawo nga mas magulang pa ninyo? (Tan-awa sa seksyon 1.)

• Sa seksyon 2, si Presidente Benson naglista og walo ka butang 
nga mahimo sa mga tigulang aron “mapahimudsan ang [ilang] 
katuigan sa pagkatigulang.” Ikonsiderar ang tanang sugyot. Sa 
unsang paagi kining mga sugyot makapalambo sa atong kinabuhi 
bisan unsa pay atong pangidaron?
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• Sa inyong hunahuna ngano nga ang pagserbisyo mao ang “yawe 
sa pagbuntog sa kamingaw ug sa pagbati nga walay pulos”? (Tan-
awa sa seksyon 3.) Kanus-a ninyo nakita nga kini tinuod?

• Pamalandungi ang tambag ni Presidente Benson alang kanato 
kon kita magkasakit ug mobati sa sakit (tan-awa sa seksyon 4). Sa 
unsang paagi kining tambag makatabang nato nga “magpabiling 
lig-on sa kinaiya ug espiritu”?

• Ikonsiderar ang mga pagtulun-an ni Presidente Benson sa sek-
syon 5. Sa unsang paagi ang mga anak ug apo mopasidungog sa 
ilang tigulang na nga mga ginikanan ug apohan?

• Kanus-a kamo nakakita nga ang mga batan-on ug mga tigulang 
nalingaw nga nagkuyog sa usag-usa? (Tan-awa sa seksyon 6.) 
Unsay atong mabuhat diha sa atong mga pamilya ug sa Simbahan 
aron makaugmad og ingon niini nga matang sa relasyon?

• Sa unsang paagi nga ang mga lider sa Simbahan ug ang mga 
miyembro sa ward o branch makatabang sa pagtubag sa mga 
panginahanglan sa mga tigulang? (Para sa pipila ka ehemplo, 
tan-awa ang seksyon 7.)

• Unsay inyong pagsabut sa pagsinati sa “hingpit nga kalipay sa 
pagsunod sa ebanghelyo”? (Tan-awa sa seksyon 8.) Unsay mga 
ehemplo ang inyong nakita sa mga tawo nga matinud-anong 
nakalahutay sa katapusan?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mga Proverbio 20:29; Isaias 46:3–4; Lucas 2:36–38; Mga Taga-

Efeso 6:1–3; Tito 2:1–5; Santiago 1:27; D&P 121:7–8

Tabang sa Pagtuon
“Ang pagbuhat sa unsay imong nakat-unan mohatag og dugang 

ug malungtaron nga pagsabut (tan-awa sa Juan 7:17)” (Isang-
yaw ang Akong Ebanghelyo [2004], 21). Ikonsiderar ang pagpa-
malandong kon unsaon ninyo paggamit ang mga pagtulun-an sa 
ebanghelyo diha sa panimalay, sa trabahoan, ug sa inyong mga 
responsibilidad sa Simbahan.
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Pagsunod sa Balaod sa Kaputli

“Ang lagda sa langit sa moral para sa mga lalaki ug 
babaye mao ang hingpit nga kaputli sa dili pa makasal 

ug hingpit nga pagkamaunungon human sa kasal.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Daghan na og nabiyahe isip lider sa relihiyon ug politika, si 
Presidente Ezra Taft Benson nakamatikod gayud sa pagkunhod sa 
moral sa tibuok kalibutan, ilabi na sa balaod sa kaputli. Kusganon 
siyang nakigbatok niini nga pagkunhod, nagtudlo nga ang “balaod 
sa kaputli usa ka baruganan nga adunay mahangturong importan-
sya.” 1 Siya mipahayag nga “diha sa Simbahan ug sa gingharian sa 
Dios, ang kaputli ipatuman gayud sa tanang panahon, bisan unsa 
pa ang buhaton o isulti sa kalibutan.” 2 Dugang niyang gipasabut: 
“Kita maanaa sa imoral nga kalibutan, . . . apan dili iya niini. Unta 
makatulog kita nga wala nay kabalaka sa imoral nga mga butang.” 3

Aron sa paghulagway sa kaimportante nga magpabiling limpyo 
sa imoral nga mga impluwensya sa kalibutan, si Presidente Benson 
mipakigbahin sa mosunod nga istorya:

“Nakahinumdom ko sa istorya sa usa ka batan-ong babaye, uban 
sa iyang ka-date, miadto sa lugar nga dili gyud angay, supak sa 
tambag sa iyang ginikanan. Kini ang iyang pangutana, ‘Unsay may 
ngil-ad kon mosulod aron motan-aw unsay panghitabo didto?’ Mi-
uyon na lang ang iyang ginikanan ug misugyot nga sul-ubon niya 
ang iyang nindot nga puti nga sinina para sa okasyon. Sa wala 
pa moabut ang batan-ong lalaki, ang amahan sa babaye miingon, 
‘Mahimo bang aduna koy pabor nga ipabuhat nimo sa dili pa ka 
molakaw ug mahimo ba nga moadto ka sa smokehouse [sama sa 
lutuanan og tinapa] ug dad-i ko og gamayng bacon?’
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Ang pagkamasulundon sa balaod sa kaputli makahimo 
og “dakong pagbati sa hingpit nga kalipay.”
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“Natingala ang babaye sa iyang hangyo ug miingon, “Sul-ob ang 
akong pinakanindot nga sinina? Motaput gyud ang baho sa aso 
ngari nako.’ Ang iyang inahan miingon, ‘Sakto kana, dili ka maka-
sulod sa smokehouse nga dili maapektuhan. Naghunahuna mi nga 
kasabut ka na nganong dili angay nga moadto ka sa dapit diin sa 
imong paggawas maibanan ang imong kaanyag ug kaputli.’ Tungod 
niadtong maalamong tambag, kining batan-ong babaye mihimo sa 
hustong desisyon nga dili mahugawan ug magpabiling limpyo gikan 
sa dautang mga impluwensya sa kalibutan.” 4

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang Dios miestablisar sa sumbanan sa 
kaputli para sa Iyang mga anak.

Karong dispensasyon gisubli sa Ginoo ang sugo nga gihatag 
didto sa Sinai sa dihang Siya miingon, “Dili kamo . . . manapaw, 
. . . ni magbuhat sa bisan unsa nga butang nga sama niini ” (D&P 
59:6, empasis gidugang). Sukad sa sinugdanan sa panahon, ang 
Ginoo mihan-ay og klaro ug hingpit nga sumbanan sa sekswal nga 
kaputli. Kaniadto pa, karon, ug sa kanunay kini walay pagkausab. 
Ang sumbanan mao ang balaod sa kaputli. Kini para sa tanan—para 
sa mga lalaki ug mga babaye, para sa tigulang ug batan-on, para sa 
mga datu ug kabus.5

Ang Simbahan walay doble nga sumbanan sa moralidad. Ang 
lagda sa moral gikan sa langit para sa mga lalaki ug babaye mao 
ang hingpit nga kaputli sa dili pa makasal ug hingpit nga pagkama-
unungon human sa kasal.6

Sa Basahon ni Mormon, si propetang Jacob nagsulti kanato nga 
ang Ginoo nahimuot sa kaputli sa Iyang mga anak (tan-awa sa 
 Jacob 2:28). Inyo ba kining nadungog, mga kaigsoonan? Ang Ginoo 
dili lang kay malipay ra kon kita putli; Siya mahimuot sa kaputli. 
Si Mormon mitudlo sa samang butang ngadto sa iyang anak nga 
si  Moroni sa dihang siya misulti nga ang kaputli ug hiyas mao ang 
“labing mahal ug bililhon labaw sa tanan nga mga butang” (Moroni 
9:9).7
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Ang natural nga tinguha para sa mga lalaki ug mga babaye nga 
magkauban nagagikan sa Dios. Apan kining panag-uban gilimitahan 
sa iyang mga balaod. Kining butanga angay nga itagana sa kamin-
yoon, kon kini pagabuhaton sulod sa kaminyoon, kini husto ug 
makapahimuot sa Dios ug usa ka katumanan sa sugo sa pagdaghan 
ug pagpuno sa yuta. Apan kon kining mga butanga buhaton gawas 
sa kaminyoon kini mahimong tunglo.8

Adto sa altar sa kaminyoon nga putli ug limpyo. Ireserba kadtong 
nindot ug pribadong kasuod diha sa kaminyoon nga gituyo sa Dios 
sa Langit nga mahimong kabahin sa kaminyoon ug dili buhaton nga 
gawas sa pakigsaad sa kaminyoon. Dili nako igsapayan kon unsay 
isulti sa kalibutan, apan kini ang mga sumbanan sa gingharian sa 
Dios.9

2
Ang mikatap nga sala niining henerasyon 

mao ang sekswal nga imoralidad.

Ang mikatap nga sala niining henerasyon mao ang sekswal nga 
imoralidad. Miingon si Propeta Joseph nga kini mao ang tinubdan 
sa mas daghang tintasyon, away, ug kalisud sa mga elder sa Israel 
kay sa uban pa nga butang.10

Ang sekswal nga imoralidad usa ka pwersa sa dautan nga wala 
lang makaapekto sa kalibutan karon, apan sa Simbahan usab. Ang 
dili pag-angkon niini usa ka delikadong pagpasagad o pagbaliwala 
niini. Sumala sa kategoriya sa mga sala, ang pagpatay ug paglimod 
sa Espiritu mas grabe kaysa ginadili nga sekswal nga relasyon, nga 
atong gitawag og pakighilawas sa dili minyo kon wala pa maminyo 
ang tawo nga mibuhat niini, o ang mas grabe nga sala sa pagpana-
paw kon ang tawo minyo na. Nasayud ko nga ang pagkadili putli 
wala maseryuso sa pagkonsiderar sa balaod sa yuta kay sa Dios, o 
grabing mosilot sama sa Dios, apan kana wala makausab sa pagka-
salawayon niini. Sa mga mata sa Dios adunay usa lang ka sumbanan 
sa moral para sa mga lalaki ug mga babaye. Sa mga mata sa Dios 
ang kaputli ipatuman gayud kanunay. . . .

Walay sala nga mas nakapawala sa Espiritu sa Ginoo sa atong 
katawhan karon kaysa pagpatuyang sa sekswal nga relasyon. Kini 
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makahimo sa atong mga tawo nga masugamak, mapugngan ang 
paglambo, makahinay sa ilang espiritwal nga gahum, ug makabuhat 
nila og laing mga sala.11

Adunay dakong kakuyaw kon ang inyong panag-uban sa dili pa 
maminyo natukod lang tungod sa pisikal. . . . Ang makadaut nga 
epekto niining gidili nga panag-uban madala ngadto sa kinabuhi 
sa kaminyoon, makawala sa kadasig, makahatag og kasubo, ug 
kahuyang sa pundasyon sa panimalay.12

Ang kaputli sa moral usa ka mahangturong baruganan. Ang Es-
piritu sa Dios “dili mopuyo sa dili balaan nga mga templo” [tan-awa 
sa Helaman 4:24]. Ang kaputli makahatag og kinabuhi; ang pagka-
dili putli makalaglag. Ang mosupak sa sagradong mga balaod sa 
Dios masilutan gayud. Ang bantugang mga nasud nangagun-ob 
dihang sila nakasala sa moral nga paagi, tungod kay ang mga sala 
sa imoralidad nakahimo sa ilang katawhan nga dautan kinsa wala 
makasagubang sa hagit sa ilang panahon.13

Ang pagkadili putli mao ang pinakadautan, samtang ang kaputli 
sa moral maoy usa sa pinakalig-ong pundasyon sa malipayong pa-
nimalay. Ang malipayon ug malampusong panimalay dili matukod 
pinaagi sa pagka-imoral.14

Ang uban mangatarungan sa ilang pagkaimoral gamit sa rason 
nga ang pagpugong niini, mga balaod lang sa relihiyon, mga balaod 
nga walay kahulugan tungod kay sa tinuoray walay Dios. Inyong 
maila nga kini walay kamatuorang pagpangrason nga gituyo aron 
ikapangatarungan ang gana sa pagkakalibutanon, kahigal, ug kainit 
sa pagbati sa tawo. Ang balaod sa Dios dili mausab. Kini para sa 
tanan, nagtuo man sila sa Dios o wala. Ang tanan pagasilutan, bisan 
unsaon pa niya sa pagpangatarungan o pagbaliwala niini.

Ang imoralidad . . . moresulta kanunay sa pagmahay. Ang tawo 
dili mahimong anaa sa imoral nga relasyon nga dili makasinati sa 
dautang mga epekto niini. Dili siya mahimong mobuhat og sayop 
ug mobati nga eksakto—imposible kini. Kon ang balaod sa Dios 
supakon, iya kining pagabayaran og kasubo, kaguol, kahasol, kaku-
lang sa pagtahud sa kaugalingon, ug mahilayo sa Espiritu sa Dios.15
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3
Aron magpabiling limpyo sa moral nga 

paagi, kinahanglang andamon nato ang atong 
kaugalingon sa pagbuntog sa tintasyon.

Kadaghanan sa mga tawo makasinati og sekswal nga sala tungod 
sa sayop nga panghunahuna aron lang pagtagamtam sa nag-unang 
panginahanglan sa tawo. Kitang tanan adunay panginahanglan nga 
mobati nga gihigugma ug adunay bili. Kitang tanan nagtinguha og 
kalipay sa atong kinabuhi. Tungod niini, linglahon ni Satanas ang 
mga tawo nga mobuhat og imoral pinaagi sa pagpahimulos sa ilang 
nag-unang panginahanglan. Siya mosaad og lingaw-lingaw, kalipay, 
ug katagbawan.

Apan kini, usa ka panglingla. Sama sa giingon sa tigsulat sa Pro-
verbio: “Siya nga makapanapaw sa usa ka babaye maoy tawong 
walay salabutan: siya nagabuhat niini aron sa paglaglag sa iyang 
kaugalingong kalag” (Mga Proverbio 6:32). Si Samuel ang Lamanite 
mitudlo sa samang butang sa dihang miingon siya, “Gipangita ninyo 
ang kalipay sa pagbuhat sa kadautan, mga butang nga sukwahi sa 
kinaiya niana nga . . . pagkamatarung” (Helaman 13:38). Mas yano 
ang pagkasulti ni Alma niini: “Ang pagkadautan dili mahitabo nga 
mahimo nga kalipay” (Alma 41:10).16

Adunay karaang panultihon nga nag-ingon: Mas maayo nga ma-
pangandaman ug mapugngan kaysa ayuhon ug hinulsulan. Tinuod 
gayud kini sa balaod sa kaputli. Ang unang depensa aron limpyo 
ang atong kaugalingon sa moral nga paagi mao ang pag-andam 
sa atong kaugalingon sa pagbuntog sa tintasyon ug pagpugong sa 
atong kaugalingon nga makasala.17

limpyo nga hunahuna

Kontrolaha ang inyong hunahuna. Walay mobuhat og imoralidad 
nga wala maghunahuna. Ang imoralidad magsugod sa hunahuna. 
Kon kita maghunahuna og malaw-ay o imoral nga mga butang, 
nahimo na ang unang lakang padulong sa dalan sa imoralidad. 
Pasidan-an ko kamo sa kadautan niini nga pornograpiya. Balik-
balik natong madunggan niadtong nasugamak sa sala nga ang si-
nugdanan sa ilang pagpakasala nagsugod diha sa mga materyal sa 
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pornograpiya. Ang Manluluwas nagtudlo nga kon ang lalaki mo-
tan-aw nga may kaibog sa babaye, o sa laing pagkasulti, kon dili 
niya makontrolar ang iyang hunahuna, siya nakahimo og panapaw 
sa iyang kasingkasing (tan-awa sa Mat. 5:28; D&P 63:16).18

Kadtong limpyo og hunahuna dili makabuhat og dautan. Dili 
lang mo responsable sa atubangan sa Dios sa inyong mga buhat 
apan sa pagkontrolar usab sa inyong hunahuna. Busa, pagpaka-
buhi nga dili mo maulawan kon ang inyong hunahuna i-flash sa 
screen diha sa simbahan. Tinuod gihapon ang karaang panultihon 
nga magtanom mo og hunahuna ug inyong maani buhat, magta-
nom mo og buhat ug inyong maani pamatasan, magtanom mo og 
pamatasan ug inyong maani kinaiya, ug ang inyong kinaiya mao 
ang modeterminar sa inyong mahangturong destinasyon. “Nga siya 
nagahunahuna sa sulod sa iyang kaugalingon, sa ingon niana mao 
man siya.” (Tan-awa sa Prov. 23:7.)19

Ikonsiderar og maayo ang mga pulong ni Propetang Alma ngadto 
sa iyang badlungon nga anak, si Corianton, “[Biyai ang] imong mga 
sala, ug ayaw na pagsunod sa mga tinguha nga dautan sa imong 
mga mata.” (Alma 39:9.)

“Mga tinguha nga dautan sa imong mga mata.” Sa atong panahon, 
unsay ipasabut niini?

Mga salida sa sine, mga programa sa telebisyon, ug mga rekor-
ding sa video nga makadaut sa hunahuna ug malaw-ay.

Mga magasin ug basahon nga binastos.

Kami motambag kaninyo . . . ayaw hugawi ang inyong hunahuna 
niniing makadaut nga butang, kay ang hunahuna nga naagian nii-
ning hugaw dili na susama pagkahuman.20

Pagmalimpyo. Pagmahiyason diha sa inyong hunahuna ug ak-
syon. Basa og maayong mga basahon. Ayaw tuguti nga ang inyong 
hunahuna makontrolar sa pornograpiya. . . . Sumala sa mga pulong 
sa Ginoo, “Himoa ang hiyas nga modayan-dayan sa inyong mga hu-
nahuna nga walay paghunong; unya ang imong pagsalig mosamot 
pagkalig-on diha sa atubangan sa Dios. Ang Espiritu Santo mao ang 
inyong kauban sa kanunay.” (D&P 121:45–46.)21
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Mga pag-ampo para sa kalig-on

Kanunay mag-ampo para sa gahum sa pagbuntog sa tintasyon. 
Ang tintasyon moabut kanatong tanan. Kini daghan og porma ug 
magtakuban, apan gihatag kanato sa Ginoo ang yawe aron pag-
buntog niini. Siya miingon kang Propeta Joseph Smith: “Pag-ampo 
kanunay, aron ikaw mahimo nga magmadaugon; oo, nga ikaw ma-
kabuntog ni Satanas, ug nga ikaw makalingkawas sa mga kamot sa 
mga sulugoon ni Satanas nga nagpatunhay sa iyang buhat” (D&P 
10:5). Kinahanglang kabahin sa atong matag adlaw nga pag-ampo 
ang pagpangayo sa Ginoo og kanunayng kalig-on sa pagbuntog sa 
tintasyon, ilabi na sa mga tintasyon nga may kalabutan sa balaod 
sa kaputli.22

Walay tintasyon nga inyong masinati nga dili ninyo mabuntog. 
Ayaw ipahimutang ang inyong kaugalingon sa dapit nga daling ma-
pukan. Paminawa ang mga aghat sa Espiritu. Kon kamo nagbuhat 
og mga butang diin dili mo ganahang mag-ampo ug mangayog mga 
panalangin sa Ginoo sa inyong gibuhat, nan kamo anaa sa sayop 
nga matang sa kalihokan.23

“alang niadtong single ug nag-date, planoha sa mabinantayong 
paagi ang positibo ug makapalambo nga mga kalihokan.”
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Paglikay sa dili hustong mga sitwasyon

Ang mga minyong lalaki ug babaye usahay moparayeg ug mosu-
ngog-sungog sa opposite sex [laing babaye o lalaki]. Kini gitawag 
og walay malisyang panagkita nga gikasabutan, o sobrang panahon 
ang gigahin nga mag-uban. Niining mga sitwasyuna, ang mga tawo 
mangatarungan pinaagi sa pag-ingon nga kini natural lang nga pag-
pahayag sa panaghigalaay. Apan kining morag walay malisya nga 
pagsungogay o yanong gamay nga kalingawan uban sa opposite 
sex daling mopadulong ngadto sa mas seryusong panag-uban ug 
sa katapusan pagbudhi.

Ang nindot nga pangutana para sa atong kaugalingon mao kini: 
Malipay ba kaha ang akong kapikas kon siya masayud nga kini 
akong gibuhat? 24

Kon kamo minyo, likayi nga mag-uban sa opposite sex nga kamo 
ra kutob sa mahimo. Daghang trahedya sa imoralidad nagsugod 
dihang ang lalaki ug babaye ra ang naa sa opisina, o sa simbahan, o 
sa sakyanan. Sa sinugdanan dili tuyo o gani wala sa hunahuna ang 
pagpakasala. Apan ang kahimtang nindot nga kahigayunan para sa 
tintasyon. Magsunod-sunod na ang panghitabo, ug diha-diha dayon 
ang trahedya mahitabo. Mas sayon ra unta ang paglikay niining 
sirkumtansya kon gilikayan na kini sa sinugdanan pa lang aron dili 
makapadayon ang tintasyon.25

Pagkaligdong

Magmaligdong. Ang pagkaligdong sa sininaan ug pinulongan ug 
pamatasan mao ang tinuod nga timaan ug karakter sa mahiyasong 
Santos sa Ulahing mga Adlaw. . . . Likayi ang linihokan nga bati, 
binastos ug makadaot sa hunahuna.26

Maayo, positibong mga kalihokan.

Buntuga ang dautan pinaagi sa maayo. Mabuntog ninyo ang dag-
hang dautang mga pagbati pinaagi sa maayong pisikal nga paning-
kamot ug maayo nga mga kalihokan. Ang himsog nga kalag, lawas 
ug espiritu nga walay dautang impluwensya sa alkohol ug tabako, 
mas makabuntog sa dautan.27

Alang niadtong single ug nag-date, planoha sa mabinantayong 
paagi ang positibo ug makapalambo nga mga kalihokan aron dili 
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mo magpabiling kamo-kamo lang nga walay laing buhaton gawas 
sa pagpakita og pisikal nga kasuod. . . . Kini ang baruganan sa 
pagpuno sa kinabuhi og positibong mga kalihokan aron wala nay 
kahigayunan ang negatibo.28

Pun-a ang inyong kinabuhi sa positibong mga tinubdan sa ga-
hum. Dili paigo ang yano lang nga pagbuntog sa dautan o maglikay 
nga makasala. Kinahanglan sab natong pun-on ang atong kinabuhi 
sa pagkamatarung. Kinahanglang moapil ta sa mga kalihokan nga 
makahatag og espirituhanong gahum.

Naghisgot ko niining kalihokan sama sa pagtuon og maayo sa 
mga kasulatan. Adunay gahum nga mabati sa atong kinabuhi kon 
kita mobasa ug magtuon sa kasulatan matag adlaw nga dili nato 
makaplagan sa laing paagi. Ang pag-ampo matag adlaw maoy laing 
tinubdan sa dakong gahum. Ang pagpuasa alang sa piho nga ka-
lig-on o sa espesyal nga mga panalangin makapalig-on nato labaw 
pa sa atong normal nga abilidad. Ang Kristohanong pagserbisyo, 
pagsimba, pagserbisyo sa gingharian—makadugang sa atong pa-
nudlanan sa kalig-on ug gahum.

Si Presidente Ezra Taft Benson mitambag sa mga ginikanan nga 
tudloan ang ilang mga anak kabahin sa balaod sa kaputli.
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Mas magkugi pa kita kaysa yanong pagtangtang sa negatibong 
mga impluwensya sa atong kinabuhi. Ato kining ilisan og matarung 
nga mga kalihokan nga mopuno kanato og kalig-on ug determinas-
yon sa pagpakabuhi nga angay kanato.29

4
Pinaagi sa paghinusol, kadtong nalambigit sa 

sekswal nga sala mahimong malimpyo pag-usab.

Adunay pipila diin ang tambag sa pag-andam ug paglikay ulahi 
na. Mahimong kamo nalambigit na og maayo sa seryuso nga sala. 
Kon kini ang sitwasyon, wala nay kapilian gawas sa pagbag-o sa 
inyong kinabuhi ug paghinulsol sa inyong mga sala. Para kaninyo 
mosugyot ko og lima ka importante nga mga butang nga inyong 
mahimo aron mabalik ang kaputli sa moral. Palayo diha-diha dayon 
sa bisan unsang sitwasyon nga maghatud kaninyo sa pagpakasala. 
Pangamuyo sa Ginoo og gahum sa pagbuntog. Patabanga ang in-
yong mga lider sa priesthood sa pagsulbad sa kalapasan ug maka-
balik sa hingpit nga pakigdait sa Ginoo. Pangamuyo sa balaanong 
tabang ug pun-a ang inyong kinabuhi sa positibong mga kapangu-
haan sa gahum. Hinumdumi nga pinaagi sa hustong paghinulsol, 
malimpyo mo pag-usab.

Alang niadtong tinuoray gayud nga naghinulsol, ang saad sigu-
rado. Malimpyo kamo pag-usab. Mawala ang kasubo. Ang matam-is 
nga kalinaw sa pagpasaylo mabati sa inyong kinabuhi. Niini nga 
dispensasyon ang Ginoo namulong uban sa kaklaro sa dihang mii-
ngon siya, “Tan-awa, siya kinsa naghinulsol sa iyang mga sala, ang 
mao gipasaylo, ug Ako, ang Ginoo dili na mahinumdom [niini]” 
(D&P 58:42).30

5
Ang mga ginikanan kinahanglang motudlo sa ilang 

mga anak nga sundon ang balaod sa kaputli.

Ang mga ginikanan kinahanglang mohatag sa ilang mga anak og 
pihong mga instruksyon kabahin sa kaputli sa sayo nga edad, alang 
sa pisikal ug moral nga proteksyon.31

Kon ang mga ginikanan mohigugma ug motahud sa usag usa, ug 
kon sa ilang sagradong panag-uban adunay hingpit nga suporta ug 
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pagkamaunungon, kining mahinungdanong mga butang maanaa 
usab sa panimalay sa umaabut nga henerasyon. Sa laing bahin, 
kon adunay panagbingkil, panag-away, ug kakulang sa panag-uyon 
diha sa panimalay, ug kon moapil sa delikadong pagpamarayeg kon 
lagyo sa kaparis, nan ang panimalay sa umaabut nga henerasyon 
mahimong huyang. . . .

. . . Ang atong panimalay mahimong pundasyon sa kalig-on pi-
naagi sa pagsilsil sa pagkamatarung ug pagdala og kalinaw, panag-
hiusa, ug paghunahuna sa uban nga mamugna pinaagi sa personal 
nga kaputli, hingpit nga pagkamaunungon, ug yanong debosyon sa 
pamilya. Ang mga ginikanan kinahanglang modawat sa kaminyoon 
isip sagradong institusyon, ug mopasidungog sa pagkaginikanan. 
Ang mga anak kinahanglang madasig pinaagi sa lagda ug ehemplo 
sa pagpangandam sa kaminyoon, nga manalipod batok sa pagka-
dili putli sama sa pakigbatok sa grabe nga sakit, ug sa pagbuhat sa 
ubang mahinungdanong Kristohanon nga mga hiyas.32

6
Ang Dios mihatag kanato sa balaod sa 
kaputli aron kita hingpit nga malipay.

Walay laing tinguha ang Langitnong Amahan kanato gawas sa 
atong kalipay. Siya mosulti kanato niadtong mga butang nga ma-
kahatag kanato og kalipay. Ug usa sa pinakasiguradong mga baru-
ganan nga gihatag sa Dios aron kita makakaplag og kalipay mao 
ang balaod sa kaputli. Kinasingkasing kong nag-ampo nga seryu-
sohon ninyo sa pagkonsiderar ang makalipay nga sangputanan sa 
pagsunod niini nga balaod, ug ang makadaut nga sangputanan sa 
pagsupak niini.33

Usa ka rason sa hiyas—nga naglakip sa personal nga kaputli, 
limpyo nga panghunahuna ug mga buhat, ug integridad—mao nga 
gikinahanglan nato ang Espiritu ug ang gahum sa Dios sa atong 
kinabuhi sa paghimo sa buhat sa Dios. Kon wala kana nga gahum 
ug impluwensya wala ra tay kalainan sa ubang organisasyon. Kana 
nga hiyas modan-ag ug moimpluwensya sa uban paingon sa mas 
maayong kinabuhi ug moresulta nga ang mga dili miyembro ma-
ngutana bahin sa atong tinuohan.34
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Magmatinud-anon sa sagradong mga balaod sa Dios. Hinum-
dumi, ang mosupak niini masilutan gayud. Kon gusto ninyo nga 
magmalipayon ug magmalampuson sa inyong panag-uban, sa pag-
hinalaray sa gugma, ug pagtukod og panimalay sa yuta, ipahaum 
ang inyong kinabuhi ngadto sa mahangturong balaod sa langit. 
Walay laing paagi.35

Walay molungtad nga kalipay sa imoralidad. Walay kalipay nga 
makaplagan sa pagsupak sa balaod sa kaputli. Sama nga ang ka-
tugbang tinuod. Tingali adunay temporaryong kalipay. Sa mubong 
panahon ang tanan daw nindot kaayo. Apan kadali lang mongil-ad 
ang relasyon. Mopuli ang kahasol sa konsensya ug kaulaw. Kita 
mahadlok nga ang atong mga sala madiskobrehan. Kita kinahang-
lang moipsot ug motago, mamakak ug manlimbong. Ang gugma 
maghinay-hinay og kawala. Ang kapungot, kasina, kalagot, ug gani 
kayugot maghinay-hinay sa pagtumaw. Kining tanan natural nga 
mga sangputanan sa sala ug kalapasan.

Sa laing bahin, kon kita mosunod sa balaod sa kaputli ug mag-
pabiling limpyo sa moral nga paagi, kita makasinati sa panalangin 
sa dugang gugma ug kalinaw, mas dakong pagsalig ug pagtahud 
sa atong kaparis, mas mapasaligon sa usag usa, ug anaa ang mas 
dakong pagbati sa hingpit nga kalipay.36

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Si Presidente Benson miingon nga ang sumbanan sa Ginoo sa 

sekswal nga kaputli “klaro ug hingpit” (seksyon 1). Sa unsang 
paagi kining sumbanan lahi sa mga mensahe sa kalibutan?

• Unsa ang mga sangputanan sa pagsupak sa balaod sa kaputli? 
(Para sa pipila ka ehemplo, tan-awa ang seksyon 2.)

• Unsa ang piho nga mga butang nga atong mahimo aron ma-
panalipdan ang atong kaugalingon ug atong pamilya gikan sa 
sekswal nga tintasyon? (Para sa pipila ka ehemplo, tan-awa ang 
seksyon 3.)

• Ribyuha ang tambag ni Presidente Benson kabahin sa “seryuso 
nga sala” (seksyon 4). Unsa ang inyong hunahuna ug pagbati 
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samtang kamo namalandong sa saad nga dawaton kadtong nag-
hinulsol “balik sa hingpit nga pakigdait”?

• Sa inyong hunahuna nganong importante sa mga ginikanan nga 
“mohatag sa ilang mga anak og pihong mga instruksyon kabahin 
sa kaputli sa sayo nga edad”? Sa unsang paagi nga ang ilang pag-
kamatinud-anon sa usag usa makaimpluwensya sa mga pagbati 
sa ilang mga anak kabahin sa kaminyoon ug sa balaod sa kaputli? 
(Tan-awa sa seksyon 5.)

• Unsa ang pipila sa “makalipay nga mga sangputanan” sa pagsu-
nod sa balaod sa kaputli? (Para sa pipila ka ehemplo, tan-awa 
ang seksyon 6.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Genesis 39:7–21; 1 Mga Taga-Corinto 6:18–20; Mga Taga-Galacia 

5:16; Alma 38:12; 39:3–5; 3 Nephi 12:27–30; D&P 42:22–25

Tabang sa Pagtudlo
“Awhaga kadtong imong gitudloan nga mosulod sa klase nga 

andam sa pagkat-on ug sa pag-apil. Kon indibidwal silang maning-
kamot sa pagkat-on sa ebanghelyo, mas motabang sila sa kahim-
tang sa pagkat-on atol sa mga leksyon” (Pagtudlo, Walay Labaw Ka 
Mahinungdanong Tawag [1999], 80).

Mubo nga mga sulat
 1. “The Law of Chastity,” New Era, Ene. 

1988, 4.
 2. “To ‘the Rising Generation,’” New Era, 

Hunyo 1986, 6.
 3. The Teachings of Ezra Taft Benson, 

(1988), 285.
 4. The Teachings of Ezra Taft Benson, 

282–83.
 5. “The Law of Chastity,” 4.
 6. “To ‘the Rising Generation,’” 5–6.
 7. “The Law of Chastity,” 4.
 8. Sa Conference Report, Okt. 1964, 59.
 9. The Teachings of Ezra Taft Benson, 281.
 10. “Cleansing the Inner Vessel,” Ensign, 

Mayo 1986, 4; ang pahayag ni Joseph 
Smith nga gikutlo ni Brigham Young, 
“Instructions to Missionaries,” Deseret 
News, Hunyo 13, 1860, 113.

 11. Sa Conference Report, Okt. 1964, 59.

 12. “Your Charge: To Increase in Wisdom 
and Favor with God and Man,” New 
Era, Sept. 1979, 43.

 13. Sa Conference Report, Okt. 1959, 113.
 14. Sa Conference Report, Abr. 1949, 196.
 15. This Nation Shall Endure (1977), 97.
 16. “The Law of Chastity,” 4–5.
 17. “The Law of Chastity,” 6.
 18. “The Law of Chastity,” 6.
 19. Sa Conference Report, Okt. 1964, 60.
 20. “To the ‘Youth of the Noble Birthright,’” 

Ensign, Mayo 1986, 45; tan-awa usab sa 
“To the Young Women of the Church,” 
Ensign, Nob. 1986, 81.

 21. The Teachings of Ezra Taft Benson, 285.
 22. “The Law of Chastity,” 6.
 23. Sa Conference Report, Okt. 1964, 60.
 24. “The Law of Chastity,” 6.
 25. “The Law of Chastity,” 6.
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Ang Manluluwas kinsa, “maaghop ug mapaubsanon sa kasingkasing” 
(Mateo 11:29), mao ang atong talagsaong ehemplo sa pagkamapainubsanon.
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Maglikay sa Garbo

“Ang garbo sala sa tanan, ang labihan ka 
ngil-ad nga kinaiya. Ang panagang sa garbo 

mao ang pagkamapainubsanon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Sa pagpamulong sa iyang unang kinatibuk-ang komperensya isip 
Presidente sa Simbahan, si Presidente Ezra Taft Benson mitudlo sa 
kalainan tali sa garbo ug pagkamapainubsanon:

“Ang garbo dili moila sa Dios ug mobaliwala sa eksakto. Dili kini 
patas ug makiglalis kini kon si kinsa ang eksakto. . . .

“Ang garbo maila pinaagi sa pag-ingon ‘Unsay akong gusto sa 
kinabuhi?’ imbis nga ‘Unsay gusto sa Ginoo nga akong buhaton 
sa akong kinabuhi?’ Kini magbuot-buot sa kaugalingon sukwahi 
sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios. Kini kahadlok sa tawo kaysa 
kahadlok sa Dios.

“Ang pagkamapainubsanon mosunod sa kabubut-on sa Dios—
sa kahadlok sa Iyang paghukom ug sa panginahanglan niadtong 
naglibut kanato. Alang sa mga mapahitas-on, ang pasidungog sa 
kalibutan mao ang ilang tinguha; alang sa mapainubsanon, ang 
pasidungog sa kalangitan modasig sa ilang kasingkasing.” 1

Kini nga mga pagtulun-an pamilyar na sa mga tawo nga nagser-
bisyo uban ni Presidente Benson diha sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles. Sila nasayud nga isip Presidente sa ilang korum, 
si Presidente Benson wala maghunahuna sa iyang personal nga 
panglantaw—apan sa pagkat-on ug pagsunod lang sa kabubut-on 
sa Dios. Si Presidente Boyd K. Packer, kinsa sa kaulahian miserbisyo 
mismo isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apos-
toles, miingon kabahin sa pamaagi ni Presidente Benson sa dis-
kusyon atol sa mga miting sa korum: “Mahimo kang dili mouyon ni 
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Presidente Benson sa walay pagkabalaka nga iya kining personalon. 
Kami makahisgot og maayo sa mga butang nga dili mabalaka kon 
unsa man ang iyang panglantaw.” 2 Si Elder Russell M. Nelson, kinsa 
miserbisyo sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles sulod sa 
duha ka tuig ubos sa pagpangulo ni Presidente Benson, miingon: 
“Sa bisan usang hisgutan, bisan kon kini dili iyang opinyon, usa 
ra ang sumbanan ni Presidente Benson sa pagtimbang-timbang sa 
sitwasyon—Unsa ang labing ikaayo sa gingharian? Bisan kon kini 
nagpasabut nga ang usa ka butang buhaton sa paagi nga dili uyon 
sa iyang gusto. Gusto lang niya kon unsa ang labing maayo para 
sa gingharian.” 3

Isip lider sa gobyerno, si Presidente Benson sama ra ka mapahi-
nunguron sa pagbuhat alang sa unsay labing ikaayo sa gingharian 
sa Dios. Sa dihang nagserbisyo siya isip secretary sa agrikultura sa 
Estados Unidos, siya nakadawat og daghang “pasidungog sa kali-
butan,” 4 uban sa grabe kaayong pagpanaway. Wala niya tuguti nga 
kining duha mahimo niyang tinguha. Hinoon, siya matinud-anon sa 
kanunayng pahinumdom sa iyang asawa, si Flora: “Ayaw kabalak-i 
ang opinyon sa kalibutan ang importante husto ka diha sa Ginoo.” 5 
Kontento sa hilom nga “pasidungog sa kalangitan,” 6 kanunay siyang 
nagtinguha sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios.

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang Ginoo nagpasidaan kanato nga maglikay sa garbo.

Ang Doktrina ug mga Pakigsaad nagsulti kanato nga ang Ba-
sahon ni Mormon usa ka “talaan sa napukan nga mga katawhan.” 
(D&P 20:9.) Nganong napukan sila? Kini ang usa sa dakong mga 
mensahe sa Basahon ni Mormon. Gihatag ni Mormon ang tubag 
diha sa panapos nga mga kapitulo sa basahon gamit niining mga 
pulonga: “Tan-awa, ang garbo niini nga nasud, o ang mga katawhan 
sa mga Nephite, nga nakapamatuod sa ilang kalaglagan.” (Moro. 
8:27.) Ug dayon, dili nato palabyon ang makahuluganong mensahe 
sa Basahon ni Mormon gikan niadtong napukan nga mga katawhan, 
ang Ginoo nagpasidaan kanato diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, 
“Paglikay sa garbo, tingali kamo mahisama sa mga Nephite sa ka-
raan.” (D&P 38:39.)
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Nangamuyo ko sa inyong hugot nga pagtuo ug pag-ampo sam-
tang naningkamot ko sa pagpasabut niining mensahe sa Basahon 
ni Mormon—ang sala sa garbo. Kini nga mensahe nakahasol og 
maayo sa akong kalag sa mubong panahon. Nasayud ko nga gusto 
sa Ginoo nga kining mensahe ipamulong karon.

Sa konseho sa wala pa dinhi sa yuta, ang garbo mao ang naka-
papukan ni Lucifer, “anak sa kabuntagon.” (2 Ne. 24:12–15; tan-
awa usab sa D&P 76:25–27; Moises 4:3.) Sa pagtapos sa kalibutan, 
kon limpyuhan na sa Dios ang yuta pinaagi sa kalayo, ang mga 
mapahitas-on pagasunugon sama sa dagami ug ang maaghup ma-
kapanag-iya sa yuta. (Tan-awa sa 3 Ne. 12:5; 25:1; D&P 29:9; JS—K 
1:37; Mal. 4:1.)

Katulo diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad ang Ginoo migamit 
sa hugpong sa mga pulong nga “paglikay sa garbo,” naglakip sa 
pasidaan sa ikaduhang elder sa Simbahan, kang Oliver Cowdery, 
ug kang Emma Smith, ang asawa sa Propeta. (D&P 23:1; tan-awa 
usab sa 25:14; 38:39.)7

2
Ang klarong ebidensya sa garbo mao ang 
pagdumot sa Dios ug sa atong isigkatawo. 

Ang garbo mao ang sala nga nasaypan sa pagsabut, ug daghan 
ang nakasala nga daw wala masayud. (Tan-awa sa Mosiah 3:11; 
3 Ne. 6:18.) Sa kasulatan wala gyuy matarung nga garbo—kini ka-
nunayng gikonsiderar nga sala. Busa, bisan giunsa pa sa kalibutan 
paggamit ang termino, kinahanglan natong masabtan giunsa sa Dios 
paggamit ang termino aron atong masabtan ang kasulatan ug ma-
kakuha og kaayohan gikan niini. (Tan-awa sa 2 Ne. 4:15; Mosiah 
1:3–7; Alma 5:61.)

Kadaghanan nato naghunahuna sa garbo isip paghunahuna lang 
sa kaugalingon, pagkamapahitas-on, pagkahambugero, pagkaaro-
gante, o pagkamapalabi-labihon. Kining tanan sala, apan ang pina-
kahulugan, o ang kinauyukan niini, kulang ra gihapon.

Ang klarong ebidensya nga anaa ang garbo mao ang pagdu-
mot— pagdumot sa Dios ug sa atong isigkatawo. Ang pagdumot 
nagpasabut sa “kalagot, pagkamasupakon, o matang sa pagsukol.” 
Kini ang gahum diin si Satanas buot nga modumala kanato.
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Ang garbo adunay kinaiya sa pagpangumpetensya. Ang atong 
kabubut-on batok sa kabubut-on sa Dios. Kon atong itumong ang 
atong garbo ngadto sa Dios, kini anaa sa diwa nga “ang akong 
pagbuot ug dili Iyang kabubut-on ang matuman.” Sama sa giingon 
ni Pablo, sila “nagapangita sa ilang kaugalingon lamang ug dili sa 
mga kaayohan ni Jesukristo.” (Filip. 2:21.)

Kon ang atong kabubut-on nakigkompetinsya sa kabubut-on sa 
Dios dili nato makontrolar ang atong mga tinguha, kahinam, ug 
pasyon. (Tan-awa sa Alma 38:12; 3 Ne. 12:30.)

Ang mga mapahitas-on dili makadawat nga ang awtoridad sa 
Dios ang modumala sa ilang kinabuhi. (Tan-awa sa Hel. 12:6.) Ang 
ilang panglantaw sa kamatuoran sukwahi sa talagsaong kahibalo 
sa Dios, ang ilang mga abilidad batok sa gahum sa priesthood sa 
Dios, ang ilang mga nahimo gitan-aw nga batok sa Iyang talagsaong 
mga buhat.

Ang atong pagdumot sa Dios makita sa daghang paagi, sama sa 
rebelyon, pagkatig-a sa kasingkasing, pagkatikig og liog, dili mag-
hinulsol, garbuso, daling masilo, ug nagpangita og timailhan. Ang 
mga mapahitas-on nanghinaut nga ang Dios mouyon kanila. Dili 
sila ganahang mousab sa ilang mga opinyon aron mauyon sa Dios.

Laing dakong bahin niining komon kaayo nga sala sa garbo mao 
ang pagdumot sa atong isigkatawo. Kita kada adlaw tintalon nga 
ipataas ang atong kaugalingon kaysa uban ug ipakaubos sila. (Tan-
awa sa Hel. 6:17; D&P 58:41.)

Himoong kaaway sa mga mapahitas-on ang ubang tawo pinaagi 
sa pagkompara sa ilang mga kahibalo, opinyon, buhat, bahandi, 
talento, o uban pang kalibutanong mga butang nga makompara. 
Sa mga pulong ni C. S. Lewis: “Ang garbo dili malipay nga maka-
angkon og usa ka butang, apan mas makabintaha lang sa uban. . . . 
Ang pagkompara maoy nakapahimo ninyong mapahitas-on: ang 
kahimuot nga nakalabaw sa uban. Kon ang elemento sa pakigkom-
petinsya mawala, ang garbo mawala.” (Mere Christianity, New York: 
Macmillan, 1952, pp. 109–10.)

Sa konseho sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, gihan-ay ni Lu-
cifer ang iyang plano nga makigkompetinsya sa plano sa Amahan 
nga gipasiugdahan ni Jesukristo. (Tan-awa sa Moises 4:1–3.) Gusto 
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niya nga siya tahuron nga labaw sa tanan. (Tan-awa sa 2 Ne. 24:13) 
Sa laing pagkasulti, ang iyang mapagarbuhong tinguha mao ang 
pagpalagpot sa Dios sa Iyang trono. (Tan-awa sa D&P 29:36; 76:28.)

Ang kasulatan adunay daghang ebidensya sa grabing mga 
sangputanan sa sala sa garbo ngadto sa mga indibidwal, grupo, 
siyudad, ug nasud. “Ang pagkagarbuso magauna sa pagkalaglag.” 
(Prov. 16:18.) Kini migun-ob sa nasud sa Nephite ug sa siyudad sa 
 Sodoma. (Tan-awa sa Moro. 8:27; Ezeq. 16:49–50.)8

3
Ang mga mapahitas-on mas mahadlok sa 

hukom sa mga tawo kaysa hukom sa Dios.

Tungod sa garbo si Kristo gilansang. Ang mga Pariseo nasuko 
tungod kay si Jesus nangangkon nga Anak sa Dios, nga hulga sa 
ilang posisyon, ug busa ilang giplano ang Iyang kamatayon. (Tan-
awa sa Juan 11:53.)

ang garbo ni haring noah mao ang hinungdan sa 
kamatayon ni abinadi ug sa iya mismong kamatayon.
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Si Saul nahimong kontra ni David tungod sa garbo. Siya nasina 
nga ang pundok sa mga babaye nga Israelite nanganta og “Si Saul 
nakapatay sa iyang mga linibo, ug si David sa iyang tinagpulo ka 
libo.” (1 Sam. 18:6–8.)

Ang mga mapahitas-on mas mahadlok sa hukom sa mga tawo 
kaysa hukom sa Dios. (Tan-awa sa D&P 3:6–7; 30:1–2; 60:2.) Ang 
“Unsay hunahunaon sa mga tawo kanako?” mas bug-at kay sa “Un-
say hunahuna sa Dios kabahin nako?”

Pagawason na unta ni Haring Noah si propetang Abinadi, apan 
tungod sa iyang garbo nga gisulsolan sa iyang dautang mga pari 
gisunog si Abinadi. (Tan-awa sa Mosiah 17:11–12.) Si Herodes na-
subo sa hangyo sa iyang asawa nga putlan sa ulo si Juan Bautista. 
Apan ang iyang mapasigarbuhong tinguha sa pagpakita nga maayo 
“sa iyang mga dinapit” mao ang nakaingon nga iyang gipapatay si 
Juan. (Mat. 14:9; tan-awa usab sa Marcos 6:26.)

Ang kahadlok nga mahukman sa tawo makita mismo sa pagbu-
hat unsay gikaangayan sa mga tawo. Ang mga mapahitas-on ga-
nahan kaayo “sa pagdayeg sa katawhan kaysa pagdayeg sa Dios.” 
( Juan 12:42–43.) Ang atong motibo sa pagbuhat og mga butang 
mao sab ang dapit diin anaa ang sala. Si Jesus miingon nga Siya 
“kanunay mobuhat” sa mga butang nga makapahimuot sa Dios. 
( Juan 8:29.) Dili ba angay kitang mobuhat og maayo aron ang atong 
motibo ikahimuot sa Dios kaysa magpataas sa atong kaugalingon 
aron molabaw sa uban? 

Ang mga tawo nga mapahitas-on dili kaayo mabalaka kon ang 
ilang sweldo paigo ba sa ilang panginahanglan kondili kon ang 
ilang sweldo mas dako ba kaysa uban. Ang ilang pagbati mao nga 
mas maayo sila kaysa uban. Kini mao gyud ang garbo.

Kon ang garbo adunay dakong impluwensya kanato, mawala ang 
atong pagkagawasnon sa kalibutan ug atong matugyan ang atong 
kagawasan sa paghukom sa tawo. Ang kalibutan mas lanog kaysa 
mga panghunghong sa Espiritu Santo. Ang pagpangrason sa mga 
tawo molupig sa mga pinadayag sa Dios, ug ang mga mapahitas-on 
dili manggunit sa puthaw nga gunitanan. (Tan-awa sa 1 Ne. 8:19–28; 
11:25; 15:23–24.)9
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4
Ang garbo makita sa daghang paagi.

Ang garbo usa ka sala nga daling makita diha sa uban apan kita 
dili dali nga moangkon. Kadaghanan nato nagkonsiderar sa garbo 
nga sala niadtong anaa sa ibabaw, sama sa adunahan ug makina-
admanun, nga mipakaubos natong tanan. (Tan-awa sa 2 Ne. 9:42.) 
Hinoon, dunay mas grabing sakit nga nia kanato—ug kana mao ang 
garbo nga bisan ang tawo kabus pero mapahitas-on. Kini makita 
sa daghang paagi, sama sa pagpangita og sayop, pagpanglibak, 
pagreklamo, pagpakabuhi sobra sa atong kapanguhaan, kasina, ka-
ibog, pugngan ang pagpasalamat ug pagdayeg nga makabayaw sa 
uban, ug dili mapasayloon ug kamasinahon.

Ang pagkamasinupakon maingon ta nga usa ka garbusong pag-
pakigbatok sa tawo nga adunay labawng awtoridad kanato. Tingali 
ngadto sa ginikanan, lider sa priesthood, magtutudlo, o sa katapu-
san ngadto sa Dios. Ang mapahitas-on nga tawo dili gayud ganahan 
nga adunay tawo nga mas molabaw kaniya. Siya naghunahuna nga 
kini nakapaubos sa iyang posisyon.

Ang pagkadalo usa sa mas komon nga pagpakita sa garbo. “Un-
say epekto niining tanan diri kanako” mao ang sentro sa tanang 
panghitabo—pagkamapahitas-on sa kaugalingon, pagbati og kalooy 
sa kaugalingon, kalibutanong pagtagbaw sa kaugalingon, paglingaw 
sa kaugalingon, ug paghunahuna ra sa kaugalingon.

Ang garbo moresulta sa tinago nga mga kalihokan nga giestab-
lisar aron makaangkon og gahum, mopahimulos, ug sa himaya sa 
kalibutan. (Tan-awa sa Hel. 7:5; Ether 8:9, 16, 22–23; Moises 5:31.) 
Kini nga bunga sa sala sa garbo, gitawag og tinago nga mga kaliho-
kan, nakapagun-ob sa sibilisasyon sa Jaredite ug Nephite ug sa ka-
niadto pa ug sa umaabut mao usab ang hinungdan sa pagkagun-ob 
sa daghang nasud. (Tan-awa sa Ether 8:18–25.)

Laing pagpakita sa garbo mao ang panagbingkil. Mga panaglalis, 
away, dili matarung nga kamandoan, panaglahi nga kinaiya sa kali-
watan [generation gaps], diborsyo, pag-abuso sa kapikas, kagubot, 
ug kasamok maapil niining kategoriya sa garbo.

Ang panagbingkil diha sa atong pamilya makapalayo sa Espi-
ritu sa Ginoo. Kini makapalayo usab sa daghan natong mga sakop 
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sa pamilya. Ang panagbingkil maggikan sa makasakit nga pulong 
ngadto sa tibuok kalibutan nga panagsungi. Ang kasulatan nag-
ingon kanato nga “tungod sa pagkamapahitas-on modangat lamang 
ang panagbingkil.” (Prov. 13:10; tan-awa usab sa Prov. 28:25.)

Ang kasulatan nagpamatuod nga ang mapahitas-on daling masilo 
ug magdumot. (Tan-awa sa 1 Ne. 16:1–3.) Dili sila mopasaylo aron 
maoy hinungdan nga ang laing tawo dili makapangayo og pasaylo 
kanila ug makapangatarungan sa nasakitan nilang pagbati.

Ang mapahitas-on dili sayon nga madawat og tambag o pagkori-
hir. (Tan-awa sa Prov. 15:10; Amos 5:10.) Ang pag-una og depensa 
sa kaugalingon ilang gamiton aron sa pagpangatarungan sa ilang 
mga kahuyang ug kapakyasan. (Tan-awa sa Mat. 3:9; Juan 6:30–59.)

Ang mga mapahitas-on mag-agad sa isulti sa kalibutan kon sila 
aduna bay bili o wala. Ang ilang pagsalig sa kaugalingon madeter-
minar sumala sa ilang kalampusan sa kalibutanong mga butang. 
Sila mobati nga mapuslanon isip indibidwal kon daghan sila og 

ang pagkamapainubsanon makadala og panaghiusa 
ug kalig-on sa kaminyoon ug pamilya.
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nakab-ut, talento, kaanyag, o kaalam kaysa ubang mga tawo. Bati 
ang garbo. Moingon kini nga, “Kon molampus ka, pakyas ko.”

Kon nahigugma kita sa Dios, buhaton nato Iyang kabubut-on, ug 
mas mahadlok sa Iyang paghukom kaysa mga tawo, kita adunay 
pagsalig sa kaugalingon.10

5
Ang garbo makapugong o makahunong sa kalamboan.

Ang garbo makadaut nga sala sumala sa tinuoray nga kahulugan 
sa pulong. Kini makapugong o makahunong sa kalamboan. (Tan-
awa sa Alma 12:10–11.) Ang mga mapahitas-on dili sayon tudloan. 
(Tan-awa sa 1 Ne. 15:3, 7–11.) Dili nila usabon ang ilang hunahuna 
aron dawaton ang mga kamatuoran, para nila ang pagbuhat niini 
nagpasabut nga sila nasayop.

Ang garbo may ngil-ad og epekto sa tanan natong relasyon—
atong relasyon ngadto sa Dios ug sa Iyang mga sulugoon, tali sa 
bana ug asawa, ginikanan ug anak, sa agalon ug empleyado, sa 
magtutudlo ug estudyante, ug sa tanang katawhan. Ang kagrabihon 
sa atong garbo madeterminar kon giunsa nato pagtratar ang atong 
Dios ug ang atong mga kaigsoonan. Gusto ni Kristo nga kita taba-
ngan aron kita makaadto kon asa Siya. Kita ba adunay sama nga 
tinguha para sa uban?

Ang garbo makapalubad sa atong pagbati isip anak sa Dios ug 
panag-igsoonay. Kini makabungkag ug makabahin-bahin kanato 
sumala sa “ranggo”, sumala sa atong “katigayunan” ug sa atong “mga 
kahigayunan sa pagkat-on.” (3 Ne. 6:12.) Ang panaghiusa imposible 
para sa mga mapahitas-on, ug gawas kon kita magkahiusa kita 
dili iya sa Ginoo. (Tan-awa sa Mosiah 18:21; D&P 38:27; 105:2–4; 
Moises 7:18.)

Hunahunaa kon unsa nga kadaut ang nahimo niini sa nangagi ug 
unsa nga kadaut ang nahimo niini karon sa atong kinabuhi, atong 
pamilya, ug sa Simbahan.

Hunahunaa ang paghinulsol nga mahitabo sa nausab nga kina-
buhi, napreserbar nga kaminyoon, ug nalig-on nga mga panimalay, 
kana kon ang garbo dili mopugong kanato sa pagkumpisal sa atong 
mga sala ug paglig-on niini. (Tan-awa sa D&P 58:43.)
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Hunahunaa ang daghang dili kaayo aktibo nga mga miyembro 
sa Simbahan tungod kay sila nasilo ug ang ilang garbo nagpugong 
kanila sa pagpasaylo o hingpit nga makaambit diha sa lamesa sa 
Ginoo.

Hunahunaa ang napulo ka liboang mga batan-ong lalaki ug mag-
tiayon nga nag-misyon na unta kon dili pa tungod sa ilang garbo 
nga nagpugong kanila sa pagsunod sa Dios. (Tan-awa sa Alma 10:6; 
Hel. 3:34–35.)

Hunahunaa kon sa unsang paagi molambo ang buhat sa templo 
kon ang panahon nga gigahin niining sagradong pagserbisyo mas 
importante kaysa daghang mapagarbuhong mga tinguha nga na-
kigkompetensya sa atong panahon.11

6
Ang panagang sa garbo mao ang pagkamapainubsanon.

Ang garbo makaapekto natong tanan sa lain-laing panahon ug 
kagrabihon. Karon inyong makita nganong ang building sa damgo 
ni Lehi nga nagpresentar sa garbo sa kalibutan dako ug lapad ug 
daghan kaayong mga tawo ang misulod niini. (Tan-awa sa 1 Ne. 
8:26, 33; 11:35–36.)

Ang garbo sala sa tanan, ang labihan kangil-ad nga kinaiya. Oo, 
ang garbo sala sa tanan, ang labihan kangil-ad nga kinaiya.

Ang panagang sa garbo mao ang pagkamapainubsanon—pag-
kamaaghup, pagkamanunuton. (Tan-awa sa Alma 7:23.) Kini ang 
mapainubsanon nga kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu. 
(Tan-awa sa 3 Ne. 9:20; 12:19; D&P 20:37; 59:8; Sal. 34:18; Isa. 57:15; 
66:2.) Sama sa maayong pagkasulat ni Rudyard Kipling:

Ang kasaba ug singgit wala na;
Kapitan ug hari patay na.
Imong sakripisyo naa sa gihapon,
Kasingkasing putli’g mapainubsanon.
Dios sa Panon, kami pagaubani,
Basin mahikalimot kami. . . .

Ang Dios makabaton og mapaubsanong mga tawo. Kita 
mahimong mopili nga magmapainubsanon o mapugos nga 
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magmapainubsanon. Si Alma miingon, “Bulahan sila kinsa magpa-
ubos nga wala pugsa sa pagpaubos.” (Alma 32:16.)

“Atong pilion ang pagpaubos.

Kita makapili nga magmapainubsanon pinaagi sa pagbuntog sa 
pagdumot sa atong mga kaigsoonan, itratar sila sama sa pagtratar 
sa atong kaugalingon, ug ibayaw sila sa sama kataas o mas taas pa 
kay kanato. (Tan-awa sa D&P 38:24; 81:5; 84:106.)

Kita makapili nga magmapainubsanoon pinaagi sa pagdawat 
sa tambag ug pagpanton. (Tan-awa sa Jacob 4:10; Hel. 15:3; D&P 
63:55; 101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 136:31; Prov. 9:8.)

Kita makapili nga magpainubsanon pinaagi sa pagpasaylo ni-
adtong nakasilo kanato. (Tan-awa sa 3 Ne. 13:11, 14; D&P 64:10.)

Kita makapili nga magpainubsanon pinaagi sa pagserbisyo nga 
dili maghunahuna og balos. (Tan-awa sa Mosiah 2:16–17.)

Kita makapili nga magmapainubsanon pinaagi sa pag-misyon ug 
pagsangyaw sa pulong nga makapahimo sa uban nga mapainubsa-
non. (Tan-awa sa Alma 4:19; 31:5; 48:20.)

Kita makapili nga magmapainubsanon pinaagi sa pag-adto sa 
templo nga mas kanunay.

Kita makapili nga magmapainubsanon pinaagi sa pagkumpisal 
ug pagbiya sa atong mga sala ug magbag-o diha sa Dios. (Tan-awa 
sa D&P 58:43; Mosiah 27:25–26; Alma 5:7–14, 49.)

Kita makapili nga magmapinubsanon pinaagi sa paghigugma sa 
Dios, pagtugyan sa atong kabubut-on ngadto Kaniya, ug pagbutang 
og una Kaniya sa atong kinabuhi. (Tan-awa sa 3 Ne. 11:11; 13:33; 
Moro. 10:32.)

 “Pilion nato ang pagpaubos. Mahimo nato kini. Nasayud kong 
mahimo nato kini.”

Akong mga kaigsoonan, kinahanglang mangandam kita sa pag-
tubos sa Zion. Maingon ta nga ang garbo mao ang nakapugong ka-
nato sa pag-establisar sa Zion sa kapanahunan ni Propetang Joseph 
Smith. Ang sama nga sala sa garbo maoy hingpit nga nakagun-ob 
sa mga Nephite. (Tan-awa sa 4 Nephi 1:24–25.)
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“Ang garbo mao ang dakong babag sa Zion. Akong balikon: ang 
garbo mao ang dakong babag sa Zion.

Kinahanglang limpyuhan nato ang atong kaugalingon pinaagi 
sa pagbuntog sa garbo. (Tan-awa sa Alma 6:2–4; Mateo 23:25–26.)

Kinahanglang mosunod kita “sa mga pagdani sa Balaang Espi-
ritu,” ug isalikway ang “kinaiyanhon nga tawo,” mahimo nga “usa 
ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo,” ug mahimo nga 
ingon sa “usa ka bata, manunuton, maaghup, mapainubsanon.” 
(Mosiah 3:19; tan-awa usab sa Alma 13:28.)

Nga ato kining buhaton ug magpadayon sa pagtuman sa 
atong balaang destinasyon mao ang akong kinasingkasing nga 
pag-ampo.12

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Si Presidente Benson mipasabut og maayo nga ang garbo maoy 

hinungdan sa pagkagun-ob sa mga Nephite (tan-awa sa sek-
syon 1.) Sa inyong hunahuna nganong ang garbo adunay ingon 
ani ka makalaglag nga gahum?

• Sa unsang paagi nga ang “kabubut-on [sa mga tawo] mobatok sa 
kabubut-on sa Dios”? (Tan-awa sa seksyon 2.) Unsa ang atong 
madawat nga mga panalangin kon kita mosunod sa kabubut-on 
sa Dios?

• Sa inyong hunahuna nganong kita usahay mangutana “Unsay 
hunahunaon sa ubang mga tawo kanako?” kaysa “Unsay huna-
huna sa Dios kabahin nako?” (Tan-awa sa seksyon 3.) Sa unsang 
paagi mausab atong kinabuhi kon atong dakong tinguha mao 
ang pagpahimuot sa Dios?

• Ribyuha ang mga pamaagi diin makita ang garbo nga nalista sa 
seksyon 4. Sa unsang paagi nga atong malikayan kining mga 
pamaagi diin makita ang garbo sa atong kinabuhi?

• Si Presidente Benson miingon, “Ang garbo ngil-ad og pekto sa 
tanan natong relasyon”— ngadto sa Dios ug sa sa uban (sek-
syon 5). Nganong tinuod kini? Sa unsang paagi ang atong mga 
relasyon molambo kon kita mapainubsanon?

K a P i T u l o  1 8
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• Sa seksyon 6, si Presidente Benson naglista og mga pamaagi 
diin kita makapili nga magmapainubsanon. Sa inyong hunahuna 
nganong mas maayo nga mopiling magmapainubsanon kaysa 
mapugos nga magmapainubsanon?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mateo 23:12; Lucas 18:9–14; Santiago 4:6; Alma 5:27–28; D&P 

112:10; 121:34–40

Tabang sa Pagtuon
Sa pagpahisama sa mga pulong sa propeta sa inyong kaugali-

ngon, hunahunaa kon sa unsang paagi kining mga pagtulun-an 
inyong magamit (tan-awa sa Pagtudlo, Walay Labaw Ka Mahinung-
danon nga Tawag [1999], 171). Ikonsiderar ang pagpamalandong 
kon sa unsang paagi kadtong mga pagtulun-an makatabang ka-
ninyo niadtong mga kabalaka, mga pangutana, ug mga hagit sa 
inyong kinabuhi.

Mubo nga mga sulat
 1. “Cleansing the Inner Vessel,” Ensign, 

Mayo 1986, 6–7.
 2. Boyd K. Packer, sa Sheri L. Dew, Ezra 

Taft Benson: A Biography (1987), 
429–30.

 3. Russell M. Nelson, sa Ezra Taft Benson: 
A Biography, 430.

 4. “Cleansing the Inner Vessel,” 7.
 5. Flora Amussen Benson, sa Ezra Taft 

Benson: A Biography, 293.

 6. “Cleansing the Inner Vessel,” 7.
 7. “Beware of Pride,” Ensign, Mayo 1989, 

4.
 8. “Beware of Pride,” 4–5.
 9. “Beware of Pride,” 5.
 10. “Beware of Pride,” 5–6.
 11. “Beware of Pride,” 6.
 12. “Beware of Pride,” 6–7; teksto sa himno 

sa “God of Our Fathers, Known of Old” 
ni Rudyard Kipling sa Hymns, nu. 80.
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Si Presidente Ezra Taft Benson ug iyang mga magtatambag 
sa Unang Kapangulohan: Presidente Gordon B. Hinckley 

(sa wala) ug Presidente Thomas S. Monson (sa tuo)
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Pagpangulo

“Kon kamo ugma damlag mangulo sa Simbahan, 
[sa inyong] nasud, ug sa inyong panimalay, 

kinahanglang lig-on mong mobarug sa tinuohan, 
dili matarug kon mapalibutan sa mga dautan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Si Ezra Taft Benson nagsugod sa pagkat-on nga mahimong lider sa 
batan-on pa siya. Sa dihang hapit na siya mag-13 anyos, ang iyang 
amahan gi-call nga magserbisyo og misyon. Isip kinamagulangan sa 
pamilya, giangkon ni Ezra ang daghang responsibilidad sa pagpa-
ngulo sa ilang umahan samtang wala ang iyang amahan. Pipila ka 
tuig ang milabay, sa dihang gi-call siya nga mag-misyon sa British 
Mission, nakaserbisyo siya isip presidente sa branch ug presidente 
sa Newcastle Conference (susama sa district karon). Sa wala madu-
gay, nagserbisyo siya og katulo sa kapangulohan sa stake—kausa 
isip magtatambag, kausa nga kadiyot isip presidente sa stake, ug 
sa mas dugay nga panahon isip presidente sa stake. Atol sa iyang 
propesyonal nga panarbaho, nakatrabaho siya sa daghang mga po-
sisyon sa pagpangulo sa industriya sa agrikultura. Tungod sa iyang 
pagka-lider ug ka-eksperto sa natad sa agrikultura, gihangyo siya 
ni Presidente Dwight D. Eisenhower sa pagserbisyo sa pinakataas 
nga posisyon sa agrikultura sa Estados Unidos. Sulod sa walo ka 
tuig nagtrabaho siya uban ni Presidente Eisenhower isip secretary 
sa agrikultura sa Estados Unidos.

Sa wala pa siya mahimong Presidente sa Simbahan, si Presi-
dente Benson miserbisyo og 12 ka tuig isip Presidente sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Ang mga sakop sa korum 
adunay dakong pagtahud kaniya isip ilang lider. Si Elder Bruce R. 
McConkie “kanunay moingon sa iyang pamilya nga iyang nakita 
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nga patas gyud kaayo ang pagpangalagad ni Presidente Benson sa 
Simbahan.” 1

Sa pagpangulo sa Napulog Duha, giawhag ni Presidente Benson 
ang mga sakop sa korum nga moprangka gayud sa pagpadayag sa 
ilang mga hunahuna, bisan og may lahi siya nga opinyon. Sa dihang 
si Elder Russell M. Nelson bag-o pa nga sakop sa korum, naghuna-
huna siya nga dili lang gyud siya mosulti. “Apan dili kini maoy gusto 
ni [Presidente Benson],” miingon siya. “Gani, kon maghilom lang 
ko sa usa ka butang iya kong pasultihon sa akong gihunahuna.” 2

Bisan tuod nangayo siya og mga opinyon gikan sa tanan, dili 
niya itugot nga malayo ang diskusyon sa gihisgutan. Si Presidente 
Howard W. Hunter miingon nga si Presidente Benson “nasayud 
unsaon nga prangka ug bukas ang diskusyon sa [mga] Kaigsoonan 
ug [makahimo] sa paggiya ug pagkontrolar niini ug mosangput nga 
ang tanan magkauyon sa desisyon.” 3 Kon “siya mobati nga igo na 
ang diskusyon, yano siyang moingon, ‘Tingali igo na ang atong 
diskusyon.’ Karon, kinahanglan na kitang modesisyon.” 4

Giamuma ni Presidente Benson kadtong iyang mga gigiyahan, 
ug nagtudlo siya pinaagi sa ehemplo. “Walay koy laing tawo nga 
nailhan nga mas mosabut sa iyang mga kaubanan o mas mabalaka 
sa ilang kaayohan,” miingon si Presidente Gordon B. Hinckley. “Dili 
niya ipabuhat sa uban ang mga butang nga nga siya mismo dili ga-
nahang mobuhat, hinoon siya nagsilbing ehemplo sa pagserbisyo 
nga angay natong sundon.” 5 Epektibo usab si Presidente Benson 
sa pagdelegar og trabaho sa uban, nagtudlo ug mipalambo kanila 
niana nga proseso.

Sa kinatibuk-ang komperensya sa dihang si Presidente Benson 
gipaluyohan isip Presidente sa Simbahan, si Presidente Gordon B. 
Hinckley mipahayag sa iyang konbiksyon nga ang Ginoo mipili ug 
miandam ni Presidente Benson sa pagdumala sa Simbahan:

“Mopamatuod ko kaninyo nga ang Ginoo mipili ni Ezra Taft 
Benson nga mahimong sakop sa Konseho sa Napulog Duha hapit 
kwarenta y tres ka tuig nang milabay. Niining mga tuiga ang Ginoo 
misulay ug midisplina, mitudlo ug miandam kaniya. . . .

“Isip usa nga nakaila niya ug nagserbisyo uban kaniya, mosaksi 
ko nga siya tawo nga adunay dakong pagtuo, nasulayan na ang 
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pagpangulo, may dakong gugma sa Ginoo ug sa Iyang buhat, nahi-
gugma sa mga anak sa Dios bisan asa. Siya tawo nga napamatud-an 
na sa iyang kapasidad.” 6

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang epektibong mga lider mobarug nga lig-on diha 
sa pagtuo ug mopakita og maayong ehemplo.

Milambo ang gahum sa pagpangulo ni Kristo gumikan sa Iyang 
ehemplo. Ang klaro niyang panawagan mao ang, “Umanhi ka, ug 
sumunod kanako!” . . . Ang Iyang [kalampusan nga maangkon] ang 
kamaunungon ug debosyon sa mga tawo ngadto sa mga baruga-
nan sa pagkamatarung nag-agad sa gugma isip dakong butang nga 
pangpadasig. Siya mitabang nato aron mahibalo nga ang mga dios-
nong kinaiya nga anaa sa atong pagkatawo nga nagkinahanglang 
ipahayag mamahimo nga usa ka mahimayaong reyalidad sa pagpa-
kabuhi. Ang Iyang ehemplo nagpadayon isip dakong paglaum ug 
kalig-on sa katawhan.7

Kon kamo ugma damlag mangulo sa Simbahan, [sa inyong] na-
sud, ug sa inyong panimalay, kinahanglang lig-on mong mobarug 
sa tinuohan, dili matarug kon mapalibutan sa dautan, ug sama sa 
giingon ni Pablo, “Isul-ob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios, aron 
makabarug kamo batok sa malipat-lipatong kaugdahan 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 ka-
ron, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga 
dapit sa kalangitan.” (Mga Taga-Efeso 6:11–12.)8

Ang atong mga batan-on nanginahanglan og diyutay ra nga kri-
tiko ug daghang mga modelo. Kamo ang mga modelo diin ilang 
malantaw ang sumbanan sa kinabuhi nga ilang sundon ug buhaton. 
Sila nanginahanglan og inspirasyon gikan kaninyo samtang hingpit 
kamong nagsunod sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo.9
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2
Ang mga tawo mosunod sa epektibong pagpangulo.

Pagkamapainubsanon

Usa sa mga timaan sa epektibong pangpangulo sa kanunay ug 
sa hangtud mao ang mapainubsanong espiritu.10

Espirituhanong Kalig-on

Ang espirituhanong kalig-on nagdasig og positibong panghu-
nahuna, positibong baruganan, positibong batasan, positibong 
kinaiya, ug positibong mga paningkamot. Mga kalidad kini nga 
makadasig og kaalam, ikaayo sa pisikal ug mental, ug mahinamong 
pagdawat ug pagtabang sa uban.11

Ang mga maayo lamang ang adunay kapasidad sa pagtabang 
ug pag-awhag sa uban para sa mas dakong pagserbisyo, sa mas 
dakong kalampusan, sa mas dakong kalig-on.12

Ang inspirasyon mahinungdanon sa tarung nga paggiya. . . . Ki-
nahanglang anaa kanato ang diwa sa inspirasyon kon kita magtudlo 
(D&P 50:13–14) o mangalagad sa mga buluhaton sa gingharian 
(D&P 46:2).13

Walay katagbawan nga ikapuli sa Espiritu.14

Kahibalo

Ang tinuod nga lider maningkamot nga kanunayng masayud. Siya 
molihok sumala sa baruganan kaysa paspas mahimo ang buluhaton. 
Siya naningkamot nga makat-on gikan sa tanang kasinatian sa tawo 
nga itandi ngadto sa napadayag nga mga baruganan sa balaang 
kaalam.15

Usa sa pinakamaayong paagi nga ang mga lider makasabut sa 
saktong mga baruganan mao ang pag-angkon og daghang kahibalo 
ug pagsabut sa kasulatan ug sa tukma nga handbook. Kasagaran sa 
mga sitwasyon nahitabo na sa una, tingali sa makadaghan, ug ang 
polisiya ug pamaagi gitino aron sa pagtubag sa problema. Kanunay 
nga usa ka malaamon, ang, pagtamud ug pagpamilyar sa nasulat 
na nga mga instruksyon ug polisiya sa Simbahan alang sa pagtubag 
sa mga pangutana.16
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Ang mga lider gitambagan sa pagtuon sa mga doktrina sa Simba-
han aron igo ang ilang mahimo sa pagrepresentar sa atong doktrina 
ngadto sa uban. Gamit ang mga pulong ni Apostol Pablo, kami 
naglaum nga kamo mga “magtatrabaho nga dili kinahanglan ma-
gakaulaw” (2 Timoteo 2:15).17

Kamaunungon

Ang maayong lider makalaum nga siya unungan. Siya usab kina-
hanglang mounong sa uban. Iyang tabangan kadtong iyang gisali-
gan sa trabaho. Ang kamaunungon mosobra pa sa pagtrabaho. Siya 
malipay kon mapasidunggan ang iyang mga giserbisyuhan. Siya 
mapasigarbuhon sa ilang kalampusan. Dili siya mousab sa desisyon 
sa uban gawas kon konsultahon una niya ang mihimo sa desisyon. 
Dili niya pakaulawan ang iyang mga kauban sa atubangan sa ubang 
tawo. Siya prangka ug walay gitago ngadto kaniya.18

Panaghiusa

Adunay “pagkahiusa nga gikinahanglan sa balaod sa celestial 
nga gingharian; Ug ang Zion dili matukod kon dili pinaagi sa mga 
baruganan sa balaod sa celestial nga gingharian.” (D&P 105:4–5.) 
Usa sa gikinahanglang mga baruganan ug mga hiyas mao ang 

“ang gugma sa katawhan mahinungdanon sa epektibong pagpangulo.”
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panaghiusa sa hunahuna ug kasingkasing. “Ako moingon nganha 
kaninyo, paghiusa; ug kon kamo dili magkahiusa kamo dili ako,” 
mao ang sugo sa Manluluwas sa Iyang Simbahan karon (D&P 38:27; 
Juan 17:20–23). Kini gikinahanglan gyud niadtong Iyang gi-call sa 
pagdumala sa Iyang gingharian.19

gugma ug pagpakita og pagsalig

Ang paghigugma sa mga tawo mahinungdanon sa epektibong 
pagpangulo. Gihigugma ba ninyo ang inyong katrabaho? Nakaamgo 
ba mo nga ang bili sa kalag mahinungdanon sa panan-aw sa Dios 
(tan-awa sa D&P 18:10)? May pagsalig ba mo sa inyong kabatan-
onan? Gidayeg ba ninyo ang ilang mga hiyas, nagpasalamat sa ilang 
mga nahimo? O dili maayo ang inyong pagtratar kanila tungod sa 
ilang mga sayop? 20

Gani ang mas grabe pa kaysa pagpanaway, kasagaran, mao ang 
pagkawalay komentaryo gikan sa atong mga lider kabahin sa tra-
baho nga gisangun kanato. Ang ginagmay nga komentaryo o mu-
bong mga sulat, nga sinsero ug piho, makadasig gayud sa trabaho.21

Kita nasayud . . . nga ang panahon nga gigahin sa lider sa per-
sonal nga pakig-istoryahanay sa mga miyembro mas mabungahon 
kaysa panahon nga gigahin sa mga miting ug administratibong mga 
buluhaton. Ang personal nga pakig-istoryahanay mahinungdanon 
sa pagkakabig sa dili kaayo aktibo nga miyembro.22

Ilabi na sa Simbahan, ang paghangyo mas maayo og resulta kaysa 
pagsugo—mas maayo usab ang pagbati. Ayaw kalimot sa pagsulti 
sa hinungdan. Mo-follow-up aron pagpangumusta sa mga butang. 
Pasalamati ang mga tawo sa maayo nilang pagkasunod sa mga in-
struksyon. Sultihi sa dako ninyong pagsalig kon kini matinuorong 
gituman. Kon magkaproblema, maayo nga ribyuhon ug sutaon kon 
asa ka nasayop—ug ayaw kahadlok sa pag-angkon nga nasipyat 
ka. Hinumdumi, ang atong mga tawo mga boluntaryo, walay bayad 
nga nagtrabaho. Nahigugma usab sila sa Ginoo ug sa Iyang buhat. 
Higugmaa sila. Pasalamati sila. Kon kamo tintalon sa pagpangasaba 
sa kaubang nagtrabaho, ayaw gyud na buhata. Sunda ang akong 
gisugyot ug pikpika hinoon siya sa likod. Ang mga anak sa Amahan 
sa tibuok kalibutan maingon ta mga maayo. Siya nahigugma kanila. 
Angay usab ni natong buhaton.23
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Ang mga tawo dili ganahang pugson sa pagbuhat og butang, 
bisan kon kini alang sa ilang kaayohan. Apan ang mga tawo mosa-
nong sa epektibong pagpangulo.24

3
Ang maayong mga lider maalamong modelegar.

ang ehemplo sa Manluluwas sa pagdelegar

Ang mga pundasyon sa kalibutan gihan-ay pinaagi sa awtoridad 
sa pagdelegar. Kadaghan mipahinumdom si Jesus sa mga katawhan 
nga ang Iyang misyon usa ka gidelegar nga awtoridad. Ang pagpa-
hiuli sa Iyang Simbahan nagsugod gayud pinaagi sa gidelegar nga 
awtoridad.

Namulong sa mga Judeo diha sa sinagoga, si Jesus miingon ka-
nila nga Siya gidelegaran sa Iyang Amahan: “Kay ako nanaug gikan 
sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubut-on, kon-
dili sa kabubut-on sa nagpadala kanako” ( Juan 6:38).25

Si Jesus mao ang atong batid nga ehemplo sa matarung nga 
pagdumala pinaagi sa hustong pagdelegar. . . . Daghan sa Iyang 

atol sa iyang mortal nga pagpangalagad, gidelegar ni Jesukristo ang 
iyang awtoridad ngadto sa iyang napulog duha ka mga apostoles.
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gidelegaran nga mga misyonaryo mibyahe nga walay dalang kwarta 
o puntil. Ang mga tawo nag-antus og grabing kalisud sa pagtuman 
sa Iyang mga instruksyon. Pipila kanila nakasinati og dili makata-
runganon nga kamatayon sa pagserbisyo Kaniya. Apan ang iyang 
gidelegaran nga mga disipulo maisugong misangyaw sa kalibutan 
sama sa mga leyon tungod sa Iyang sugo. Nakahimo sila og mga 
butang nga daw imposible. Walay laing lider nga makadasig sa mga 
katawhan sama sa Iyang nahimo.26

Ang Simbahan ni Jesukristo naglig-on sa mga lider pinaagi sa 
pagpaapil sa mga tawo gamit ang awtoridad nga gidelegar. Sa di-
hang [si Jesus] dinhi pa sa kalibutan, mitawag siya og napulog duha 
ka mga apostoles sa pagtabang niya sa pagdumala sa simbahan. 
Mitawag usab siya og seventy. Siya midelegar [ngadto] sa uban. 
Walay tawo nga mag-urong ra sa iyang simbahan. Ang tanan apil sa 
pagtukod sa gingharian. Ug samtang ilang gitukod ang gingharian, 
ilang gilig-on ang ilang kaugalingon.

Tumong ni Jesus ang pagbayaw sa indibidwal. . . .

Tumong ni Jesus nga himoong hari ang tanang tawo, sa pag-
andam kaniya sa pagpangulo sa kahangturan. Niadtong dili ma-
limtang kagabhion human sa katapusang panihapon, Siya miingon 
ngadto sa napulog usa . . . , “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod ma-
gaingon ako kaninyo, nga ang mosalig kanako magahimo usab sa 
mga buhat nga akong ginabuhat; ug labi pa gani ka dagkong mga 
buhat kay sa niini ang iyang pagabuhaton; kay moadto man ako sa 
Amahan.” ( Juan 14:12.) Pinaagi sa pagdelegar, si Jesus nagtinguha 
sa paglig-on, imbis ipakaubos, ang indibidwal. Ug ang tibuok Sim-
bahan karon, tanang miyembro naglambo sa kahimtang pinaagi sa 
mga posisyon nga gidelegar nganha kanila.27

Pagdelegar diha sa atong mga organisasyon

Ang maayong pagdumala nagpasabut og pagdelegar sa awtori-
dad. Ang pagdelegar sa buluhaton makatabang ninyo ug sa inyong 
organisasyon. Ang epektibong pagdumala usa ka kahanas aron dag-
han ka og mahimo pinaagi sa pagdelegar ngadto sa uban.28

Ang maalamong pagdelegar nanginahanglan og mainampuong 
pagpangandam, sama sa epektibong pagtudlo o pagsangyaw. Gi-
klaro kini sa Ginoo gamit niining mga pulong: “Ug ang Espiritu 
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ihatag nganha kaninyo pinaagi sa pag-ampo diha sa hugot nga 
pagtuo; ug kon kamo dili makadawat sa Espiritu kamo dili motudlo” 
(D&P 42:14). Ug mahimo namong dugangan, dili kamo modelegar 
kon wala ang Espiritu.29

Ang maalamong tigdumala sa Simbahan karon dili mobuhat sa 
tanang trabahoon, magpakita nga walay laing tawo nga makamao 
niini. Ug sa iyang pagdelegar, iyang isiguro ang hingpit nga suporta 
sa tawo nga iyang gidelegaran.30

Kon mahatag na ang responsibilidad, ang lider dili malimot sa 
tawo nga gisangunan o sa iyang buluhaton. Siya mo-follow-up nga 
may kahinam apan dili “strikto sa pagsubay sa iyang gibuhat.” Mo-
dayeg siya kon kini angay. Modasig siya kon gikinahanglan. Kon 
mobati siya nga ang buluhaton wala himoa ug kinahanglang usa-
bon, buhaton niya kini nga may kaisug ug dili matarug apan sa 
kamabination. Kon ma-release na siya, mohatag siya og pahalipay 
ug pasalamat.31

Walay maalamong lider nga nagtuo nga ang tanang nindot nga 
mga ideya naggikan kaniya. Modapit siya og mga sugyot niadtong 
iyang gidumala. Ipabati niya nga sila may importanting bahin sa 
pagdesisyon. Iyang ipabati kanila nga ilang gisunod ang ilang mga 
polisiya, dili lang iyang polisiya.32

4
Ang mga lider sa Simbahan mga instrumento sa 
kamot sa Dios ug kinahanglang magtinguha sa 

Espiritu sa pagdumala ug paglig-on sa uban.

Sa Simbahan karon ang lider sa kinatibuk-an makakab-ot gayud 
kon unsay iyang gilauman. Kinahanglang taas ang iyang ekspektas-
yon. Iyang isiguro ngadto sa iyang gipanghatagan og mga buluha-
ton nga diha sa pagserbisyo sa Ginoo sila mas impluwensyal kaysa 
ordinaryo nga mga responsibildad. Walay kapakyasan diha sa buhat 
sa Ginoo kon [atong] buhaton ang [atong] pinakamaayo. Kita mga 
instrumento lang; kini buhat sa Ginoo. Kini Iyang simbahan, Iyang 
plano sa ebanghelyo. Kini Iyang mga anak nga atong kauban sa 
pagtrabaho. Dili niya itugot nga kita mapakyas kon atong buhaton 
ang atong bahin. Iya kitang palamboon gani lapas pa sa atong mga 
talento ug abilidad kon gikinahanglan. Nasayud ko niini.33
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Kinahanglan natong hinumduman nga . . . ang Simbahan . . . dili 
negosyo. Ang kalampusan niini gisukod sa mga kalag nga naluwas, 
dili sa ginansya o alkansi. Siyempre, kita kinahanglang, kamao ug 
mabungahon, apan kinahanglan usab nga mag-focus ta sa mahang-
turong mga tumong. Pagmabinantayon sa pagpatuman sa sekular 
nga mga pamaagi ug terminolohiya sa sagradong mga buhat sa 
priesthood. Hinumdumi nga ang pamaagi sa pagsulbad sa prob-
lema gamit ang hunahuna, bisan tuod makatabang, dili paigo diha 
sa buhat sa gingharian. Ang buhat sa Dios kinahanglang himoon 
pinaagi sa hugot nga pagtuo, pag-ampo, ug sa Espiritu, “ug kon kini 
pinaagi sa uban nga paagi kini dili gikan sa Dios” (D&P 50:18).34

Ang tibuok katuyoan sa Simbahan mao ang paglig-on sa mga 
tawo nga mahimong sama sa dios sa ilang kinaiya ug sa ilang mga 
hiyas ug sa ilang mga baruganan.35

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Si Presidente Benson nagtudlo nga ang mga lider mopakita og 

maayong ehemplo (tan-awa sa seksyon 1). Nganong ang ehem-
plo dako kaayo og impluwensya? Sa unsang paagi ang matarung 
nga mga ehemplo sa lider nakaimpluwensya kaninyo?

• Tun-i ang mga kinaiya sa maayong mga lider nga gipasabut sa 
seksyon 2. Sa inyong hunahuna nganong ang mga tawo “mo-
sunod sa [ingon ani] nga pagpangulo”? Hunahunaa kon unsay 
inyong mahimo aron makabaton niining mga kinaiyaha.

• Si Presidente Benson nagtudlo nga ang mga lider sa Simbahan 
kinahanglang mosunod sa ehemplo sa Manluluwas isip tigde-
legar (tan-awa sa seksyon 3). Sa unsang paagi ang pagdelegar 
makatabang sa pagtukod sa gingharian sa Dios? Sa unsang paagi 
kamo nakabenepisyo sa mga responsibilidad nga gidelegar diha 
kaninyo?

• Sa unsang paagi nga ang atong pagserbisyo sa Simbahan mausab 
samtang atong hinumduman nga “kini buhat sa Ginoo” ug “kini 
Iyang mga anak nga atong kauban sa pagtrabaho”? (Tan-awa sa 
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seksyon 4.) Unsay inyong nasinati sa dihang kamo milihok isip 
instrumento sa mga kamot sa Ginoo aron pagtabang sa ubang 
mga tawo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Exodo 18:13–26; Mateo 5:13–16; Lucas 22:31–32; Alma 17:1–11; 

D&P 38:23–27

Tabang sa Pagtudlo
“Ang mga indibidwal malipay kon ang ilang mga gihimo gidayeg. 

Kinahanglang maningkamot ka nga matagad ang mga komentaryo 
sa matag tawo ug, kon mahimo, himoa ang mga komentaryo nga 
kabahin sa mga panaghisgutan sa klase” (Pagtudlo, Walay Labaw 
Ka Mahinungdanong Tawag [1999], 35–36).
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 2. Sa Ezra Taft Benson: A Biography, 430.
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“Karon ang panahon sa paggamit sa pagtulun-an sa 
Manluluwas kabahin sa maayong magbalantay.”
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“Pakan-a ang Akong Karnero”

“Kitang tanan kinahanglang magkat-on nga 
mahimong tinuod nga mga magbalantay sa karnero. 
Kinahanglan gayud nga atong ipakita sa uban ang 

sama nga gugma sa Maayong Magbalantay para 
kanatong tanan. Ang matag kalag bililhon Kaniya.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Miasoy si Presidente Ezra Taft Benson og kasinatian sa dihang 
nagserbisyo siya isip magtatambag sa kapangulohan sa stake:

“Mga tuig na ang milabay diha sa miting sa kapangulohan sa 
stake sa Boise, Idaho, naninguha kami nga makapili og presidente 
alang sa pinakahuyang ug pinakagamay nga elders korum diha sa 
stake. Gihatag sa among klerk ang lista sa tanang mga elder niana 
nga korum, ug diha sa listahan may pangalan nga akong nailhan 
sulod na sa pipila ka tuig. Naggikan siya sa usa ka lig-on nga pa-
milya nga Santos sa Ulahing mga Adlaw, apan dili kaayo siya aktibo.

“Kon ang bishop mohangyo og pipila ka trabahuon diha sa cha-
pel, kasagaran motando siya, ug kon ang mga elder ganahang mag-
softball, makita ninyo siya nga nakigdula nila. Siya adunay abilidad 
sa pagpangulo; presidente siya sa usa ka service club ug maayong 
motrabaho. 

“Miingon ko sa presidente sa stake, ‘Mahimo bang imo kong 
tugutan sa pag-adto ug makigkita niining tawhana ug hagiton siya 
nga hingpit nga mosunod sa mga sumbanan sa Simbahan ug maoy 
mangulo sa iyang korum? Nahibalo ko nga lisud kini, apan siya 
adunay abilidad.’

“Miingon ang presidente sa stake, ‘Padayon, ug panalanginan ka 
sa Ginoo.’
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“. . . Miadto ko sa balay niining tawhana. Dili gyud ko kalimot 
sa iyang hitsura sa iyang pag-abli sa pultahan ug nakita ang usa sa 
sakop sa kapangulohan sa stake. Nag-ukon-ukon siya sa pagpasu-
lod kanako; ang iyang asawa nag-andam og panihapon, ug akong 
nasimhot ang alimyon sa kape gikan sa kusina. Gihangyo ko siya 
sa pagpaapil sa iyang asawa, ug sa dihang naglingkod na mi, mi-
sulti ko kon nganong mibisita ko. ‘Dili nako pangayoon ang imong 
tubag karon,’ miingon ko kaniya. ‘Ang gusto lang nako nga mosaad 
ka nako nga imo kining hunahunaon, mag-ampo mahitungod niini, 
maghunahuna sa punto kon unsay kahulugan niini diha sa imong 
pamilya, ug dayon mobalik ko sa pakigkita nimo sa sunod semana. 
Kon mohukom ka nga dili modawat, mopadayon mi sa paghigugma 
kanimo,’ midugang ko.

“Pagkasunod Dominggo, sa pag-abli gyud dayon niya sa pulta-
han akong nakita nga adunay kausaban. Nalipay siyang nakakita 
kanako, ug gipasulod dayon ko niya ug gitawag ang iyang asawa 
nga moapil namo. Miingon siya, ‘Brother Benson, among gihimo 
sumala sa imong giingon. Among gihunahuna kini ug nag-ampo 
mahitungod niini, ug nakahukom sa pagdawat sa calling. Kon kamo 
nga mga kaigsoonan adunay dakong pagsalig nako, andam ko sa 
pagsunod sa mga sumbanan sa Simbahan, butang nga angay unta 
nakong buhaton kaniadto pa.’

“Miingon usab siya, ‘Wala na sab ko magkape sukad dinhi ka sa 
miaging semana, ug dili na gyud niini.’

“Gi-set apart siya isip president sa elders quorum, ug ang nanam-
bong sa iyang korum misugod sa pagdaghan—ug padayong nag-
kadaghan. Mibisita siya, mipakita og kabalaka sa dili kaayo aktibo 
nga mga elder, ug gitabangan nga maaktibo sila. Pipila ka bulan 
ang milabay mibiya ko sa stake.

“Milabay ang katuigan, ug usa ka adlaw sa Temple Square sa 
Siyudad sa Salt Lake, usa ka tawo miduol nako, milamano, ug mii-
ngon, ‘Brother Benson, nahinumdom ka pa nako?’
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“ ‘Oo, kahinumdom ko,’ miingon ko, ‘apan dili ko kahinumdom 
sa imong pangalan.’

“Miingon siya, ‘Kahinumdom ka nga miadto sa panimalay sa usa 
ka bugoy nga elder sa Boise pito ka tuig na ang milabay?’ Ug dayon, 
siyempre, nakahinumdom ko. Dayon miingon siya, ‘Brother Ben-
son, dili mahimo nga dili ko makapasalamat kanimo sa pag-adto 
sa akong panimalay nianang Dominggo sa hapon. Ako bishop na 
karon. Nagtuo ko kaniadto nga ako malipayon, apan wala gyud 
diay ako mahibalo unsa ang tinuod nga kalipay. 1

Tungod kay nadasig niini nga kasinatian ug sa uban, giawhag ni 
Presidente Benson ang matinud-anong mga Santos sa pagtabang 
sa mga miyembro sa Simbahan kinsa nagkinabuhi nga “layo sa 
Simbahan ug sa impluwensya sa ebanghelyo.” 2 Sa Abril 1984 nga 
kinatibuk-ang komperensya, siya miingon: “Nalipay kaayo mi nga 
daghan sa atong mga kaigsoonan naaktibo og balik. Among gi-
awhag ang mga lider sa priesthood ug auxiliary nga magpadayon 
niining dakong paningkamot.” 3 Sa sama nga semana, siya namulong 
ngadto sa grupo sa mga lider sa priesthood kabahin sa pangina-
hanglan sa pagpakigdait sa mga lalaki sa Simbahan kinsa wala pa 
ma-orden nga elder:

“Nalooy ako niadtong mga lalaki, mga pangulo sa mga pani-
malay. . . . Dili ko motuo nga kita adunay mas dako nga hagit sa 
Simbahan karon kaysa pagpa-aktibo niadtong mga lalaki ug giya-
han sila hangtud nga madala ang ilang mga pamilya sa balay sa 
Ginoo ug madawat nila ang labing nindot nga mga panalangin nga 
nasayran sa mga katawhan niining kalibutan ug sa umaabut nga 
kalibutan.

“Mga kaigsoonan, among panghinaut ug pag-ampo nga inyong 
makita kining paningkamot sa pagpa-aktibo nga dili lang tempo-
raryo nga programa. Kami nanghinaot nga kon kining panahona 
irekord sa kasaysayan sa atong Simbahan, kini mailhan nga usa ka 
panahon diin daghang kalag ang nahisalaag ug nawala apan nalu-
was pagbalik sa Simbahan sa Dios.” 4
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Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Isip mga sumusunod sa Ginoo, usa ka bahin sa 
atong misyon mao ang pagtabang sa atong mga 

kaigsoonan kinsa mipahilayo sa Simbahan.

Ang katuyoan sa simbahan sa Ginoo mao ang pagpalambo sa 
tanang anak nga lalaki ug babaye sa Dios paingon sa pinakanindot 
nga panalangin sa kinabuhing dayon. . . .

Gusto nakong hisgutan ang atong misyon sa paghingpit sa mga 
Santos, ilabi na ang hagit sa pagpa-aktibo niadtong mipahilayo gi-
kan sa pagkaaktibo diha sa Simbahan. Kini nga mga miyembro, 
atong mga kaigsoonan, sa karon nagkinabuhi nga layo sa Simbahan 
ug sa impluwensya sa ebanghelyo.

Niining grupo sa dili kaayo aktibo nga mga miyembro adunay 
daghang dili mosimba kinsa walay interes ug wala nay pagtagad. 
Apil usab kanila kadtong temporaryong nawala tungod kay wala 
kita kahibalo sa ilang nahimutangan. Pipila kanila bag-ong mga 
kinabig kinsa wala maamuma ug wala makadawat sa mga pag-
tulun-an nga unta makapahimo nila nga “mga tagilungsod uban 
sa mga Santos.” (Tan-awa sa Efe. 2:19.) Daghan kanila mga single 
adult.

Para kanilang tanan, kita, isip mga miyembro sa Simbahan ug 
mga sumusunod sa Ginoo, kinahanglang mopabati ug mobag-o 
sa atong gugma ug sa kinasingkasing modapit kanila sa pagbalik. 
“Balik. Balik ug pagbusog diha sa lamesa sa Ginoo, ug tilawi pag-
usab ang tam-is ug makabusog nga mga bunga sa pakigdait sa mga 
Santos.” (Ensign, Marso 1986, p. 88.)

Dako ang hagit nga atong giatubang karon. . . . Kinahanglang 
atong gamiton ang atong hugot nga pagtuo, kusog, ug pasalig kon 
kita motabang niining mga kaigsoonan. Kinahanglan nato kining 
buhaton. Ang Ginoo naglaum nga ato kining buhaton. Ug buhaton 
nato kini! 5
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2
Samtang kita naningkamot sa pag-amuma 
niadtong nahisalaag, kinahanglan natong 

gamiton ang mga pagtulun-an sa Manluluwas 
kabahin sa maayong magbalantay.

Karon ang panahon sa paggamit sa pagtulun-an sa Manluluwas 
kabahin sa maayong magbalantay ngadto sa hagit nga atong gia-
tubang sa pagpangita sa nawala nga karnero ug sa nahisalaag nga 
nati nga mga karnero.

“Unsa may inyong paghunahuna? Kon ang usa ka tawo may usa 
ka gatus ka mga karnero, ug ang usa niini nahisalaag, dili ba niya 
biyaan ang kasiyaman ug siyam diha sa kabungturan, ug molakaw 
siya sa pagpangita niadtong usa nga nahisalaag?

“Ug sa makaplagan na niya [kini], sa pagkatinuod magaingon 
ako kaninyo, nga ang iyang kalipay tungod niini labaw pa kay sa 
kalipay niya tungod sa kasiyaman ug siyam nga wala mahisalaag. 
(Mat. 18:12–13.)

Samtang atong gipalambo ang panaghigalaay diha sa 
atong mga ward ug mga branch, nagtinabangay kita nga 

magpabilin diha sa panon sa Maayong Magbalantay.
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Sa panahon ni Jesus, ang Palestino nga magbalantay sa karnero 
nakaila sa tanan niyang karnero. Ang karnero nakaila sa iyang ti-
ngog ug misalig kaniya. Dili kini mosunod sa estranghero. Busa, 
kon tawagon, ang mga karnero moduol kini ngadto kaniya. (Tan-
awa sa Juan 10:1–5, 14.)

Inigka-gabii, ang mga magbalantay sa karnero mogiya sa ilang 
mga karnero ngadto sa koral o toril sa karnero. Taas nga mga haligi 
ang naglibut sa toril sa karnero, ug mga tunok gibutang sa ibabaw 
sa mga haligi aron sa pagpugong sa ihalas nga mga hayop ug mga 
kawatan sa pagkatkat niini. Usahay, bisan pa niana, ang ihalas nga 
hayop tungod sa kagutom molayat ibabaw sa mga haligi taliwala sa 
karnero, mohadlok ug mohulga niini.

Kini nga sitwasyon makapalahi sa tinuod nga magbalantay sa 
karnero—kinsa nahigugma sa iyang karnero—sa sinuholan kinsa 
mitrabaho lamang alang sa bayad. Ang tinuod nga magbalantay 
andam nga mosakripisyo sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga 
karnero. Mopataliwala siya sa mga karnero ug makig-away alang 
sa ilang kaayohan. Ang sinuholan, sa laing bahin, nag-apas lang sa 
iyang personal nga kasiguroan kay sa mga karnero ug kasagaran 
molikay gikan sa peligro.

Gigamit ni Jesus kining yano nga paghulagway sa Iyang pana-
hon sa pagpahayag nga Siya mao ang Maayong Magbalantay, ang 
Tinuod nga Magbalantay. Tungod sa Iyang gugma alang sa Iyang 
mga kaigsoonan, Siya andam ug boluntaryong misakripisyo sa iyang 
kinabuhi alang kanila. (Tan-awa sa Juan 10:11–18.)

Sa katapusan ang Maayong Magbalantay misakripisyo sa Iyang ki-
nabuhi alang sa karnero—kanimo ug kanako, para kanatong tanan.

Ang simbolo sa maayong magbalantay adunay importanting pag-
kasama diha sa Simbahan karon. Ang mga karnero kinahanglan nga 
giyahan sa mabinantayon nga mga magbalantay. Daghan kaayong 
nahisalaag. Ang pipila nadani sa lumalabay nga mga kalingawan. 
Ang uban hingpit nga nawala.

Atong nahibaloan, sama sa nangagi, nga pipila sa mga karnero 
mosupak ug “ingon sa mga ihalas nga panon diin milayas gikan sa 
magbalantay sa karnero.” (Mosiah 8:21.) Apan kasagaran sa atong 
problema naggikan sa kakulang sa paghigugma ug matinagdanong 
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pagbantay sa karnero, ug mas daghang karnero ang kinahanglan 
nga palamboon.

Uban sa pag-amuma sa magbalantay sa karnero, ang atong bag-o 
nga mga miyembro, kadtong bag-ong midawat sa ebanghelyo, ki-
nahanglan nga amumahon pinaagi sa tinuoray nga pakighigala 
samtang nagtubo ang ilang kahibalo sa ebanghelyo ug nagsugod 
sa pagpakabuhi sa bag-ong mga sumbanan. Kini nga pagtagad ma-
katabang sa pagsiguro nga sila dili mobalik sa karaang mga kinaiya.

Uban sa mahigugmaong pag-amuma sa magbalantay, ang atong 
mga kabatan-onan, ang atong mga nati nga karnero, sa kalagmitan 
dili na mahisalaag. Ug kon sila mahisalaag, ang kaw-it sa sungkod 
sa magbalantay sa karnero—ang mahigugmaong bukton ug masi-
nabtanong kasingkasing—makatabang pagpabalik kanila.

Uban sa pag-amuma sa magbalantay, daghan niadtong wala na 
sa panon mahimo pa nga mapabalik. Daghan sa nangaminyo ga-
was sa Simbahan ug nagsunod sa kalibutanong estilo sa kinabuhi 
mahimong mosanong sa pagdapit nga mobalik sa panon.6

3
Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nahisalaag 

nagkinahanglan og tinuoray, kinasingkasing nga kabalaka 
gikan sa tinuod ug mahigugmaong mga magbalantay.

Walay bag-o nga mga solusyon niining daan nga mga problema 
kabahin sa mga karnerong nahisalaag sa laing dapit tungod sa pag-
kaon. Ang sugo nga gihatag ni Jesus kang Pedro, nga Iyang giha-
tagan og gibug-aton pinaagi sa pagbalik-balik niini og katulo, mao 
ang napamatud-ang solusyon: “Pakan-a ang akong mga karnero.” 
Pakan-a ang akong mga karnero. Pakan-a ang akong mga karnero.” 
(Tan-awa sa Juan 21:15–17.)

Sama sa mahimayaong pahimatngon diha sa Basahon ni Mor-
mon, kadtong gibunyagan diha sa simbahan ni Kristo kinahanglan 
nga kanunayng “mahinumduman ug maamumahan pinaagi sa ma-
ayo nga pulong sa Dios.” (Moro. 6:4.)

Ang tubag, dayon, makaplagan diha sa mainampuon nga pagban-
tay ug pagpakaon sa panon—sa lain nga pagkasulti, personal nga 
pag-amuma. Kinahanglan gayud nga adunay tinuod, kinasingkasing 
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nga kabalaka sa usa ka tinuod ug mahigugmaon nga magbalantay, 
dili lang taphaw nga kabalaka nga buhaton sa usa ka sinuholan.

Samtang kita maghisgot sa konsepto sa usa ka tinuod nga mag-
balantay, atong makita nga ang Ginoo mihatag niini nga responsibi-
lidad ngadto sa mga naghupot sa priesthood. Apan ang mga sister 
usab adunay mga calling sa “pagkamagbalantay” sa manggiloloy-on 
ug mahigugmaon nga serbisyo nga ilang ikahatag ngadto sa usag 
usa, ug sa uban. Busa, kita kinahanglang magkat-on nga mahimong 
tinuod nga mga magbalantay. Kinahanglan nga atong ipakita ang 
sama nga gugma sa Maayong Magbalantay para kanatong tanan. 
Ang matag kalag bililhon Kaniya. Ang Iyang pagdapit nagtawag sa 
tanang miyembro—tanang anak mga lalaki ug babaye.

“Tan-awa, siya nagpadala og usa ka pagdapit ngadto sa tanan 
nga mga tawo, kay ang mga bukton sa kalooy gitunol ngadto ka-
nila, ug siya miingon: Paghinulsol, ug Ako modawat kaninyo. . . .

“Duol ngari kanako ug kamo moambit sa bunga sa kahoy sa 
kinabuhi; . . .

“Oo, duol ngari kanako ug pagdala sa mga buhat sa pagkamata-
rung.” (Alma 5:33–35.)

Walay tawo nga gihikawan sa Iyang pagdapit. Ang tanan ma-
himong modawat sa Iyang mabinationg pagdapit sa pag-ambit sa 
Iyang ebanghelyo. Ang mga karnero—ang pipila nalinga, ang pi-
pila walay interes, ang pipila daghan og kabilinggan—kinahanglan 
nga madala og balik sa pagka-aktibo pinaagi sa gugma. Ang matag 
kapanguhaan sa priesthood ug auxillary kinahanglan gayud nga 
gamiton sa pagtabang niini nga paningkamot.

Kini nga hagit dili gayud masulbad hangtud ang mga lider sa 
stake, ward, korum, ug auxillary ug matinud-anong mga miyembro 
bisan asa mogamit sa ilang kabubut-on ug hugot nga pagtuo sa 
pagpabalik sa mga dili kaayo aktibo ngadto sa hingpit nga pagka-
aktibo sa Simbahan.

Samtang tinuoray kamong naningkamot sa pagtuman niining bi-
lilhon nga katuyoan, nag-awhag mi ninyo nga bag-uhon ang pagha-
tag og gibug-aton sa epektibo nga home teaching sa priesthood ug 
epektibo nga visiting teaching sa Relief Society. Ang home teaching 
ug visiting teaching dinasig nga mga programa. Kini gidesinyo aron 
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makatabang sa mga miyembro sa Simbahan matag bulan, sa mga 
aktibo ug dili kaayo aktibo. Palihug dugangi ang paghatag og gi-
bug-aton sa home teaching ug visiting teaching.7

4
Samtang kita nagpadayon sa pagpangalagad sa atong 
mga kaigsoonan, kita makatabang nga ilang madawat 
ang tanang panalangin ug ordinansa sa ebanghelyo.

Ang atong mga pag-ampo karon kinahanglan nga hugot ug may 
kabalaka alang sa uban sama sa mga pag-ampo ni Alma samtang 
siya naningkamot sa pagpabalik sa mga Zoramite kinsa mipahilayo 
sa Ginoo.

“O Ginoo, ikaw mohatag ba ngari kanamo nga kami mahimo nga 
makaangkon og kalampusan sa pagdala kanila pagbalik nganha 
kanimo diha kang Kristo.

“Tan-awa, O Ginoo, ang ilang mga kalag mga bililhon, ug daghan 
kanila among mga kaigsoonan; busa, ihatag ngari kanamo, O Gi-
noo, gahum ug kaalam nga kami mahimo nga modala niini, among 
mga kaigsoonan, pagbalik nganha kanimo. (Alma 31:34–35; mga 
italic gidugang.) . . .

Ang mga baruganan sa pagpa-aktibo sa mga kalag wala mausab. 
Kini mao ang:

1. Ang nawala o ang dili kaayo aktibo kinahanglan nga pangitaon 
ug kontakon.

2. Ang mahigugmaong kabalaka kinahanglan gayud nga ipakita. 
Kinahanglan nga bation nila ang atong gugma. 

3. Kinahanglan nga sila matudloan sa ebanghelyo. Kinahang-
lan nga bation nila ang gahum sa Espiritu Santo pinaagi sa mga 
magtutudlo.

4. Kinahanglan nga maapil sila sa atong pagpakigdait.

5. Sila kinahanglan adunay makahuluganon nga mga responsi-
bilidad diha sa Simbahan.

Sa mga pulong diha sa Basahon ni Mormon, kita kinahanglan 
nga “magpadayon sa pag-alagad.” (3 Ne. 18:32.)
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Kita naghunahuna gayud nga ang bag-ong mga kinabig kina-
hanglan maapil ngadto sa hingpit nga pagpakigdait diha sa Simba-
han. Kinahanglan gayud nga sila maabi-abi uban sa gugma.

Maghiusa kita sa atong mga paningkamot sa pagdala sa dili ka-
ayo mga aktibo balik sa Simbahan. Sa pagbuhat niini, kitang tanan 
mas magkahiusa sa pagtuman sa misyon sa Simbahan—sa pagsang-
yaw sa ebanghelyo, uban sa tanan niining mga panalangin ug mga 
ordinansa, ngadto sa kinabuhi sa tanang miyembro sa Simbahan. 
Ang Simbahan “nagkinahanglan sa matag sakop” (D&P 84:110), ug 
ang tanang miyembro nagkinahanglan sa ebanghelyo, sa Simbahan, 
ug sa tanan niining ordinansa.

Hinaut nga kitang tanan magtinguha sa mga panalangin sa Ginoo 
aron sa paglig-on ug paghatag kanato sa gikinahanglang gahum ug 
impluwensya samtang kita magtinabangay niining dakong buluha-
ton sa gugma.8

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Unsa ang inyong gibati samtang naghunahuna mo mahitungod 

sa mga sakop sa pamilya o mga higala kinsa “layo sa Simbahan 
ug sa impluwensya sa ebanghelyo”? Unsay atong mahimo aron 
sa pagtabang nila? (Tan-awa sa seksyon 1.)

• Palandunga ang mga pagtulun-an ni Presidente Benson mahi-
tungod sa kalainan tali sa usa ka sinuholan ug sa magbalantay 
sa karnero (tan-awa sa seksyon 2). Unsay atong himoon aron 
mahimong mas maayo nga mga magbalantay?

• Gipahinumdom kita ni Presidente Benson nga ang mga tawo 
nagkinahanglan og “tinuoray, kinasingkasing nga kabalaka sa 
usa ka tinuod ug mahigugmaon nga magbalantay” (seksyon 3). 
Unsaon nato pagpalambo ang kinasingkasing nga kabalaka alang 
sa uban? Samtang kamo mamalandong niini nga pangutana, hu-
nahunaa ang inyong pagserbisyo isip usa ka home teacher o 
visiting teacher.

• Sa inyong hunahuna unsa ang ipasabut sa “padayon sa pagpa-
ngalagad”? (3 Nephi 18:32). Ikonsiderar ang lima ka baruganan 
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nga gipakigbahin ni Presidente Benson aron pagtabang nato nga 
makaserbisyo niadtong nagkinahanglang makabalik sa pagka-
aktibo sa Simbahan (tan-awa sa seksyon 4). Sa unsa nga paagi 
nga ang kada baruganan makatabang sa tawo nga makadawat 
sa mga panalangin sa ebanghelyo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mateo 9:10–12; Lucas 15; 22:32; 1 Pedro 5:2–4; Moroni 6:4; D&P 

18:10–16; 84:106

Tabang sa Pagtuon
“Ang pagbasa, pagtuon, ug pagpamalandong dili pareho.  Mahimo 

kitang mobasa sa mga pulong ug tingali makakuha og mga ideya.
Magtuon kita ug tingali makadiskobre og mga sundanan ug mga 
koneksyon diha sa kasulatan. Apan kon kita mamalandong, atong 
gidapit ang pagpadayag pinaagi sa Espiritu. Ang pagpamalandong, 
alang kanako, mao ang paghunahuna ug ang pag-ampo nga akong 
buhaton human sa mainampingon nga pagbasa ug pagtuon sa mga 
kasulatan” (Henry B. Eyring, “Pagserbisyo uban sa Espiritu,” Ensign 
o Liahona, Nob. 2010, 60).

Mubo nga mga sulat
 1. “Feed My Sheep,” Ensign, Sept. 1987, 

4–5.
 2. “Feed My Sheep,” 3.
 3. “Counsel to the Saints,” Ensign, Mayo 

1984, 8.

 4. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), 234.

 5. “Feed My Sheep,” 3.
 6. “Feed My Sheep,” 3–4.
 7. “Feed My Sheep,” 4.
 8. “Feed My Sheep,” 4, 5.
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Elder Ezra Taft Benson, sa tuo, kauban si President Max 
Zimmer, temporaryong presidente sa Swiss Mission, nagsusi 

sa mga supply sa welfare sa Geneva, Switzerland, 1946
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Mga Baruganan sa Temporal 
ug Espiritwal nga Kaayohan

“Ang tanan nga may kalabutan sa ekonomiya, 
sosyal, ug espiritwal nga kaayohan sa tawhanong 

pamilya sa karon ug sa kahangturan hatagan 
og gibug-aton sa Simbahan ni Jesukristo sa 

mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Niadtong 1936, ang mga tawo sa tibuok kalibutan nanlimbasog sa 
ekonomikanhong hagit sa Grabing Kalisud [Great Depression], ang 
Unang Kapangulohan mipasiugda og bag-ong programa sa welfare. 
Kini nga programa, gitawag og Church Security Plan, giestablisar 
dili sa paglibre sa mga tawo nga nanginahanglan apan “sa pagta-
bang sa mga tawo nga tabangan ang ilang kaugalingon.” 1 Samtang 
ang Unang Kapangulohan ug ang ubang mga lider sa Simbahan 
miestablisar niining programa, gitudlo nila ang sukaranang mga 
baruganan sa pagkugi, pagpaningkamot sa kaugalingon, ug pagser-
bisyo. Giawhag nila ang mga miyembro sa Simbahan sa pagbayad 
sa ikapulo ug halad sa puasa, paghimo ug pagtipig og pagkaon, 
paglikay sa wala kinahanglanang utang, ug pagtipig og kwarta para 
sa umaabut nga mga panginahanglan.

Niana nga panahon, si Presidente Ezra Taft Benson nagserbisyo 
isip magtatambag sa kapangulohan sa stake sa Boise, Idaho. Siya 
usab usa ka economist, marketing specialist, ug farm management 
specialist sa estado sa Idaho. Iyang gidawat ang buluhaton gikan 
sa presidente sa iyang stake nga motambong sa miting diin ipaila 
ang Church Security Plan. Sa wala madugay nahinumdom siya: “Ki-
nasingkasing kong miuyon sa tanan nga akong nadungog nianang 
adlawa. Mibalik ko sa Boise Stake ug mipahayag sa akong mga 
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kaigsoonan nga kining gipahibalo nga programa epektibo sa eko-
nomiya, sosyal, ug sa espiritwal nga paagi, ug mipasalig nga ang 
mga miyembro sa Simbahan kinasingkasing nga mosunod niini isip 
butang nga dili lang epektibo kondili kinahanglanon usab.” 2

Duha ka bulan human gipaila ni Presidente Benson ang pro-
grama ngadto sa iyang stake, “daghan nga mga proyekto sa welfare 
ang gisugdan: usa ka ward nananom og daghang klase nga tanom 
sa usa ka hektaryang tanaman, ang uban nagtanom sa 6.07 ka hek-
tarya nga gipugasan og sugar beets, ug ang ubang Relief Society 
nagdelata og mga pagkaon ug naghimo og mga quilt ug mga saput. 
[Ang usa ka ward] gani nagtukod og gamay nga himoanan og de 
lata.” 3

Nakita ni Presidente Benson ang dakong impluwensya sa pro-
grama sa welfare 10 ka tuig ang milabay. Isip sakop sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles, gi-assign siya sa pagdumala  
sa tibuok Simbahan sa Europe human gyud sa Ikaduhang Gubat sa 
Kalibutan. Didto nga yuta nga naguba sa gubat, siya ang nagdumala 
sa paningkamot sa Simbahan sa pagsangkap sa mga butang nga 
makatabang sa mga tawo aron makabarug og balik. Giasoy niya ang 
iyang kasinatian sa dihang ang unang kargamento nga mga supply 
sa welfare sa Simbahan miabut sa Berlin, Germany:

“Gikuyog nako ang temporaryong presidente sa misyon, si Presi-
dente Richard Ranglack. Naglakaw mi paingon sa gubaong karaan 
nga bodega nga, binantayan sa armadong gwardya, diin gibutang 
ang mga supply. Sa tumoy nga bahin sa bodega among nakita ang 
mga kahon nga gipatong -patong nga hapit moabut sa kisame.

“Kana ba mga kahon sa pagkaon?’ miingon si Richard. ‘Buot ba 
nimong ipasabut nako nga kanang mga kahona puno sa pagkaon?’

“Oo, brother,’ mitubag ko, ‘pagkaon ug saput ug kagamitan sa 
higdaanan—ug nanghinaut ko, adunay pipila ka mga supply sa 
medikal.’

“Si Richard ug ako mikuha og usa sa mga kahon. Amo kining 
giablihan. Puno kini sa labing komon nga pagkaon—pinauga nga 
mga liso sa batong. Sa dihang nakita kini niining buotan nga tawo, 
iya kining gihikap ug gihimay-himay sa iyang mga tudlo, dayon 
mitulo ang luha ug mihilak sama sa bata uban sa pagpasalamat.
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“Giablihan namo ang lain nga kahon, puno sa ginaling nga trigo, 
walay gidugang o gikuha, sama nga kini gihimo sa Ginoo ug gituyo 
sa paghimo. Mitilaw siya og gamay niini. Dayon gitan-aw ko niya 
nga luhaan ang iyang mga mata—ug ako luhaan, usab—ug mii-
ngon siya, samtang hinay nga naglingo-lingo, ‘Brother Benson, lisud 
katuohan nga ang mga tawo kinsa wala gayud makakita kanamo 
makahimo og daghan para kanamo.’

“Paagi kana sa Ginoo! Boluntaryo nga mga donasyon nga gidasig 
sa inigsoonay nga gugma ug andam sa pagsakripisyo, ug pagtabang 
sa uban aron matabangan ang ilang kaugalingon. Kini nagpreserbar 
sa dignidad ug pagtahud sa kaugalingon.” 4

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang Ginoo matinguhaon ug andam sa pagpanalangin sa 
Iyang mga katawhan sa temporal ug espiritwal nga paagi.

Ako nakaamgo, akong mga kaigsoonan, nga sa paghisgot og mga 
temporal nga mga butang, ang Ginoo miingon:

“. . . ang tanan nga mga butang ngari kanako mga espirituhanon, 
ug wala mahinabo nga sa bisan unsa nga panahon nga Ako mihatag 
nganha kaninyo og balaod nga temporal. . . .” [D&P 29:34.]

Ang tuyo, sa tinuod, espiritwal. Kita nagpuyo, gani, sa usa ka 
materyal, pisikal, ug temporal nga kalibutan. . . .

. . . Ang tawo usa ka binuhat nga may duha ka bahin, temporal 
ug espiritwal, ug sa unang mga pagpadayag para niini nga mga 
tawo, ang Ginoo mitudlo, sa makadaghan, sa paghatag og direk-
syon ug sugo kabahin sa temporal nga mga butang. Iyang gisugo 
ang mga Santos ug ang mga lider sa Simbahan sa pagpalit og yuta 
ug ubang mga kabtangan; sa pagtukod og mga templo; gani sa 
pagpatukod og pang-imprinta, ug tindahan, ug sa pagpatindog og 
balay sak-anan alang sa “magpapanaw nga gikapoy” [tan-awa sa 
D&P 124:22–23]. Diha sa importanting pagpadayag nga nailhan nga 
Pulong sa Kaalam, wala lamang niya ipakita kon unsa ang maayo 
ug unsa ang dili maayo alang sa tawo, apan iyang gilatid ang usa 
ka plano alang sa pagpakaon sa mga hayop sa uma, diin, labaw 
sa gatusan ka mga tuig, sa hinay-hinay gisuportahan pinaagi sa 
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siyentipikong pag-imbestiga sa tawo [tan-awa sa D&P 89]. Bisan 
unsa ang makaapekto sa kaayohan sa tawo sa kaniadto ug hang-
tud sa hangtud hatagan og gibug-aton sa Simbahan. Ang atong 
mga tawo sa kanunay gitambagan kabahin sa temporal nga mga 
kalihokan. . . .

Importante nga tarung ang atong panghunahuna, akong mga ka-
igsoonan. Kanunay natong hinumduman nga ang tanang materyal 
nga butang mga gamit aron pagkab-ut sa mas taas nga katuyoan, 
kana nga taas nga katuyoan mao ang espiritwal, ang Ginoo mati-
nguhaon ug andam sa pagpanalangin sa iyang katawhan sa tem-
poral nga paagi. Iya kining gipaila sa daghan nga mga pagpadayag. 
Balik-balik Niya kining gihatagan og gibug-aton, nga kita kinahang-
lang mag-ampo alang sa atong mga tanom, mga kahayopan, sa 
atong panimalay, atong balay, ug mangamuyo sa mga panalangin sa 
Ginoo sa atong materyal nga mga panginahanglan. Ug Siya nagsaad 
nga maanaa siya ug dali ug andam sa pagpanalangin kanato. . . .

. . . Ang Ginoo dili mobuhat alang kanato sa butang nga ato rang 
mahimo ug angayng buhaton alang sa atong kaugalingon. Apan 
iyang tuyo ang pag-amuma sa Iyang mga Santos. Ang tanan nga 
kalabut sa ekonomiya, sosyal, ug espiritwal nga kaayohan sa taw-
hanong pamilya sa karon ug sa kahangturan hatagan og gibug-aton 
sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.5

Samtang kita nangalagad sa bisan unsa nga aspeto sa programa 
sa welfare, ang labing dako nga tuyo sa pagtukod niini kinahanglan 
nga atong hinumduman. Kanang gikauyonan nga tuyo mao “ang 
pagpahimutang, hangtud nga kini mahimo, usa ka sistema diin ang 
tunglo sa pagkatapulan mawala, ang kadautan sa pagpakilimos ma-
hunong, ug ang pagbarug sa kaugalingon, kakugi, pagdaginot, ug 
pagrespeto sa kaugalingon mabalik pag-usab sa atong katawhan. 
Ang tumong sa Simbahan mao ang pagtabang sa katawhan nga 
tabangan ang ilang kaugalingon. Ang trabaho kinahanglang maes-
tablisar pag-usab isip nag-una nga baruganan sa kinabuhi sa atong 
mga miyembro sa Simbahan.” 6

Ang kalig-on sa programa sa welfare sa Simbahan mag-agad 
sa matag pamilya nga nagsunod sa dinasig nga giya sa mga lider 
sa Simbahan aron makasuporta sa kaugalingon pinaagi sa igong 
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pagpangandam. Buot sa Dios nga ang iyang mga Santos mangan-
dam sa ilang kaugalingon “nga ang simbahan [ingon nga gipamu-
long sa Ginoo] mobarug ibabaw sa tanan nga mga nilalang ubos sa 
celestial nga kalibutan.” (D&P 78:14.)7

Ang sambingay sa kasulatan sa lima ka but-an ug lima ka boang-
boang nga mga dalagang birhen [tan-awa sa Mateo 25:1–13] usa ka 
pahinumdom nga ang tawo makahulat og dugay kaayo sa dili pa 
siya mosulay sa paghimong hapsay sa iyang espiritwal ug temporal 
nga balay. Andam ba kita? 8

2
Pinaagi sa maabtik, determinado, dili hinakog nga 

trabaho, atong makuha ang mga kinahanglanon 
sa kinabuhi ug motubo sa diosnong mga hiyas.

Usa sa unang mga baruganan nga gipadayag ngadto ni amahang 
Adan sa dihang siya gipapahawa sa Tanaman sa Eden mao kini: 
“Sa singot sa imong nawong magakaon ikaw sa tinapay hangtud 
nga mopauli ka sa yuta” (Gen. 3:19). Ang materyal nga butang nga 
atong naangkon niining kinabuhia produkto sa kahago ug kalooy 
sa Dios. Ang pagtrabaho lang maoy makasangkap sa mga pangi-
nahanglan sa kinabuhi.9

Ang tawo gimandoan sa Dios nga magkinabuhi sigon sa iyang 
paningkamot, dili gikan sa ubang tawo.10

Ang ato mao ang ebanghelyo sa buhat—determinado, dili hakog 
ug buhaton sa diwa sa tinuod nga gugma ni Kristo. Pinaagi lang 
niini motubo ang atong diosnong mga hiyas. Niini lang nga kita 
mahimong takus nga mga instrumento diha sa mga kamot sa Ginoo 
sa pagpanalangin sa uban pinaagi niana nga gahum nga mogiya 
ngadto sa kausaban sa kinabuhi sa kalalakin-an ug sa mga kababa-
yen-an alang sa kaayohan.

Kita kinahanglang mapainubsanong magpasalamat niini nga 
hagit, niini nga panulundon, niini nga oportunidad nga makaser-
bisyo ug sa mabungahong ganti niini. Bulahan kadtong mosunod 
sa plano sa Ginoo sa pagpalambo niini nga gahum ug sa paggamit 
niini alang sa pagpanalangin sa uban. Kana mao ang gibuhat ni 
Kristo. Kini ang atong pribilehiyo nga buhaton.11
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Ang mga nakadawat sa welfare kinahanglang motrabaho kutob 
sa ilang mahimo aron makadawat sa gikinahanglan o sa tabang sa 
halad sa puasa. Kon dili ikahatag ang igong trabaho, kon ang mga 
tawo dili awhagon sa pagtrabaho, usa ka makauulaw nga pagpa-
kilimos ngadto sa Simbahan ang mahitabo, ug ang giestablisar nga 
katuyoan sa programa sa welfare magkahuyang. Balaod kini sa 
langit, ug balaod nga wala nato hingpit makat-uni dinhi sa yuta, 
nga kamo dili permanenting makatabang sa mga tawo pinaagi sa 
pagbuhat alang kanila sa unsay ilang mabuhat, ug kinahanglang 
buhaton, alang sa ilang kaugalingon.12

Kinahanglan natong pangayoon ang panalangin sa Ginoo sa ta-
nan natong gibuhat ug dili mangayo og panalangin sa wala nato 
mabuhat. Dili kita magdahum nga buhaton sa Ginoo ang butang 
nga mahimo ra natong buhaton. Mituo ko sa hugot nga pagtuo ug 
pagkugi, ug ang Ginoo mas mopanalangin sa tawo nga motrabaho 
sa iyang gipangamuyo kaysa sa tawo nga nag-ampo ra.13

Ang makugihon, may tumong nga trabaho moresulta sa pang-
lawas nga lig-on, takus daygon nga kalampusan, walay kahasol sa 
konsensya, ug hayahay nga pagkatulog. Ang trabaho mao kanunay 

ang tanang sakop sa pamilya makaapil sa paningkamot 
sa home production sa pagkaon.
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ang panalangin sa tawo. Unta kamo makadayeg sa trabaho nga 
gigamit ang hunahuna, kasingkasing, o kamot. Unta kamo maka-
tagamtam sa matinud-anong paghago. . . . Dili gyud mo malangit 
kon kamo magadamgo lamang. Kinahanglan ninyong haguan og 
maayo ang trabaho, sakripisyo, ug matarung nga pagpakabuhi.14

3
Kon kita magtigom ug magtipig og pagkaon, 

maani dayon nato ang mga kaayohan ug maandam 
alang sa umaabut nga mga panginahanglan.

Nahunahuna ba ninyo bisan kadiyot kon unsa ang mahitabo sa 
inyong komunidad o nasud kon ang transportasyon maparalisar 
o kon adunay gubat o depresyon? Unsaon ninyo o sa inyong mga 
silingan pagkuha og pagkaon? Unsa kadugay ang tindahan diha sa 
eskina—o ang supermarket—pagsustiner sa mga panginahanglan 
sa komunidad?

Sa bag-o pang nahuman ang Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, gi-
tawag ko sa Unang Kapangulohan sa pag-adto sa Europe aron sa 
pag-establisar og usab sa mga misyon ug paghan-ay sa programa sa 
pag-apud-apod sa pagkaon ug saput ngadto sa mga Santos. Tin-aw 
pa sa akong panumduman ang mga tawo nga mosakay sa tren kada 
buntag uban sa tanang matang sa gagmay nga mga butang nga 
ilang bitbit sa pag-adto sa kaumahan aron ibaylo ang ilang mga 
kabtangan og pagkaon. Inigkagabii, ang estasyonan sa tren puno 
sa mga tawo nga nagbibit og daghang mga utanon ug prutas, ug 
daghang baboy ug manok. Kamo wala pa sukad makadungog og 
ingon ani nga kaguliyang. Kining mga tawhana, sa tinuod, andam 
nga makigbayloay hapit bisan unsa alang niana nga butang nga 
makasustiner sa kinabuhi—ang pagkaon.

Ang hapit nakalimtan nga paagi aron ekonomikanhong makaba-
rug sa kaugalingon mao ang home production sa pagkaon [pagpa-
namon, pagpamuhi ug pagtigom og pagkaon sa panimalay]. Naanad 
na gyud ta nga moadto lang sa mga tindahan ug mamalit sa atong 
gikinahanglan. Pinaagi sa home production sa pagkaon atong gipa-
ubsan og maayo, ang epekto sa pag-ubos sa bili sa kwarta. Ang la-
bing importante, kita makakat-on kon unsaon sa paghimo sa atong 
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kaugalingong pagkaon ug pagpaapil sa tibuok sakop sa pamilya sa 
makaayo nga proyekto. . . .

. . . Akong isugyot nga buhaton ninyo unsay gibuhat sa uban. 
Magtinabangay ug mangayo og pagtugot nga gamiton ang bakante 
nga lote para himoong tanaman, o mag-abang og luna ug mag-
himo og inyong tanaman. Pipila ka elders quorum nagbuhat niini 
isip korum, ug ang tanan nga miapil nakaani na og mga utanon ug 
prutas ug nakaangkon sa mga panalangin sa kooperasyon ug pag-
tinabangay sa pamilya. Daghang pamilya ang nagbugwal og luna 
sa nataran para himoong tanaman.

Kami nag-awhag kaninyo nga maningkamot sa kaugalingon, 
sama sa gipahayag sa Ginoo, “bisan pa sa kalisdanan nga moabut 
diha kaninyo, . . . ang simbahan unta mobarug ibabaw sa tanan nga 
mga linalang nga ubos sa celestial nga kalibutan” (D&P 78:14). Ang 
Ginoo gusto nga kita dili magsalig lang ug gusto nga kita maningka-
mot sa kaugalingon tungod kay kini ang mga adlaw sa kalisdanan. 
Siya mipasidaan ug nakapasidaan nang daan kanato sa posibling 
manghitabo. . . .

Ang home production sa pagkaon usa lang ka bahin sa gibalik-
balik nga gihatagan og gibug-aton nga kamo magtipig og pagkaon 
. . . kon kini legal nga buhaton. Ang Simbahan wala magsulti ka-
ninyo unsa nga mga pagkaon ang kinahanglan nga tipigan. Ang 
desisyon anaa ra sa indibidwal nga mga miyembro. . . .

. . . Ang pagpadayag nga maghimo ug magtipig og pagkaon 
mahinungdanon sa atong temporal nga kaayohan karon sama sa 
pagsakay sa mga tawo ngadto sa arka sa panahon ni Noe. . . .

. . . Planoha ang pagpadaghan sa supply sa pagkaon sama sa 
inyong pagtipig og kwarta sa bangko. Pagtigom og ginagmay ma-
tag sweldo. Isulod sa lata o sa garapon ang mga prutas ug utanon 
gikan sa inyong mga tanaman ug prutasan. Kat-uni unsaon sa pag-
preserba og pagkaon pinaagi sa pagpauga ug pagpabagtok sa yelo. 
Himoa ang pagtipig og pagkaon nga usa ka bahin sa inyong badyet. 
Pagtipig og mga liso ug pagbaton og igo nga mga gamit alang sa 
pagpanom. Kon kamo nagdaginot ug nagplano alang sa segunda 
manong sakyanan o TV set o sa pipila ka butang nga makadugang 
sa inyong kahayahay o kalipay, tingali kinahanglan ninyong usbon 
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ang inyong mga prayoridad. Nag-awhag mi ninyo sa pagbuhat niini 
nga mainampuon ug buhata kini karon. . . .

Kasagaran kita komportableng magpahayahay sa paglangay- 
langay ug pagpangatarungan nga ang mga kadaut sa gubat, eko-
nomikanhong kalisdanan, kalamidad, ug linog dili mahitabo dinhi. 
Kadtong nagtuo niini tingali wala masayud sa mga pagpadayag sa 
Ginoo, o wala motuo niini. Kadtong naghinambog sa paghunahuna 
nga kining mga kalamidad dili mahitabo, nga sila dili maapil tungod 
sa pagkamatarung sa mga Santos, nalingla ug magmahay sa adlaw 
nga sila nagtuo niining sayop nga hunahuna.

Ang Ginoo mipasidaan ug nagpasidaan nang daan sa adlaw sa 
dakong kasakitan ug mitambag kanato, pinaagi sa Iyang mga su-
luguon, kon unsaon nga kita maandam alang niining malisud nga 
mga panahon. Kita ba misanong sa Iyang tambag? . . .

Pagmatinud-anon, mga kaigsoonan, niini nga tambag ug kamo 
mapanalanginan—oo, ang labing bulahan nga mga katawhan sa 
tibuok kalibutan. Mga maayo kamong tawo. Ako nahibalo niana. 
Apan kitang tanan kinahanglang mas mamaayo pa kaysa karon. 

ang pagpakinabuhi nga sobra pa sa atong kinitaan 
makamugna og “hilabihan nga kasubo.”
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Kinahanglang anaa ta sa posisyon nga kita makapakaon dili lang 
sa atong kaugalingon pinaagi sa home production ug pagtipig og 
pagkaon sa panimalay, apan sa uban usab.

Hinaut nga panalanginan kita sa Dios nga maandam sa umaabut 
nga mga adlaw, nga tingali mas lisud pa.15

4
Atong mabati ang kalinaw ug katagbawan kon 
kita magtipig og bahin sa atong mga kinitaan 
ug maglikay sa wala kinahanglanang utang.

Ako mabinationg moawhag kaninyo sa pagsunod sa sukaranan 
nga mga baruganan sa trabaho, pagdaginot, ug pagbarug sa ka-
ugalingon ug sa pagtudlo sa inyong mga anak pinaagi sa inyong 
mga ehemplo. . . . Pagkinabuhi subay sa inyong kinitaan. Pagtipig 
kanunay og bahin sa inyong mga kinitaan. Paglikay sa wala kina-
hanglana nga utang. Pagmaalamon pinaagi sa dili pagpalit og dag-
hang kabtangan. Pagkat-on sa paggamit kon unsay anaa kaninyo 
sa dili pa mopalit.16

Subo lang, adunay pipila ka tawo naghunahuna nga kon kita 
makasinati og kalisud, tungod kay kita nagpatuyang ra ug waldas 
sa atong mga kapanguhaan ug nagkinabuhi sobra sa atong kinitaan, 
kita mangayo ra dayon sa Simbahan o sa gobyerno aron paghaw-as 
kanato. Nakalimtan sa pipila sa atong mga miyembro ang sukara-
nang baruganan sa plano sa welfare sa Simbahan nga “walay ma-
tinuoron nga Santos sa Ulahing mga adlaw, samtang lig-on pa og 
lawas, buot ra nga magpabuhi sa uban.” . . .

Kaniadto pa, kinahanglan natong makat-unan ug gamiton ang 
mga baruganan sa ekonomikanhong pagbarug sa kaugalingon. 
Wala kita masayud kon kanus-a moabut ang krises lakip ang pag-
kasakit o mawad-an og trabaho makaapekto nato. Kita nasayud 
nga pagbuot sa Ginoo ang umaabut nga mga kalamidad sa tibuok 
kalibutan ug mipasidaan nato nga mangandam. Tungod niini nga 
rason ang mga Kaigsoonan nagbalik-balik sa paghatag og gibug-
aton nga “i-focus ang nag-unang” programa sa temporal ug espi-
ritwal nga kaayohan.17

Nagtinguha ang Ginoo nga ang iyang mga Santos makaling-
kawas ug makasugakod sa umaabut nga mga adlaw sa kalisud. 
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Walay tawo nga tinuorayng gawasnon kinsa anaa sa pinansyal nga 
pagkaulipon.18

Diha sa basahon sa Mga Hari atong mabasa ang kabahin sa usa 
ka babaye kinsa naghilak nga miadto kang Eliseo, ang propeta. Ang 
iyang bana namatay, ug siya may utang nga dili niya mabayran. Ang 
giutangan nagpadulong na aron kuhaon ang iyang duha ka anak 
nga mga lalaki ug ibaligya isip ulipon.

Pinaagi sa milagro nahimo ni Eliseo nga ang babaye makaang-
kon og abundang supply sa lana. Dayon miingon siya ngadto sa 
babaye: “Lakaw, ibaligya ang lana, ug bayran mo ang imong utang, 
ug magpanginabuhi ka ug ang imong mga anak sa salin.” (Tan-awa 
sa 2 Mga Hari. 4:1–7.)

“Bayari ang imong utang, ug mapanginabuhi ka.” Pagkamabu-
ngahon niini nga mga pulong! Pagkamaalamon niini nga tambag 
para kanato karon! . . .

Daghang mga tawo ang dili motuo nga ang makuyaw nga pag-
kunhod sa ekonomiya mahitabo pag-usab. Nagsalig nga padayon 
ang kasiguroan sa ilang panarbaho ug maayo nga suhol ug sweldo, 
ilang gitahan ang ilang umaabut sa walay paghunahuna unsay ilang 
buhaton kon sila mawad-an sa ilang trabaho o kon ang ilang mga 
kita mahunong tungod sa ubang mga rason. Apan ang mga eks-
perto balik-balik sa pagsulti nga dili pa igo ang atong katakus sa 
pagkontrolar sa ekonomiya nga walay ngil-ad nga ekonomikanhong 
mga panghitabo. Sa madugay o sa mubong panahon kini nga mga 
panghitabo moabut.

Ang lain pa nga rason sa pagtubo sa utang mas impluwensyal 
ug mas makapabalaka. Kini mao ang pagkakalibutanon, nga suk-
wahi sa pasalig sa espirituhanong mga hiyas. Daghang pamilya, 
aron lang “dalaygon nga tan-awon,” mopuyo sa mas dako ug mas 
mahal nga balay kay sa gikinahanglan, diha sa mahalon nga kasi-
linganan. . . . Uban sa nagkamahal nga pamaagi sa pagpakabuhi, 
kana nga tintasyon nagkagrabe usab uban sa mga bag-ong gadget 
nga anaa sa mga tindahan. Ang inanay, mabinantayong pagkaplano 
nga mga pamaagi sa modernong pahinumdom [advertisement] gi-
tumong sa labing huyang nga bahin aron maagni ang pumapalit. 
Agi og resulta, subo lang hunahunaon, nagkadako ang tinguha sa 
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pag-angkon dayon sa materyal nga mga butang, dili makapaabut, 
dili magtigum, ug dili mosakripisyo.

Mas grabe pa, daghang pamilya ang adunay personal nga utang 
nga walay pundo nga kwarta [tinigom] bisan unsa aron kasandigan. 
Grabing kalisud ang mahitabo kon kalit lang mawad-an o moubos 
ang ilang kinitaan! Kitang tanan adunay kailang mga pamilya nga 
daghan kaayo og bayranan kaysa ilang ikabayad. Hilabihan ang 
kasubo sa likod niini nga panghitabo.19

Karon wala ko magpasabut nga ang tanang utang ngil-ad. Siyem-
pre dili. Ang pangpangutang para puhunan sa negosyo elemento sa 
kalamboan. Ang maayong pagpangutang makatabang sa pamilya 
aron makabalay.20

Sa katapusan, mas sayon nga magkinabuhi sumala sa atong kini-
taan ug magpugong sa paggasto sa atong tinigom gawas lang kon 
gikinahanglan—dili alang sa luhong mga butang. Dili makiangayon 
para kanato o sa atong mga komunidad ang walay pagmatngon 
nga paggasto unya kon wala na tay kinitaan modangop dayon ta 
sa mga ahensya sa kahupayan o sa Simbahan alang sa pinansyal 
nga tabang. 

Awhagon ko kamo sa tinuoray, ayaw tuguti ang inyong kaugali-
ngon nga mapuno sa dagkong bayranan. Pagtigom karon ug palit 
kon naa nay kwarta, ug kamo mas moasenso. Malikayan ninyo 
ang dagkong mga interes ug ubang bayranan, ug ang kwarta nga 
inyong gitigum sa kadugayan makahatag ninyo og oportunidad sa 
pagpamalit nga may dagkong diskwento.

. . . Buntuga ang tintasyon sa pagpangutang aron lang ma-
kapalit og kabtangan nga wala kinahanglana o nga sobra kaysa 
gikinahanglan.

Mas maayo pa, ilabi na sa magtiayong nagsugod pa, nga mopalit 
lang una mo og gamay nga balay nga inyo rang mabayran sa mubo 
nga panahon. . . .

Ayaw itugot nga ang inyong kaugalingon o ang inyong pa-
milya mapasagdan nga walay panalipud batok sa mga kalisud 
sa pinansyal. Kalimti una ang pagpahayay, bisan sa pagkakaron 
lang, aron makatigom. Pagkamaalamon nga mapangandaman 
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ang umaabut nga edukasyon sa inyong mga anak ug ang inyong 
katigulangon. . . .

Mga kaigsoonan, kalinaw ug katagbawan ang inyong mabati kon 
kamo magkinabuhi sumala sa inyong kinitaan. Gihatagan kita sa 
Dios og kaalam ug hugot nga pagtuo sa pagsunod sa dinasig nga 
tambag sa priesthood sa dili pagpangutang, magkinabuhi sumala 
sa atong kinitaan, ug mobayad dayon—sa mubo nga pagkasulti, 
“bayari ang utang, ug magkinabuhi.” 21

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Sa seksyon 1, gilatid ni Presidente Benson ang sukaranang mga 

baruganan sa programa sa welfare sa Simbahan. Sa unsa nga mga 
paagi kini nga mga baruganan nakatabang sa atong temporal 
nga kaayohan? Sa unsa nga mga paagi kini nakatabang sa atong 
espiritwal nga kaayohan?

• Unsa ang pipila ka kaayohan sa “makugihon, may tumong nga 
trabaho”? (Alang sa pipila ka ehemplo, tan-awa sa seksyon 2.) 
Unsa ang mga butang nga inyong nalingawan sa inyong trabaho? 
Unsa ang atong mabuhat aron sa pagtabang sa mga bata ug ka-
batan-onan nga malingaw sa trabaho?

• Unsa ang mga panalangin nga moabut kon atong sundon ang 
tambag ni Presidente Benson diha sa seksyon 3? Hunahunaa unsa 
ang inyong buhaton, ikonsiderar ang inyong kahimtang karon, 
sa pagsunod niini nga tambag.

• Sa inyong hunahuna ngano man kaha nga ang maalamong pag-
gamit sa kwarta mosangput sa “kalinaw ug katagbawan”? Sa suk-
wahi, unsa ang atong masinati kon kita dili “magkinabuhi subay 
sa [atong] kinitaan”? (Tan-awa sa seksyon 4.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Jacob 2:17–19; Alma 34:19–29; D&P 19:35; 42:42; 75:28–29; 

104:78; Moises 5:1

Tabang sa Pagtudlo
“Aron sa pagtabang sa mga estudyante sa pagpangandam sa 

pagtubag sa mga pangutana, mahimong sultihan nimo sila sa dili 
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pa mobasa o ipahayag nga mangayo ka sa ilang tubag. . . . Sama 
pananglit, mahimo kang moingon nga, ‘Paminaw samtang akong 
basahon kining tudling aron ikaw makapaambit unsay mas nakapa-
ikag kaninyo’” (Pagtudlo, Walay Labaw Ka Mahinungdanon Nga 
Tawag [1999], 69).

Mubo nga mga sulat
 1. Heber J. Grant, sa Conference Report, 

Okt. 1936, 3.
 2. “Church Welfare—Economically Soci-

ally Spiritually Sound,” sa Welfare Agri-
cultural Meeting, Okt. 7, 1972, 5.

 3. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-
graphy (1987), 204.

 4. “Ministering to Needs through the 
Lord’s Storehouse System,” Ensign, 
Mayo 1977, 84.

 5. Sa Conference Report, Okt. 1945, 160, 
163, 164.

 6. “Ministering to Needs through the 
Lord’s Storehouse System,” 83; gikutlo 
sa Heber J. Grant, sa Conference Re-
port, Okt. 1936, 3.

 7. “Prepare Ye,” Ensign, Ene. 1974, 81.
 8. Sa Conference Report, Abr. 1967, 61.
 9. “Prepare for the Days of Tribulation,” 

Ensign, Nob. 1980, 32.
 10. The Teachings of Ezra Taft Benson, 481.

 11. The Teachings of Ezra Taft Benson, 484.
 12. “Ministering to Needs through the 

Lord’s Storehouse System,” 83.
 13. The Teachings of Ezra Taft Benson, 485.
 14. The Teachings of Ezra Taft Benson, 481.
 15. “Prepare for the Days of Tribulation,” 

32–33, 34.
 16. “The Ten Commandments: America at 

the Crossroads,” New Era, Hulyo 1978, 
39.

 17. “Prepare for the Days of Tribulation,” 
32; gikutlo ang Welfare Plan Hand-
book (1952), 2, ingon nga gikutlo ni 
 Marion G. Romney, sa “Church Wel-
fare—Some Fundamentals,” Ensign, 
Ene. 1974, 91.

 18. “Prepare Ye,” 69.
 19. “Pay Thy Debt, and Live,” Ensign, 

Hunyo 1987, 3–4.
 20. Sa Conference Report, Abr. 1957, 54.
 21. “Pay Thy Debt, and Live,” 4, 5.
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Pagsangyaw sa Ebanghelyo 
ngadto sa Kalibutan

“Kita malipay nga maapil sa pakigtambayayong uban 
sa atong Langitnong Amahan sa talagsaong buhat 
sa kaluwasan ug kahimayaan sa iyang mga anak.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Para kang Presidente Ezra Taft Benson, ang misyonaryo nga bu-
hat usa ka tradisyon sa pamilya. “Ang akong amahan adunay onse 
ka anak,” gipasabut niya. “Kaming tanan naka-misyon. Ang akong 
asawa naka-misyon usab ug adunay kahigayunan nga nakauban 
niya sa pagserbisyo ang nabiyuda niya nga inahan sa katapusang 
unom ka bulan [sa iyang misyon]. Sa dihang ang akong amahan 
nag-misyon, nakahinumdom ko, isip kinamagulangang anak, sa 
iyang mga sulat gikan sa mission field sa Midwest. Mabati sa among 
panimalay ang diwa sa misyonaryo nga buhat nga wala gayud ma-
wala, nga niini ako mapasalamaton kaayo.” 1

Si Presidente Benson nagserbisyo isip full-time nga misyonaryo 
sa British Mission niadtong 1921 hangtud 1923, ug ang “diwa sa 
misyonaryo nga buhat” padayon niyang gibati lapas pa niadtong 
duha ug tunga ka tuig. Sama pananglit, isip secretary sa agrikultura 
sa Estados Unidos gikan 1953 hangtud 1961, nakig-interact siya 
sa daghang tawo sa ubang tinuohan. Atol sa kinatibuk-ang kom-
perensya sa Abril 1961, iyang giingnan ang mga Santos: “Aduna 
koy rekord sa ngalan sa mga 9,000 ka tawo, nga personal nakong 
na-istorya sa opisyal nga pagtrabaho. Unta ibutang nako ang ilang 
ngalan sa referral card. Ganahan kong makadungog silang tanan sa 
ebanghelyo. Nanghinaut ko nga ang tanang anak sa Amahan maka-
tagamtam sa mga panalangin gumikan sa pagdawat ug pagsunod 
sa ebanghelyo ni Jesukristo.” 2
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“Andam natong isakripisyo ang atong panahon ug kapanguhaan nga 
gipanalangin kanato [sa Ginoo] aron sa pag-establisar sa iyang gingharian.”
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Ang kadasig ni Presidente Benson sa misyonaryo nga buhat nag-
padayon sa iyang ulahing katuigan, ug naghinam-hinam siya nga 
ang tanang mga miyembro sa Simbahan mobati sa samang kahinam. 
Direkta siyang namulong sa mga batan-ong lalaki kabahin sa pag-
andam sa ilang kaugalingon para sa full-time nga misyon. “Pangan-
dam na karon,” miingon siya. “Andama ang inyong kaugalingon sa 
pisikal, mental, sosyal, ug espiritwal nga paagi.” 3 Iyang giawhag ang 
mga ginikanan nga giyahan ang ilang mga anak nga lalaki niining 
pagpangandam. Gitambagan usab niya ang mga batan-ong babaye 
ug hamtong nga mga miyembro sa Simbahan nga seryusong ikonsi-
derar ang full-time nga misyon. Ug giawhag gayud niya ang tanang 
miyembro sa Simbahan sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa 
ilang mga silingan.

Gihisgutan ni Presidente Thomas S. Monson ang higayon diin 
ang gugma ni Presidente Benson para sa misyonaryo nga buhat 
nakadasig sa umaabut nga misyonaryo: “Usa ka Biyernes, siya ug 
si Sister Benson nagbuhat sa sagad nilang pagtambong og sesyon 
sa Jordan River Temple. Samtang naa didto, malipayong giduol si 
Presidente Benson sa batan-ong lalaki ug mipahibalo nga siya gi-
call nga mag-misyon. Gilamano ni Presidente Benson ang bag-ong 
misyonaryo, ug uban sa pahiyom, miingon, ‘Anaa ko uban kanimo! 
Anaa ko uban kanimo!’ Kana nga misyonaryo mipamatuod niana, 
sa paagi, nga iyang giuban si Presidente Benson sa iyang misyon, 
tungod kay kining pagtimbaya nagpakita sa makanunayong gugma 
ni Presidente Benson, iyang debosyon sa misyonaryo nga buhat, ug 
iyang tinguha nga maanaa sa pagserbisyo sa Ginoo.” 4

Ang gugma para sa tanang anak sa Langitnong Amahan mao 
ang focus sa dedikasyon ni Presidente Benson sa pagpakigbahin sa 
ebanghelyo: “Ang ebanghelyo gikinahanglan sa mga anak sa atong 
Amahan. . . . Nasayud ko nga ang Ginoo nahigugma kanila, ug isip 
iyang mapainubsanong sulugoon akong gihigugma ang minilyong 
mga tawo niining kalibutan.” 5 Namalandong sa gahum sa gugma 
sa Manluluwas, siya mipamatuod, “Ang atong panalangin modag-
han samtang atong ipakigbahin ang iyang gugma ngadto sa atong 
silingan.” 6

Sa tibuok kinabuhi nga pag-apil sa misyonaryo nga buhat ug sa 
pag-awhag sa iyang mga kauban nga mga Santos sa pagbuhat usab 
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niini, si Presidente Benson mipamatuod: “Akong gibati ang hingpit 
nga kalipay sa misyonaryo nga buhat. Walay laing buhat sa tibuok 
kalibutan nga makahatag sa indibidwal og hilabihan nga kalipay.” 7

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang kalibutan nagpangita gayud sa tinuod 
nga relihiyon, ug nia kini kanato.

Human sa mahimayaong pagpakita sa Dios Amahan ug sa iyang 
Anak si Jesukristo ngadto kang Joseph Smith, maingon ta nga ang 
unang dakong responsibilidad sa gipahiuli nga Simbahan mao ang 
pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan—sa tanang anak 
sa atong Amahan.

Kini sa tinuoray makatandog nga mga panghitabo nga mahi-
nungdanon kaayo—makatandog nga sakripisyo, kalipay, kalisud, 
kaisug, ug labaw sa tanan, gugma para sa isigkatawo. Walay laing 
bahin sa kalibutan diin inyong makaplagan ang makatandog sa 
tawo nga ikatandi niini. Oo, ang bili niini mao ang dugo, singot, ug 
mga luha aron sa pagbuhat niining buhat sa gugma. Nganong ato 
kining gibuhat? Tungod kay gisugo kini sa Dios sa langit; tungod 
kay gihigugma niya ang iyang mga anak, ug iyang kabubut-on nga 
ang minilyon ka mga tawo adunay oportunidad nga makadungog 
ug, sa ilang kabubut-on, modawat ug mosunod sa mahimayaong 
makaluwas ug makabayaw nga mga baruganan sa ebanghelyo ni 
Jesukristo.8

Akong konbiksyon nga ang kalibutan nanginahanglan niini, tu-
ngod kay wala nay laing gikinahanglan, gawas sa ebanghelyo ni 
Jesukristo, ug ang mga tawo gusto sa unsay mahatag sa ebanghelyo, 
apan ila kining gibaliwala. Gusto nila ang kalig-on nga mahatag sa 
ebanghelyo, nga makahatag og solusyon sa ilang mga problema; 
nga makahatag kanila og pagbati sa kasiguroan ug kalinaw sa kau-
galingon. Ang ebanghelyo mao ang solusyon sa mga problema sa 
kalibutan, akong mga kaigsoonan.9

Ang ebanghelyo lang ang makaluwas sa kalibutan gikan sa ka-
lamidad nga mogun-ob niini. Ang ebanghelyo lang ang makahiusa 
sa mga tawo sa tanang kaliwat ug nasyonalidad diha sa kalinaw. 
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Ang ebanghelyo lang ang makahatag og hingpit nga kalipay, ug 
kaluwasan sa tawhanong pamilya.10

Ang kalibutan nagpangita gayud sa tinuod nga relihiyon, ug nia 
kini kanato.11

Kini ang mahimayaong mensahe nga atong gitinguha nga ipakig-
bahin sa kalibutan, nga pinaagi sa Dios Amahan ug Iyang Anak si 
Jesukristo, ang gingharian sa Dios napahiuli. Kini ang pinakanindot 
nga mensahe sukad sa pagkabanhaw ni Jesukristo.12

Mapainubsanon, mapasalamaton natong dawaton kining, da-
kong responsibilidad nga gisangun sa Simbahan. Kita malipay nga 
maapil sa pakigtambayayong uban sa atong Langitnong Amahan 
sa talagsaong buhat sa kaluwasan ug kahimayaan sa iyang mga 
anak. Andam natong isakripisyo ang atong panahon ug kapangu-
haan nga Iyang gipanalangin kanato aron sa pag-establisar sa iyang 
gingharian dinhi sa kalibutan. Nasayud kita nga kini ang atong ma-
hinungdanong buluhaton ug dakong oportunidad. Kini nga diwa 
naghulagway sa misyonaryo nga buhat sa Simbahan ni Jesukristo 
sa tanang kapanahunan. Kini talagsaong timaan sa pagpasiuna sa 
dispensasyon sa kahingpitan sa panahon—atong panahon. Bisan 
asa man maanaa ang Santos sa Ulahing mga Adlaw, anaa kining 
diwa sa dili hinakog nga pagsakripisyo alang sa dakong kawsa sa 
tibuok kalibutan.13

Kita adunay dakong misyon. Kinahanglang andam ta, batan-on 
ug hamtong. Kinahanglang mahimo ta nga panalangin sa mga ka-
nasuran, matinuoron sa mga baruganan sa pagkamatarung.14

2
Kitang tanan mga misyonaryo, bisan unsa pa atong 

mga sirkumstansya o kahimtang sa kinabuhi.

Isip miyembro sa Simbahan sa Ginoo, seryusuhon nato ang mis-
yonaryo nga buhat. Kon kamo nagkugi niining buhat, kon kamo 
nahigugma niini nga buhat, kamo makatabang sa pagluwas og mga 
kalag sa mga anak sa katawhan.15

Dili lang nato tagdon ang pagpakigbahin sa ebanghelyo isip bu-
luhaton sa priesthood, apan kini nga kasinatian atong paabuton 
uban sa dakong kalipay ug kahinam. Ang tinuod nga katuyoan 
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sa pagpakigbahin sa ebanghelyo mao ang pagdala sa mga kalag 
ngadto kang Kristo, sa pagtudlo ug pagbunyag sa mga anak sa 
 Langitnong Amahan aron kita malipay uban kanila (tan-awa sa D&P 
18:15) diha sa gingharian sa atong Amahan.16

Kitang tanan motampo niining dakong responsibilidad. Dili nato 
kini malikayan. Dili gyud hunahunaon ni bisan kinsa nga tungod 
sa dapit asa kita nagpuyo, o tungod sa atong kahimtang sa kati-
lingban, o tungod sa atong trabaho, kita nakalingkawas niining 
responsibilidad.17

Batan-ong mga lalaki ug batan-ong mga babaye

Kami nanghinaut nga ang tanang batan-ong mga lalaki nagplano 
nga mahimong mensahero sa Ginoo.18

Unsaon ninyo pagpalambo og dakong tinguha nga mag-misyon 
ang mga lalaki? Ayaw kamo paghulat . . . aron makatabang sa ilang 
desisyon nga mag-misyon. Tabangan ninyo sila sa pagdesisyon sam-
tang sila nuybe, diyes, o onse anyos pa! Ang panimalay mao ang 
dapit diin sugdan ang pagpangandam sa batan-ong mga lalaki. Ug 
ang tanang batan-ong mga lalaki kinahanglang andamon diha sa 
iyang panimalay aron makaserbisyo.

Ang sayo nga pagpangandam naglangkob sa pagtudlo sa batang 
lalaki unsaon pag-ampo, pagbasa kaniya sa mga istorya sa Basahon 
ni Mormon ug ubang kasulatan, mag-home evening ug paghatag 
kaniya og bahin sa leksyon [nga iyang itudlo], pagtudlo kaniya sa 
mga baruganan sa moral nga kalimpyo, pagsugod og savings ac-
count alang sa iyang umaabut nga misyon, pagtudlo kaniya unsaon 
sa pagtrabaho, ug paghatag og oportunidad nga makaserbisyo sa 
uban.19

Gusto namo nga ang batan-ong mga lalaki nga mosulod sa mis-
sion field mga “kugihan,” adunay hugot nga pagtuo gikan sa per-
sonal nga pagkamatarung ug taas og sumbanan aron ilang masinati 
ang talagsaon ug mabungahon nga misyon.20

Gusto sa Ginoo nga ang tanang batan-ong lalaki mahimong ta-
kus sa full-time nga misyon. . . . Walay laing mas importanting 
buluhaton sa batan-ong lalaki. Ang pag-eskwela makapaabut. Ang 
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pagka-eskolar mahimong idilatar. Ang mga tumong sa pagpanar-
baho mahimong dili sa ipadayon. Oo, bisan gani ang pagminyo 
diha sa templo makapaabut hangtud ang batan-ong lalaki maka-
serbisyo og madungganong full-time nga misyon para sa Ginoo.

. . . Batan-ong mga babaye . . . kamo usab adunay kahigayunan 
nga magserbisyo og full-time nga misyon. Mapasalamaton ko sa 
akong kapikas nga nakaserbisyo og misyon sa Hawaii sa wala pa 
mi magminyo sa Salt Lake Temple, ug nalipay ko nga tulo nako nga 
apong babaye nag-misyon. Pipila sa atong pinakaepektibong mga 
misyonaryo mao ang mga sister.21

Mga senior nga misyonaryo

Nanginahanglan kita og dugang mga senior nga misyonaryo nga 
mag-misyon.22

“ang ginoo naglaum nga kita mahimong mga misyonaryo.”
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Daghang hamtong nga mga magtiayon mahimong mag-misyon. 
Sa pagbuhat niini, ilang makaplagan nga ang misyon makapanala-
ngin sa ilang mga anak, ilang mga apo, ug ilang mga apo sa tuhod 
nga dili mabuhat sa laing paagi. Kini mahimong talagsaong ehem-
plo sa ilang kaliwatan.23

Daghang magtiayon makapamatuod nga ang ilang pagserbisyo 
sa misyon mao ang usa sa ilang pinakamalipayong panahon tungod 
kay usa ra gyud ang ilang katuyoan—misyonaryo nga buhat.24

Mga member missionary

Kinahanglan natong hatagan og gibug-aton ang panginahanglan 
og dugang nga member-missionary work. Napamatud-an kini sa ka-
sinatian nga kini ang pinakamabungahon nga buhat sa misyonaryo. 
Ang member-missionary work mao ang usa sa importanting yawe 
alang sa indibidwal nga kalamboan sa atong mga miyembro. Akong 
konbiksyon nga ang member-missionary work makapalambo sa 
pagkaespirituhanon sa bisan asang ward nga nagbuhat niini.25

Unsa na kadugay nga inyong gidapit ang inyong silingan sa sak-
rament miting o sa komperensya sa stake, o moanha sa inyong 
balay para mag-home evening? Unsa na kadugay nga kamo adunay 
tinuoray nga panag-istoryahanay kabahin sa ebanghelyo? Pinaka-
maayo kini nga mga kasinatian.26

Ang Ginoo mosuporta sa mga miyembro sa ilang misyonaryo nga 
responsibilidad kon sila adunay pagtuo sa pagbuhat niini.27

Panahon na para magtinguha sa mas maayong mga butang, pag-
angkon og panan-awon sa katalagsaon niini nga buhat. Ang Ginoo 
naglaum niini gikan kanato. Dili paigo ang magpamiyembro lang sa 
Simbahan ug motambong sa sakrament miting, mobayad sa atong 
ikapulo, mosuporta sa programa sa welfare. Kanang tanan maayo—
apan kana dili paigo. Ang Ginoo naglaum nga kita mahimong mga 
misyonaryo, magsunod sa ebanghelyo—oo, sa kinatibuk-an niini, 
ug sa pagtabang sa patukod sa Iyang gingharian.28
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3
Ang Basahon ni Mormon mao ang talagsaong sumbanan 

nga gamiton sa atong misyonaryo nga buhat.

Ang Basahon ni Mormon para sa miyembro ug dili miyembro. 
Inubanan sa Espiritu sa Ginoo, ang Basahon ni Mormon mao ang 
pinakaepektibong himan nga gihatag sa Dios kanato aron sa pag-
kabig sa kalibutan. Kon kita moani og mga kalag, kinahanglan na-
tong gamiton ang instrumento nga gidesinyo sa Dios para niining 
buluhaton—ang Basahon ni Mormon.

Ug ang pagbasa sa Basahon ni Mormon mao ang usa sa pinaka-
epektibong tig-aghat aron kita maka-misyon. Kita nagkinahanglan 
og daghang misyonaryo. Apan nanginahanglan usab kita og mas 
andam nga mga misyonaryo gikan sa mga ward ug branch ug pa-
nimalay diin sila nasayud ug nahigugma sa Basahon ni Mormon. 
Kita nanginahanglan og mga misyonaryo nga adunay madasigong 
pagpamatuod sa iyang pagkabalaan, ug kinsa pinaagi sa Espiritu 
makahagit sa ilang mga investigator sa pagbasa ug pagpamalandong 
sa mga pahina niini, nasayud uban sa hingpit nga kasiguradoan nga 
ang Ginoo mopakita sa kamatuoran niini ngadto kanila pinaagi sa 
gahum sa Espiritu Santo. Kita nanginahanglan og mga misyonaryo 
nga sama kamaayo sa atong mensahe.29

Ang Basahon ni Mormon mao ang talagsaong sumbanan nga 
gamiton sa atong misyonaryo nga buhat. Kini momatuod nga si 
Joseph Smith propeta. Kini naglangkob sa mga pulong ni Kristo, ug 
ang katuyoan gyud niini mao ang pagdala sa katawhan ngadto kang 
Kristo. Ang ubang katuyoan ikaduha lang. Ang pinakaimportanting 
pangutana kon magbasa sa Basahon ni Mormon mao kini “Gusto 
ba ninyong mas makat-on kabahin ni Kristo?” Ang Basahon ni Mor-
mon mao ang pinakaepektibong himan aron makaplagan ang mga 
tawo nga andam na. Wala kini maglangkob sa mga butang nga 
“makapahimuot ngadto sa kalibutan,” ug busa ang kalibutanon dili 
interesado niini. Kini dako nga ayagan. (Tan-awa sa 1 Nephi 6:5.)

Adunay kalainan tali sa kinabig kinsa natukod sa bato ni Kristo 
pinaagi sa Basahon ni Mormon ug nanggunit pag-ayo sa gunitanan 
nga puthaw, ug sa tawo nga wala.30
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Dili nato kalimtan nga ang Ginoo Mismo nag-andam sa Basahon 
ni Mormon isip Iyang nag-una nga saksi. Ang Basahon ni Mormon 
mao gihapon ang atong pinakaepektibong himan sa misyonaryo. 
Gamiton nato kini.31

4
Aron magmalampuson sa misyonaryo nga 
buhat, kinahanglang maangkon nato ang 

Espiritu, magmapainubsanon, mohigugma 
sa katawhan, ug magkugi.

Ang mga misyonaryo usahay mangutana, “Unsaon nako nga mag-
malampuson? Sa unsang paagi ang tawo mahimong epektibo sa 
misyonaryo nga buhat?” Ania ang upat ka napamatud-ang paagi 
aron magmalampuson sa misyonaryo nga buhat para sa mga mis-
yonaryo ug sa mga miyembro.

Una, paningkamot nga maangkon ang Espiritu.

Aron magmalampuson, kinahanglang maanaa nato ang Espiritu 
sa Ginoo. Kita gitudloan nga ang Espiritu dili mopuyo sa hugaw nga 
mga tarbenakulo. Busa, usa sa atong prayoridad mao ang pagsiguro 
nga han-ay ang atong personal nga kinabuhi. Ang Ginoo mipa-
hayag, “Paglimpyo kamo nga nagdala sa mga butang sa Ginoo.” 
Doktrina ug mga Pakigsaad 38:42.

Gihatagan kita sa Manluluwas sa Iyang balaod kabahin sa pag-
tudlo sa Iyang ebanghelyo: “Ang Espiritu ihatag nganha kaninyo 
pinaagi sa pag-ampo diha sa hugot nga pagtuo; ug kon kamo 
dili makadawat sa Espiritu kamo dili motudlo.” Doktrina ug mga 
 Pakigsaad 42:14.32

Kon adunay usa ka mensahe nga akong gibalik-balik ngadto sa 
akong mga kaigsooan sa Napulog Duha, mao kini nga ang Espiritu 
importante. Ang Espiritu importante. Wala ko kahibalo kon kapila 
na nako kini gisulti, apan dili ko kapuyon sa pagsulti niini—ang 
Espiritu mao gyud ang pinakaimportante.33

Ikaduha, magpainubsanon.

Ang Ginoo miingon walay makatabang niining buhat gawas kon 
siya mapainubsanon ug mahigugmaon. (Tan-awa sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad 12:8.) Ang pagkamapainubsanon wala magpasabut 
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og kahuyang. Wala kini magpasabut og pagkamaulawon; wala kini 
magpasabut og kahadlok. [Kita] mapainubsanon ug dili usab ma-
hadlok. [Kita] mapainubsanon ug usab maisugon. Ang pagkamapai-
nubsanon mao ang pag-ila nga kita mosalig sa mas taas nga gahum, 
kanunayng nanginahanglan og suporta sa Ginoo sa Iyang buhat.34

Dili nato kini mahimo nga mag-inusara. Kini Iyang buhat. Kini 
Iyang ebanghelyo. Gikinahanglan nato ang Iyang panabang. Pa-
ngayoa kini, paningkamuti kini, kinasingkasing nga mag-ampo sa 
Ginoo aron maangkon kini.35

Ikatulo, higugmaa ang mga tawo.

Kinahanglang magpalambo kita og gugma para sa mga tawo. 
Kinahanglang mobati kita og kalooy para nila uban sa putli nga 
gugma sa ebanghelyo, sa tinguha sa pagbayaw kanila, sa pagpa-
lambo kanila, sa pagtabang kanila nga mas monindot ang ilang ki-
nabuhi ug sa katapusan kahimayaan diha sa celestial nga gingharian 
sa Dios. Atong hatagan og gibug-aton ang maayong mga kinaiya 
sa tawo nga atong makauban, ug higugmaon sila isip mga anak sa 
Dios nga gihigugma sa Ginoo. . . .

Dili kita mahimong epektibo hangtud atong makat-unan nga 
malooy sa tanang anak sa atong Amahan—hangtud makat-on kita 
sa paghigugma kanila. Ang mga tawo mobati kon sila gihigugma. 
Daghan ang naghandom niini. Kon kita mobati sa ilang gibati, ila 
usab kitang balusan og maayong buot. Makabaton kita og higala.36

Kita . . . adunay dakong obligasyon sa paghigugma sa atong 
silingan. Kini mao ang ikaduha sa dakong sugo. Daghan sa atong 
mga silingan dili pa mga miyembro sa Simbahan. Kinahanglang 
maayo kita nga silingan para nila. Kinahanglang higugmaon nato 
ang tanang anak sa atong Amahan ug makigsandurot kanila.

Nag-ampo gyud ko nga kita mapuno sa gugma sa Dios para sa 
atong isigkatawo! 37

Ikaupat, magkugi.

Kon gusto nato nga magpabilin ang Espiritu, kita kinahanglang 
motrabaho. Walay laing mas makalipay o makatagbaw kaysa ma-
sayud, human sa tibuok adlaw nga pagtrabaho, nga atong nabuhat 
ang atong pinakamaayo
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Usa sa pinakadakong sekreto sa misyonaryo nga buhat mao ang 
trabaho. Kon ang usa ka misyonaryo magtrabaho, makabaton siya 
sa Espiritu; kon makabaton siya sa Espiritu, magtudlo siya pina-
agi sa Espiritu; ug kon magtudlo siya pinaagi sa Espiritu, matan-
dog niya ang mga kasingkasing sa mga tawo ug magmalipayon  
siya. . . . Trabaho, trabaho, trabaho—walay lain pang makatagbaw 
nga hulip, ilabi na sa misyonaryo nga buhat.38

Nasayud ko ang Dios buhi. Kini Iyang buhat. Siya namulong pag-
usab gikan sa kalangitan uban sa mensahe para sa tibuok kalibutan; 
dili ra para sa pipila ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, apan 
para sa tanan natong mga kaigsoonan, miyembro ug dili miyembro 
sa Simbahan. Unta kita lig-unon sa Dios sa pagsangyaw niini nga 
mensahe ngadto sa kalibutan, sa pagsunod sa Ebanghelyo, nga 
kanunayng buhaton ang mga baruganan sa Simbahan, aron kita 
mahimong angayan sa gisaad nga mga panalangin.39

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Nganong ang kalibutan nanginahanglan sa ebanghelyo sama nga 

“wala nay laing gikinahanglan”? (Alang sa pipila ka mga ehem-
plo, tan-awa sa seksyon 1.) Unsa ang pipila sa mga gipahiuli nga 
mga kamatuoran nga inyong gituohan nga “gipangita gayud sa 
kalibutan”?

• Samtang inyong ribyuhon ang seksyon 2, ikonsiderar ang tambag 
nga magamit ninyo ug sa inyong pamilya. Sa unsang paagi nga 
kitang tanan, dili magsapayan sa atong mga sirkumtansya, mopa-
kigbahin sa ebanghelyo? Unsay atong buhaton aron makaandam 
sa pagserbisyo og full-time nga misyon? Unsay atong buhaton 
aron makatabang sa uban nga makaserbisyo og full-time nga 
misyon?

• Si Presidente Benson miingon nga ang Basahon ni Mormon mao 
“ang pinakaepektibong himan nga gihatag sa Dios kanato aron 
sa pagkabig sa kalibutan” (seksyon 3). Kanus-a kamo nakakita 
nga ang mga tawo nakabig pinaagi sa pagtuon sa Basahon ni 
Mormon? Sa unsang paagi nga atong mapalambo ang atong mga 
paningkamot sa pagpakigbahin sa Basahon ni Mormon?
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• Si Presidente Benson mipakigbahin sa “upat ka napamatud-ang 
paagi aron magmalampuson sa misyonaryo nga buhat” (sek-
syon 4). Sa inyong hunahuna ngano nga kining paagiha maka-
palampos sa misyonaryo nga buhat? Unsay mga ehemplo nga 
inyong nakita sa mga tawo nga nagbuhat niining mga baruganan?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Marcos 16:15; 1 Timoteo 4:12; Alma 17:2–3; 26:1–16; D&P 4; 

12:7–9; 15:4–6; 88:81; 123:12–17

Tabang sa Pagtuon
“Ipakigbahin kon unsay imong nakat-unan. Samtang ikaw nag-

buhat niini, ang imong mga hunahuna mahimong mas klaro ug ang 
imong gahum sa pagpabilin niini molambo” (Pagtudlo Walay Labaw 
Ka Mahinungdanon nga Tawag [1999], 17).
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Usa sa katuyoan sa stake mao ang “paghiusa ug paghingpit sa mga 
miyembro . . . pinaagi sa pagpangalagad nganha kanila sa mga 

programa sa Simbahan, mga ordinansa, ug instruksyon sa ebanghelyo.
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“Lig-una ang Inyong mga Stake”

“Ang mga stake ug district sa Zion simbolo sa 
balaang mga dapit nga gipamulong sa Ginoo diin 
ang Iyang mga Santos magpundok sa katapusang 

mga adlaw isip dangpanan gikan sa unos.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Niadtong Enero 13, 1935, gipaluyohan sa mga miyembro sa 
 Boise Idaho Stake ang 35 anyos nga si Ezra Taft Benson isip unang 
magtatambag sa ilang kapangulohan sa stake. Ubos sa pagdu-
mala ni Presidente Scott S. Brown, si Presidente Benson adunay 
daghang oportunidad nga makaserbisyo, mangulo ug motudlo. 
Sama pananglit, dako siya og natampo nga ang mga naghupot sa 
 Melchizedek Priesthood mibalik og aktibo sa Simbahan,1 ug siya 
nakatabang sa pagdumala og implementar sa programa sa welfare 
sa Simbahan.2

Niadtong 1938 ang stake mitubo og sobra sa 8,000 ka mga mi-
yembro, mao nga ang Unang Kapangulohan misugo nga kini ba-
hinon og tulo ka stake. Si Presidente Benson miingon nga siya 
“nakalitan” sa dihang, pagka-Nobyembre 27, 1938, siya gi-call sa 
pagdumala sa usa niadto nga mga stake. Ang iyang asawa, si Flora, 
miingon sa ilang mga anak nga usa ka panalangin nga ang ilang 
amahan gitawag niini nga calling.3

Ang pagserbisyo ni Presidente Benson isip presidente sa stake 
usa ka panalangin sa tibuok stake. Gipadayon niya ang pagtudlo 
sa mga baruganan sa welfare, ug gihatagan niya’g espesyal nga 
atensyon ang mga batan-on. Sa wala pa magsugod ang sesyon sa 
usa ka komperensya sa stake, nakamatikod siya nga adunay grupo 
sa batan-ong mga lalaki nga mangikyas na unta sa meetinghouse. 
“Hinay-hinay silang milipot padulong sa pultahan sa luyo, nagsige 
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og tan-aw sa lobby aron pagsiguro nga walay makamatikod sa ilang 
paggawas. Diha dayon migawas [siya] sa iyang opisina, gihukman 
ang sitwasyon, ug gidupa ang iyang mga kamot aron dili makaga-
was ang mga batan-on. ‘Nalipay kaayo kong nakakita ninyo,’ mii-
ngon siya. ‘Magdungan ta og adto sa komperensya.’ Gigiyahan niya 
sila sa atubangang lingkuranan, ug sa wala madugay gitawag sila sa 
paghatag og pagpamatuod.” 4

Wala kaabut og duha ka bulan sa dihang si Presidente Benson 
nagsugod sa pagserbisyo isip presidente sa stake, aduna na usab la-
ing surprisa. Gitanyagan siya og trabaho isip executive secretary sa 
National Council of Farmer Cooperatives, nga kinahanglang magtra-
baho siya sa Washington, D.C. Sa sinugdanan iyang gibalibaran ang 
tanyag, apan human mokonsulta ni Flora ug sa Unang Kapangulo-
han, midesisyon siya sa pagdawat niini.5 Sa dihang gi-release siya 
isip presidente sa stake niadtong Marso 26, 1939, misulat siya nga 
kadto ang “pinakasakit nga adlaw nga akong nasinati. . . . Sa akong 
pakigpulong [ngadto sa mga miyembro sa stake] napanalanginan 
ko og maayo sa Ginoo apan naglisod sa pagkontrolar sa akong mga 
pagbati. Walay mas maayong mga tawo sa tibuok kalibutan [ug] 
gihigugma nako ang tanan.” 6

Ang pamilyang Benson mibalhin sa Bethesda, Maryland, duol sa 
Washington, D.C. Sobra lang og gamay sa usa ka tuig ang milabay, 
si Presidente Rudger Clawson, Presidente sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, ug si Elder Albert E. Bowen, sa Korum 
sa Napulog Duha, mibisita sa dapit aron pag-organisar sa bag-ong 
stake. Nakigkita si Presidente Clawson kang Ezra Taft Benson ug 
miingon, “Brother Benson, buot sa Ginoo nga ikaw ang mahimong 
presidente niining stake. Unsay imong ikasulti kabahin niana?” Na-
surprisa na usab si Presidente Benson. Siya mikomentaryo, “Wala ko 
kaila sa mga tawo dinhi. Sobra lang og gamay sa usa ka tuig nag-
puyo ko dinhi.” 7 Apan mapainubsanon niyang gidawat ang calling 
ug midumala sa sobra sa mga 2,000 ka miyembro sa lapad kaayong 
stake. Si Flora mikomentaryo sa iyang pagserbisyo isip presidente sa 
stake: “Ganahan kaayo siya niini. Dili titulo ang importante kaniya 
apan ang kalipay nga makatabang kutob sa mahimo aron makap-
lagan ang kamatuoran sa ebanghelyo.” 8
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Sa wala madugay, isip Apostol, si Presidente Benson mibisita sa 
mga stake sa tibuok kalibutan. Siya mikomentaryo: “Usahay mosulti 
ko sa akong asawa, sa akong pag-uli gikan sa pagbisita sa mga 
stake, nga wala ko masayud unsay hitsura sa langit, apan wala na 
koy laing pangayoon didto gawas sa kahigayunan ug kalipay nga 
makig-uban sa mga matang sa tawo nga akong nahimamat diha sa 
pagpangulo sa mga stake ug ward sa Zion ug sa misyon sa yuta. Sa 
tinuoray buhong ang atong panalangin.” 9

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Isip mga miyembro sa Simbahan, kita 
magpundok diha sa mga stake sa Zion.

Usahay ang mga dili miyembro mangutana, “Unsa ang stake?” 
Ang mga miyembro usab mangutana, “Nganong importante ang 
stake? Unsay kahulugan niini isip mga miyembro?”

Para sa mga dili miyembro, ang stake susama sa dyosesis sa 
ubang simbahan. Ang stake usa ka hiyograpikanhon nga dapit nga 
naglangkob og mga ward (lokal nga mga kongregasyon) ug gidu-
mala sa usa ka kapangulohan.

Para sa mga miyembro, ang termino nga stake usa ka simbolo. 
Ilarawan diha sa inyong hunahuna ang dakong tolda nga gihigtan 
og mga pisi nga ang pisi gihigot padulong sa mga istaka [stake] nga 
lig-ong giugbok sa yuta. Ang mga propeta misusama sa Zion sa 
ulahing adlaw ngadto sa dako nga tolda nga naglukop sa kalibutan 
[tan-awa sa Isaias 54:2; 3 Nephi 22:2]. Ang tolda gilig-on sa mga pisi 
nga gihigot ngadto sa mga stake. Kadtong mga stake, siyempre, mao 
ang lain-laing hiyograpikanhong mga organisasyon nga nagkatap sa 
tibuok kalibutan. Karon ang Israel gipundok ngadto sa laing-laing 
mga stake sa Zion.10

Ang stake adunay dili moubos upat ka katuyoan:

1. Ang kada stake, gipangulohan og tulo ka high priest, ug gi-
suportahan sa napulog duha ka tawo nga nailhang high council, 
gamayng pundok nga nagrepresentar sa simbahan ngadto sa mga 
Santos sa piho nga hiyograpikanhong dapit. Ang tuyo mao ang 
paghiusa ug paghingpit sa mga miyembro kinsa nagpuyo niana 
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nga utlanan pinaagi sa pagpangalagad kanila sa mga programa sa 
Simbahan, mga ordinansa, ug instruksyon sa ebanghelyo.

2. Ang mga miyembro sa stake mao ang mga modelo o mga 
sumbanan sa pagkamatarung.

3. Ang mga stake mao ang panagang. Mahimo kini sa mga mi-
yembro kon sila nagkahiusa ubos sa pagdumala sa ilang lokal nga 
mga lider sa priesthood ug ipahinungod ang ilang kaugalingon sa 
ilang buluhaton ug motuman sa ilang mga pakigsaad. Kadtong mga 
pakigsaad, kon tumanon, mahimong proteksyon gikan sa sayop, 
dautan, o kalamidad.

Magtukod lang kita og templo sa mga dapit nga adunay mga 
stake. Ang mga panalangin ug ordinansa sa templo nag-andam sa 
tawo para sa kahimayaan. Siyempre, sa karon dili posible nga ang 
matag stake adunay templo, apan may diyutay na kitang nasaksihan 
nga talagsaon, oo, milagrusong kalamboan, sa pagtukod og mga 
templo sa lain-laing bahin sa kalibutan. Kini nga programa nagtugot 
sa mga miyembro sa Simbahan sa pagdawat sa hingpit nga mga 
panalangin sa Ginoo.

4. Ang mga stake mao ang dangpanan gikan sa unos nga moabut 
sa tibuok kalibutan.11

2
Ang mga stake giorganisar aron pagtabang sa mga 

ginikanan sa pagtudlo sa ebanghelyo ug paggiya sa ilang 
mga anak ngadto sa mga ordinansa sa kaluwasan.

Sa Doktrina ug mga Pakigsaad atong mabasa:

“Tungod kay ang mga ginikanan adunay mga anak diha sa Zion, 
o diha sa bisan diin sa iyang mga istaka nga natukod, nga wala 
magtudlo kanila sa pagsabut sa doktrina sa paghinulsol, hugot nga 
pagtuo diha ni Kristo ang Anak sa buhi nga Dios, ug sa bunyag ug 
sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, kon 
walo ka tuig ang panuigon, ang sala anaa sa mga ulo sa mga gini-
kanan. Kay kini mao ang balaod ngadto sa mga lumulupyo sa Zion, 
o diha sa bisan diin sa iyang mga istaka nga natukod.” (68:25–26; 
mga italic gidugang.)
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Dinhi inyong nakita ang usa sa dakong katuyoan sa stake. Kini 
organisar aron pagtabang sa mga ginikanan nga “adunay mga anak 
diha sa Zion” sa pagtudlo kanila sa ebanghelyo ni Jesukristo ug sa 
pag-administrar sa mga ordinansa sa kaluwasan. Ang mga stake 
gi-organisar aron paghingpit sa mga Santos, ug ang paglambo 
nagsugod diha sa panimalay uban sa epektibong instruksyon sa 
ebanghelyo.12

3
Samtang ang mga miyembro sa stake namalandong 
sa sumbanan sa Ginoo sa pagkabalaan, ang stake 

mahimong talagsaong simbolo nga makita sa kalibutan.

Ang Ginoo namulong: “Kay ang Zion kinahanglan motubo sa 
katahum, ug diha sa pagkabalaan; ang iyang mga utlanan kinahang-
lan padak-an; ang iyang mga istaka kinahanglan lig-unon; oo, sa 
pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ang Zion kinahanglan 
gayud mobangon ug mosul-ob sa iyang matahum nga mga saput.” 
Doktrina ug mga Pakigsaad 82:14.

Dinhi ang Ginoo mipahayag og laing dakong katuyoan sa stake: 
mahimong talagsaong simbolo nga makita sa kalibutan. Ang hug-
pong sa mga pulong nga “mosul-ob sa iyang matahum nga mga 
saput” nagpasabut, siyempre, sa kalimpyo sa pagkatawo nga kina-
hanglang kab-uton sa kada miyembro nga gitawag og Santos. Ang 
Zion mao “ang putli og kasingkasing.” Doktrina ug mga Pakigsaad 
97:21.

Ang mga stake sa Zion malig-on ug ang mga utlanan sa Zion 
mapadak-an samtang ang mga miyembro mamalandong sa sum-
banan sa pagkabalaan nga gipaabut sa Ginoo sa Iyang pinili nga 
katawhan.13

4
Ang kada stake magsilbi nga panalipod ug dangpanan 

gikan sa makita ug dili makita nga mga kaaway.

Laing pagpadayag gikan sa Ginoo nagpasabut sa katuyoan sa 
mga stake: “Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyong ta-
nan: Tindog ug pakita, aron ang inyong kahayag mao ang usa ka 
sukaranan alang sa tanan nga mga nasud; ug nga ang panagpundok 
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sa yuta sa Zion, ug diha sa iyang mga istaka, alang sa usa ka pa-
nalipod, ug alang sa usa ka dangpanan gikan sa unos, ug gikan sa 
kaligutgut sa diha nga kini ibu-bu nga walay pagkuto diha sa tibuok 
yuta.” (Doktrina ug mga Pakigsaad 115:5–6.)

Adunay sugo niining pagpadayag nga ipakita ang atong kahayag 
aron kini mahimong sumbanan sa mga kanasuran. Ang sumbanan 
usa ka paagi sa pagsukod aron matino ang pagkatukma o pagka-
hingpit. Ang mga Santos mao ang sumbanan sa pagkabalaan nga 
tan-awon sa kalibutan. Kana ang kaanyag sa Zion.

Dayon gipadayag sa Ginoo nga ang mga stake sa Zion mao ang 
“panalipod, ug alang sa usa ka dangpanan gikan sa unos, ug gikan 
sa kaligutgut sa diha nga kini ibu-bu nga walay pagkuto diha sa 
tibuok yuta.” Ang mga stake magsilbi nga panalipod ug dangpanan 
gikan sa makita ug dili makita nga mga kaaway. Ang panalipod mao 
ang giya nga gihatag sa mga lider sa priesthood nga naglig-on sa 
pagpamatuod ug nagpasiugda og panaghiusa sa pamilya ug indi-
bidwal nga pagkamatarung.

Sa panagpundok uban sa mga Santos, atong makita 
nga ang stake mahimong “usa ka panalipod, ug alang 

sa usa dangpanan gikan sa unos” (d&P 115:6).
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Sa Iyang pasiuna sa Iyang mga pinadayag diha sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad, ang Ginoo mipasidaan: “Ang adlaw moabut sa la-
bing madali, ang takna wala pa moabut, apan duol na, nga ang 
kalinaw pagakuhaon gikan sa yuta, ug ang yawa makabaton og 
gahum ibabaw sa iyang kaugalingong gingharian” [Doktrina ug mga 
Pakigsaad 1:35].

Karon . . . atong makita ang katumanan niining panagna diin si 
Satanas, sa walay hunong nga kalagot, nagpakita og gahum iba-
baw “sa iyang kaugalingong gingharian”—ang kalibutan. Wala pa 
sukad maingon niini kagrabe ang iyang impluwensya, ug kadtong 
nagsunod sa Espiritu Santo isip ilang giya—ug misunod sa tambag 
sa mga lider sa priesthood—maluwas sa kadaut sa iyang dautang 
impluwensya.

Ang Ginoo namulong usab diha sa pasiuna nga pagpadayag nga 
Siya adunay gahum ibabaw sa Iyang mga Santos, “ug maghari diha 
sa ilang taliwala” [Doktrina ug mga Pakigsaad 1:36]. Iya kining bu-
haton samtang Siya nakig-alayon sa Iyang pinili nga mga sulugoon 
ug sa mga lider sa stake ug ward.14

Samtang naglambo ang Simbahan, importante kaayo nga kita 
lig-on ug maayo, ug ang atong umaabut nga mga stake aduna sa 
nag-una nga mga kinahanglanon aron molampus ug ang anaa na 
nga stake magkugi nga molihok alang sa stake para sa espiritu-
hanong kalamboan. Kini nga mga stake mao ang mga dapit sa 
panagpundok sa Zion karon, ug kini kinahanglang mahimo nga 
espirituhanong dangpanan ug makabarug sa kaugalingon kutob 
sa mahimo.15

Ang mga stake ug district sa Zion simbolo sa balaang mga dapit 
nga gipamulong sa Ginoo diin ang Iyang mga Santos magpundok 
sa katapusang mga adlaw isip dangpanan gikan sa unos. Kamo ug 
ang inyong mga anak mapundok dinhi aron sa pagsimba, pagpahi-
gayon sa sagradong mga ordinansa, sa pagpakigsandurot sa uban, 
sa pagkat-on, sa pagpasundayag sa musika, sayaw, drama, sport, ug 
sa kinatibuk-an pagpalambo sa inyong kaugalingon ug sa usag usa. 
Mahinungdanon gyud nga ang atong chapel adunay steeple [tore], 
nga may mga spires nga nagpunting sa kalangitan nga nagpasabut 
nga ang atong kinabuhi kinahanglang padulong sa Dios.16
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Ang propeta sa Basahon ni Mormon nga si Nephi nakakita sa 
panahon diin ang mga Santos nagkatap sa tibuok kalibutan. Iyang 
nakita ang panahon diin ang Ginoo miprotektar kanila sa dihang 
sila nakasinati og daghang unos sa kinabuhi nga naghulga kanila. 
Si Nephi nanagna: “Ug nahinabo nga ako, si Nephi, nakakita sa 
gahum sa Kordero sa Dios, nga kini mikunsad diha sa mga santos 
sa simbahan sa Kordero, ug diha sa mga katawhan sa pakigsaad sa 
Ginoo, kinsa nagkatibulaag diha sa ibabaw sa tibuok yuta; ug sila 
gisangkapan sa katarung ug uban sa gahum sa Dios sa dako nga 
himaya.” (Basahon ni Mormon, 1 Nephi 14:14.)

Pinaagi sa pagpadayag kita nasayud nga adunay mga katalagman, 
kalamidad, ug pagpanggukod sa katapusang mga adlaw, apan pina-
agi sa pagkamatarung ang mga Santos makalingkawas. Ang saad sa 
Ginoo diha sa Basahon ni Mormon sigurado: “Siya mopanalipod sa 
mga matarung pinaagi sa iyang gahum.” (1 Nephi 22:17.)17

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Human og basa sa seksyon 1, unsaon ninyo pagtubag ang usa ka 

tawo nga mangutana nganong ang mga miyembro sa Simbahan 
giorganisar pinaagi sa stake?

• Si Presidente Benson mipahinumdom kanato nga ang stake ma-
katabang sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ebanghelyo sa ilang 
mga anak ug aron sila makadawat sa mga ordinansa sa pries-
thood (tan-awa sa seksyon 2). Sa unsang paagi ang inyong stake 
nakalig-on sa inyong mga paningkamot sa panimalay?

• Kanus-a kamo nakakita nga ang mga miyembro sa inyong stake 
nagkahiusa aron mahimong ehemplo nga “makita sa kalibutan”? 
(Tan-awa sa seksyon 3.) Sa unsang paagi kamo nakabenepisyo 
niining mga kalihokan?

• Sa unsang paagi ang stake makahatag og proteksyon “sa makita 
ug dili makita nga mga kaaway”? (Tan-awa sa seksyon 4.) Unsay 
mga oportunidad para kanato aron makatampo sa atong stake? 
Unsa nga mga panalangin ang atong madawat kon ato kining 
buhaton?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan
Isaias 25:3–5; Mateo 5:14–16; Moroni 10:31–33; D&P 101:17–21; 

133:7–9

Tabang sa Pagtudlo
“Ang hanas nga magtutudlo dili maghunahuna, ‘Unsay akong 

buhaton sa akong klase karon?’ apan mangutana, ‘Unsay buhaton 
sa akong mga estudyante karon?’; dili, ‘Unsay akong itudlo karon?’ 
apan, ‘Unsaon nako pagtabang sa akong mga estudyante nga ilang 
madiskobrehan ang angay nilang makat-unan?’” (Virginia H. Pearce, 
“The Ordinary Classroom—a Powerful Place for Steady and Con-
tinued Growth,” Ensign, Nob. 1996, 12; nagkutlo sa Teaching the 
Gospel: A Handbook for CES Teachers and Leaders [1994], 13).

Mubo nga mga sulat
 1. Tan-awa sa kapitulo 20 niini nga libro.
 2. Tan-awa sa kapitulo 21 niini nga libro.
 3. Tan-awa sa Sheri L. Dew, Ezra Taft 

Benson: A Biography (1987), 122; 
 Francis M. Gibbons, Ezra Taft Benson: 
Statesman, Patriot, Prophet of God 
(1996), 104.

 4. Sheri L. Dew, gibase sa kasaysayan  
ni Don Schlurf, sa Ezra Taft Benson:  
A Biography, 122.

 5. Tan-awa sa kapitulo 1 niini nga libro.
 6. Sa Ezra Taft Benson: A Biography, 144.
 7. Sa Ezra Taft Benson: A Biography, 

156–57.

 8. Flora Amussen Benson, gikutlo sa  
Ezra Taft Benson: A Biography, 159.

 9. Sa Conference Report, Okt. 1948, 98.
 10. Come unto Christ (1983), 101.
 11. Come unto Christ, 104–5.
 12. Come unto Christ, 101–2.
 13. Come unto Christ, 102.
 14. Come unto Christ, 103–4.
 15. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), 151.
 16. The Teachings of Ezra Taft Benson, 

151–52.
 17. Come unto Christ, 104.
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“Si Jesus miingon . . . , Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, 
ug ang kinabuhi: walay bisan kinsa nga makaadto sa 

Amahan, gawas kon pinaagi kanako” ( Juan 14:6).
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Kinabuhi nga Nakasentro 
kang Kristo

“Ang labing maayo nga sukdanan sa tinuod nga 
kahalangdon mao kon unsa kita ka Kristohanon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Ezra Taft Benson

Si Presidente Ezra Taft Benson mikutlo kanunay sa tambag sa 
Manluluwas ngadto sa napulog duha ka mga disipulo nga Nephite. 
“Unsa nga matang sa mga tawo kamo mahisama? Sa pagkatinuod 
Ako moingon nganha kaninyo, gani sama nga Ako mao” (3  Nephi 
27:27).1 Kini nga baruganan—ang panginahanglan nga mahimong 
mas Kristohanon usa ka tema nga gibalik-balik sa pangalagad 
ni Presidente Benson, ilabi na sa panahon sa iyang serbisyo isip 
 Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug isip 
Presidente sa Simbahan.

Gihalad ang iyang kinabuhi sa pagserbisyo sa Ginoo, si Presi-
dente Benson namulong uban sa gahum ug konbiksyon sa dihang 
iyang gipakigbahin ang mosunod nga mga pulong sa pagpamatuod:

“Nagpamatuod ko kaninyo nga walay mas dako, mas makalipay, 
ug mas magantihon nga hagit sa kalag kaysa pagsulay sa pagkat-on 
kabahin ni Kristo ug pagsunod sa Iyang tunob. Ang atong modelo, 
si Jesukristo naglakaw dinhi sa yuta isip ‘ang Ehemplo.’ Siya ang 
atong Manlalaban ngadto sa Amahan. Iyang gihimo ang dakong 
maulaon nga sakripisyo aron kita adunay kahingpitan sa kalipay ug 
pagahimayaon sumala sa Iyang grasya ug sa atong paghinulsol ug 
pagkamatarung. Gihimo Niya ang tanan nga mga butang sa hingpit 
ug nagmando nga kita mahimo nga hingpit gani sama nga Siya ug 
ang Iyang Amahan hingpit. (Tan-awa sa 3 Ne. 12:48.)

“ ‘Unsa kaha ang buhaton ni Jesus?’ o ‘Unsa kaha ang Iyang ipa-
buhat kanako?’ mao ang pinakaimportanting mga pangutana sa 
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kinabuhi. Ang pagsunod sa Iyang pamaagi mao ang pinakadakong 
kalampusan sa kinabuhi. Ang tawo tinuoray nga magmalampuson 
kon ang iyang kinabuhi mahisama sa Agalon.” 2

Samtang nag-awhag si Presidente Benson sa mga Santos nga sun-
don sa hingpit ang ehemplo sa Manluluwas, mipahinumdom siya 
kanila nga mahimo lang nila kini uban sa tabang sa Manluluwas. 
Siya mipahayag:

“Nahibalo ako nga ang Ginoo buhi. Nasayud ako nga Siya nahi-
gugma kanato. Nahibalo ako nga kon wala Siya walay makalampos, 
apan kon kauban Siya walay bisan usa nga mapakyas.

“Ako nahibalo nga ang Dios mas daghan kaayo og mahimo sa 
atong kinabuhi kay sa atong mahimo.

“Hinaut nga tanan kita adunay moral nga kaisug sukad karon nga 
maningkamot matag adlaw sa paghunahuna ni Kristo, pagkat-on 
Kaniya, pagsunod sa Iyang mga tunob, ug sa pagbuhat unsay Iyang 
ipabuhat kanato.” 3

Mga Pagtulun-an ni Ezra Taft Benson
1

Ang mga ehemplo ug pagtulun-an ni Jesukristo 
naghatag og dako nga sumbanan sa tanang katawhan.

Duha ka libo ka tuig ang milabay ang hingpit nga tawo nagpa-
kabuhi dinhi sa yuta: si Jesukristo. Siya anak sa langitnong amahan 
ug yutan-ong inahan. Siya ang Dios sa kalibutan, ubos sa Amahan. 
Iyang gitudloan ang mga tawo sa kamatuoran, nga sila makaangkon 
sa kagawasan. Ang Iyang ehemplo ug lagda mao ang talagsaong 
sumbanan, ang sigurado nga paagi, para sa tanang katawhan.4

Walay lain nga impluwensya nga adunay dako nga epekto dinhi 
sa yuta nga sama sa kinabuhi ni Jesukristo. Dili nato mahulagway 
ang atong kinabuhi kon wala ang iyang mga pagtulun-an. Kon 
wala siya, maglibug kita tungod sa nagkalain-laing sayop nga mga 
pagtuo og paagi sa pagsimba, resulta sa kahadlok ug kangitngit 
diin ang kahilayan ug pagkakalibutanon ang nag-impluwensya. 
Layo ra kaayo kita sa tumong nga iyang gihatag kanato, apan ki-
nahanglang dili nato hikalimtan ang tumong nga atong gipaning-
kamutan ug dili nato hikalimtan nga ang atong panaw padulong 
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sa kahayag, ngadto sa kahingpitan, walay kahimoan kon wala ang 
iyang mga pagtulun-an, iyang kinabuhi, iyang kamatayon, ug ang 
iyang pagkabanhaw.

. . . Kita kinahanglang padayon nga magkat-on nga pinaagi 
lamang sa pagdawat ug pagsunod sa ebanghelyo sa gugma nga 
gitudlo sa Agalon ug pinaagi lamang sa pagbuhat sa iyang kabu-
but-on kita makalingkawas sa pagkaignorante ug pagduha-duha 
nga nag-ulipon kanato. Kinahanglang makat-unan nato kining yano, 
mahimayaong kamatuoran aron kita makasinati sa hingpit nga kali-
pay sa espiritu karon ug sa kahangturan. Kinahanglan natong huna-
hunaon ang ubang tawo kon atong sundon ang iyang kabubut-on. 
I-una gyud nato Siya sa atong kinabuhi.5

Diha sa ika-14 nga kapitulo sa Juan, si Jesus mahigugmaong 
nanamilit sa iyang mga disipulo human sa katapusang panihapon. 
Miingon siya kanila nga siya molakaw aron sa pag-andam og dapit 
alang kanila didto sa balay sa iyang Amahan; nga kon hain siya, sila 
usab atua. Ug si Tomas miingon ngadto kaniya:

“Ginoo, wala kami mahibalo kon asa ikaw paingon; busa unsaon 
man namo pagtultol sa dalan?

“Si Jesus miingon ngadto kaniya, Ako mao ang dalan, ang kama-
tuoran, ug ang kinabuhi: walay bisan kinsa nga makaadto sa Ama-
han, gawas kon pinaagi kanako.” ( Juan 14:5–6.) Ang dalan anaa sa 
atong atubangan. May klaro kining timailhan.6

2
Atong giduol si Kristo samtang kita nagtan-aw Kaniya 
sa matag hunahuna ug nagsunod sa Iyang mga hiyas.

Sa gipamulong diha sa Basahon ni Mormon, kita kinahanglan 
nga “motuo diha kang Kristo ug dili molimud kaniya.” (2 Ne. 25:28.) 
25:28.) Kita kinahanglan nga mosalig ni Kristo ug dili sa tawhanong 
kusog. (Tan-awa sa 2 Ne. 43:34. 4:34.) Kita kinahanglang “[moduol] 
ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha Kaniya.” (Moro. 10:32.) 
Kita kinahanglang moduol “uban sa masulub-on nga kasingkasing 
ug mahinulsulon nga espiritu” (3 Ne. 12:19), gigutom ug giuhaw 
sa pagkamatarung (tan-awa sa 3 Ne. 12:6). Kinahanglan kita nga 
moduol “magbusog sa pulong ni Kristo” (2 Ne. 31:20), nga atong 
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madawat pinaagi sa Iyang mga kasulatan, Iyang dinihogan ug sa 
Iyang Balaang Espiritu.

Sa mubong pagkasulti, kinahanglan kitang mosunod “sa panig-
ingnan sa Anak sa buhi nga Dios” (2 Ne. 31:16).7

Ang Ginoo miingon, “Paghunahuna ngari kanako sa matag hu-
nahuna.” (D&P 6:36.) Ang pagtan-aw ngadto sa Ginoo sa matag 
hunahuna mao lang ang posible nga paagi nga kita mahimong mga 
tawo nga kita angay nga mamahimo. 

Ang Ginoo nangutana sa Iyang mga disipulo, “Unsa nga ma-
tang sa mga tawo kamo mahisama?” Iya dayong gitubag ang Iyang 
mismo nga pangutana, “Sama nga Ako mao.” (3 Ne. 27:27.) Aron 
mahimong sama Kaniya, kinahanglan nga Siya —naa kanunay sa 
atong mga hunahuna. Sa matag higayon nga kita moambit sa sak-
rament, kita nagsaad nga “kanunay mahinumdom kaniya.” (Moro. 
4:3; 5:2; D&P 20:77, 79.)

Kon ang hunahuna makapahimo kon unsa kita, ug kon kita kina-
hanglan nga mahisama ni Kristo, niana kita kinahanglan nga mag-
hunahuna og Kristohanong mga butang. Usabon nako pagsulti: Kon 
ang hunahuna makapahimo kon unsa kita, ug kon kita kinahanglan 
nga mahisama ni Kristo, niana kita kinahanglan nga maghunahuna 
og Kristohanong mga butang.

. . . Ang atong hunahuna kinahanglang naka-focus kang Kristo. 
Kita kinahanglang maghunahuna ni Kristo.8

Himoon nato ang atong personal nga kinabuhi, mga panimalay, 
ug mga binuhatan nga mopakita sa atong Kristohanong kinaiya. 
Magkinabuhi nga ang uban mosulti kaninyo, “Anaa ang usa ka ti-
nuod nga pagka-Kristiyano!”

Oo, kita nagtuo ni Jesukristo, apan labaw pa—kita nagtan-aw 
Kaniya, nagsalig Kaniya ug naningkamot sa pagsunod sa Iyang 
mga hiyas.9

Si Kristo mao ang atong hingpit nga sumbanan. Siya ang atong 
ehemplo. . . . Ang labing maayo nga sukdanan sa tinuod nga kaha-
langdon mao kon unsa kita ka Kristohanon.10

 Ang pagkahimong sama sa Manluluwas— dako kaayo nga hagit 
ni bisan kinsa! Siya sakop sa Diosnong Kapangulohan. Siya ang 
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atong Manluluwas ug Manunubos. Siya hingpit sa tanang aspeto sa 
Iyang kinabuhi. Walay sayop ni kahuyang diha Kaniya. Posible ba 
kita . . . nga mahimong sama Kaniya? Ang tubag oo! Dili lang kita 
makahimo, apan kana sugo para kanato, atong responsibilidad. 
Dili Niya ihatag kana nga sugo kon dili Niya tuyo nga ato kining 
buhaton [tan-awa sa Mateo 5:48; 3 Nephi 12:48].

Si Apostol Pedro namulong sa pamaagi diin ang usa ka tawo 
mahimo nga mag-aambit “sa diosnong kinaiya” (2 Pedro 1:4). Im-
portante kini, kay kon kita sa tinuod mahimong mga mag-aambit sa 
diosnong kinaiya, kita mamahimong sama Kaniya. Atong tukion og 
maayo unsay gitudlo ni Pedro kanato mahitungod niini nga proseso. 
Ania ang iyang gisulti:

“Ug tungod niining maong hinungdan, himoa ninyo ang ta-
nang paningkamot, aron nga sa inyong pagtuo ipuno ninyo ang 
maligdong nga batasan, ug sa maligdong nga batasan ipuno ang 
kahibalo;

Si apostol Pedro, dinhi gihulagway uban sa nabanhaw nga si Jesukristo, 
mitudlo kon unsaon nga kita makasunod sa kinaiya sa Manluluwas .
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“Ug sa kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon; ug sa pagpu-
gong sa kaugalingon ipuno ang pagkamainantuson; ug sa pagka-
mainantuson ipuno ang pagkadiosnon;

“Ug sa pagkadiosnon ipuno ang pagbati nga inigsoon; ug sa 
pagbati nga inigsoon ipuno ang gugma” (2 Pedro 1:5–7).

“Ang mga hiyas nga gilatid ni Pedro mga bahin sa diosnong ki-
naiya, o kinaiya sa Manluluwas. Mga hiyas nga kinahanglan natong 
sundon kon kita buot nga labaw nga mahisama Kaniya. Atong his-
gutan ang pipila niini ka importanting mga kinaiya.

Ang unang kinaiya, diin ang uban adto idugang, mao ang hugot 
nga pagtuo. Ang hugot nga pagtuo mao ang pundasyon diin ang 
diosnong kinaiya gitukod. . . .

Mipadayon si Pedro sa pag-ingon nga kinahanglan natong du-
gangan ang atong hugot nga pagtuo og hiyas. . . . Ang mahiyason 
nga pamatasan nagpasabut nga ang [usa ka tawo] adunay lunsay 
nga hunahuna ug limpyo nga mga lihok. Dili siya mangibug diha 
sa iyang kasingkasing, kay ang pagbuhat niini mao ang “paglimud 
sa tinuohan” ug pagkawala sa Espiritu (D&P 42:23)—ug walay laing 
mas importante niini nga trabaho kaysa Espiritu. . . .

Ang hiyas sama sa pagkabalaan, usa ka kinaiya sa pagkadiosnon. 
[Kita] kinahanglang aktibo sa pagpaningkamot niana nga mahiyason 
ug matahum ug kana nga dili makauulaw o malaw-ay. Ang hiyas 
modayandayan sa [atong] mga hunahuna nga walay paghunong 
(tan-awa sa D&P 121:45). Ang tawo kaha nga anaa sa kadautan 
sa pornograpiya, panimpalas, o pagkabulgar makaingon sa iyang 
kaugalingon nga hingpit siyang mahiyason? . . .

Ang sunod nga paagi nga gihulagway ni Pedro sa proseso sa pag-
tubo mao ang pagdugang og kahibalo ngadto sa atong hugot nga 
pagtuo ug hiyas. Ang Ginoo nagsulti kanato nga “malisud alang sa 
usa ka tawo nga maluwas diha sa pagkawalay alamag” (D&P 131:6). 
Sa laing dapit ang Dios nagmando, “Pangitaa ninyo gikan sa labing 
maayo nga mga basahon ang mga pulong sa kaalam; pangitaa ang 
pagtulun-an, gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga 
pagtuo” (D&P 88:118). . . . Samtang ang bisan unsa nga pagtuon sa 
kamatuoran mahinungdanon, ang mga kamatuoran sa kaluwasan 
mao ang pinakaimportanting kamatuoran nga makat-unan sa tawo. 
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Ang pangutana sa Ginoo, “Kay unsa may kapuslanan alang sa usa 
ka tawo, kon maangkon niya ang tibuok kalibutan, nga pagapildi-
han sa iyang kinabuhi?” Ang (Mateo 16:26) mahimong magamit sa 
mga ambisyon bahin sa edukasyon ingon man bahin sa ambisyon 
sa kalibutanon nga mga butang. Ang Ginoo usab makapangutana, 
“Unsay kapuslanan sa tawo, kon nakat-unan niya ang tanan dinhi 
sa kalibutan ug wala makakat-on sa paagi nga maluwas?” . . .

Ang pagtipon sa atong espiritwal nga edukasyon ngadto sa atong 
sekular nga pagkat-on makatabang kanato sa pag-focus sa mga 
butang nga labing importante niini nga kinabuhi. . . .

Lain nga hiyas nga gihulagway ni Pedro ingon nga kabahin sa 
diosnon nga kinaiya mao ang pagpugong sa kaugalingon. [Ang 
ugdang nga tawo] adunay pinugngan nga mga emosyon ug mga 
pagpahayag sa pulong. Mobuhat siya og mga butang uban sa pag-
pugong ug dili magpatuyang. Buot ipasabut, siya adunay pagpu-
gong sa kaugalingon. Siya ang agalon sa iyang mga emosyon, dili 
ang emosyon maoy agalon. . . .

Sa atong pagpugong sa atong kaugalingon atong idugang ang 
pagkamapailubon. . . . Ang pagkamapailubon lain nga matang sa 
pagpugong sa kaugalingon. Kini mao ang abilidad nga dili magda-
li-dali sa katagbawan sa kaugalingon ug sa pagpugong sa inyong 
mga pagbati. Sa iyang pakigrelasyon sa mga minahal, ang mapai-
lubon nga tawo dili mogamit og kapintas nga sa kaulahian iyang 
pagamahayan. Ang pagkamapailubon mao ang pagkakalma kon 
anaa sa kaugtas. Ang mapailubon nga tawo masinabtanon sa mga 
sayop sa uban.

Ang mapailubon nga tawo magahulat usab sa Ginoo. Usahay kita 
makabasa o makadungog kabahin sa mga tawo kinsa nagtinguha 
og panalangin sa Ginoo, dayon nawad-an sa pailub dihang wala 
dayon kini moabut. Ang usa ka bahin sa diosnong kinaiya mao ang 
pagsalig sa Ginoo igo nga “magmalinawon ug mahibalo nga [siya 
mao] ang Dios” (D&P 101:16).

Ang usa ka [tawo] kinsa mapailubon mosabut sa mga sayop ug 
mga kahuyang sa iyang mga gimahal. Tungod kay siya nahigugma 
kanila, dili siya mangita og sayop ni mosaway ni mamasangil.
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Lain nga hiyas nga gihisgutan ni Pedro mao ang kamabination. 
. . . Usa ka tawo nga mabination maloloy-on ug malumo ngadto 
sa uban. Siya masinabuton sa pagbati sa uban ug matinahuron sa 
iyang batasan. Siya adunay matinabangon nga kinaiya. Ang pagka-
mabination mopasaylo sa kahuyang ug mga kasaypanan sa uban. 
Ang kamabination ipaabut ngadto sa tanan—ngadto sa mga tigu-
lang ug mga batan-on, sa mga hayop, sa mga kabus ingon man sa 
mga adunahan.

Kini mao ang tinuod nga mga hiyas sa diosnong kinaiya. Nakita 
ba ninyo kon unsaon nato nga kita mahimong mas Kristohanon 
samtang kita mas mahiyason, mas mabination, mas mapailubon, 
ug mas makapugong sa atong mga emosyon?

Si Apostol Pablo migamit og klaro nga mga pahayag sa paghu-
lagway nga ang usa ka miyembro sa Simbahan kinahanglang lahi 
gyud sa kalibutan. Iyang sugo nga kita “kasul-uban og Kristo (Mga 
Taga-Galacia 3:27), “hukasa . . . ang daang pagkatawo,” ug “isul-ob 
ang bag-ong pagkatawo” (Mga Taga-Efeso 4:22, 24).

Ang katapusan ug kinahingpitan nga hiyas sa balaang kinaiya 
mao ang gugma, o ang tiunay nga gugma ni Kristo (tan-awa sa 
Moroni 7:47). Kon kita tinuoray nga nagtinguha nga mas mahimong 
sama sa atong Manluluwas ug Agalon, niana ang pagkat-on sa pag-
higugma sama sa Iyang paghigugma mao ang atong pinakatumong. 
Gitawag ni Mormon ang gugmang putli og “labing mahinungdanon 
sa tanan” (Moroni 7:46).

Ang kalibutan karon naghisgot og daghan mahitungod sa gugma, 
ug kini gipangita sa kadaghanan. Apan ang tiunay nga gugma dako 
og kalainan gikan sa unsay gihunahuna sa kalibutan kabahin sa 
gugma. Ang gugmang putli dili gayud mangita og hinakog nga ka-
tagbawan. Ang tiunay nga gugma ni Kristo magtinguha lamang sa 
mahangturong pagtubo ug hingpit nga kalipay sa uban. . . .

Ang Manluluwas mipahayag nga ang kinabuhing dayon mao 
ang pag-ila sa bugtong tinuod nga Dios ug sa Iyang Anak nga 
si Jesukristo (tan-awa sa Juan 17:3). Kon kini tinuod, ug kay ako 
mopamatuod kaninyo sa akong ligdong nga saksi nga kana maoy 
tinuod, kita kinahanglan gayud mangutana kon unsaon pagkaila 
sa Dios. Ang proseso sa pagdugang og usa ka diosnong kinaiya 
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ngadto sa uban, sama sa gihulagway ni Pedro, nahimong yawe sa 
pag-angkon niini nga kahibalo nga naggiya ngadto sa kinabuhing 
dayon. Timan-i ang saad ni Pedro, nga gihulagway diha sa sunod:

“Kay kon kining mga butanga inyong mabatunan, ug magatubo, 
kini magapahilayo kaninyo sa pagkataspukan o sa pagkadili ma-
bungahon diha sa inyong kahibalo sa atong Ginoong Jesukristo” 
(2 Pedro 1:8; mga italic gidugang).

. . . Nag-ampo ko nga kining mga kalidad ug mga hiyas sa Manu-
nubos unta maanaa kanato aron kon kita mobarug sa Hukmanan ug 
Siya mangutana kanato, “Unsa nga matang ka sa pagkatawo?” nga 
kita makahangad uban sa pasalamat ug kalipay ug motubag, “Gani 
ingon nga ikaw mao.” 11

3
Ang Manunubos mohupay ug mobayaw kanato sa 

atong mga paningkamot aron magpabilin kita diha sa 
dalan nga Iyang gibutangan og timaan alang kanato.

Kon kita mahisalaag sa dalan nga gibutangan og timaan sa Tawo 
sa Galilea, niana pakyas kita sa atong indbibidwal nga pakiggubat. 
. . . Mao nga kita walay mahimo kon wala ang iyang tabang. Giba-
lik-balik niya og sulti sa iyang mga disipulo, ug sa tanan kanato, 
“Kinahanglan nga dili magkaguol ang inyong kasingkasing. . . .”

“Kon pinaagi sa akong ngalan mangayo kamog bisan unsa, kini 
akong pagabuhaton.”

“Dili ko kamo pagabiyaan nga daw ilo. . . .”

“Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang kali-
naw. . . .” ( Juan 14:1, 14, 18, 27.)12

Paklion na sab nato ang Basahon ni Mormon . . . alang sa pag-
kat-on og pipila ka mga baruganan mahitungod sa pagduol ngadto 
ni Kristo, isip tawo nga may pasalig Kaniya, nakasentro Kaniya, 
andam mosakripisyo alang Kaniya. Mokutlo kita og diyutay sa dag-
hang mga tudling kabahin niining butanga.

Una, kinahanglan kitang mahibalo nga si Kristo nagdapit kanato 
sa pagduol ngadto Kaniya. “Tan-awa, siya midapit sa tanan nga mga 
tawo, kay ang mga bukton sa kalooy gitunol ngadto kanila, . . . Oo, 
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siya miingon: Duol ngari kanako ug kamo moambit sa bunga sa 
kahoy sa kinabuhi” (Alma 5:33–34).

Duol, kay siya nagbarug “uban sa bukas nga mga bukton sa pag-
dawat kaninyo” (Mormon 6:17).

Duol, kay “siya mohupay kaninyo sa inyong mga kasakit, ug siya 
mohangyo alang sa inyong katuyoan” ( Jacob 3:1).

“Duol ngadto kaniya, ug ihalad ang inyong tibuok nga mga kalag 
ingon nga usa ka paghalad ngadto kaniya” (Omni 1:26).

Sa pagtapos ni Moroni sa rekord sa sibilisasyon sa Jaredite, mi-
sulat siya, ako modasig kaninyo sa pagpangita niini nga Jesus diin 
ang mga propeta ug mga apostoles misulat” (Ether 12:41).

Sa panapos nga mga pulong ni Moroni nga gisulat sa hapit 
na matapos ang sibilisasyon sa Nephite, miingon siya, “Oo, duol 
ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha kaniya, . . . ug kon kamo 
molimud sa inyong mga kaugalingon sa tanan nga dili diosnon, ug 
mohigugma sa Dios uban sa tibuok ninyo nga gahum, hunahuna ug 
kusog, niana ang iyang grasya igo alang kaninyo” (Moroni 10:32).

Kadto kinsa may pasalig kang Kristo “mobarug ingon nga mga 
saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga 
butang, ug diha sa tanan nga mga dapit” nga sila mahimo nga ma-
anaa “bisan hangtud sa kamatayon” (Mosiah 18:9). Sila “nagbaton 
sa ngalan” ni Kristo” nga nahisulat kanunay sa ilang mga kasing-
kasing (Mosiah 5:12). Sila “modala diha kanila “sa ngalan ni Kristo, 
adunay usa ka tinguha sa pag-alagad kaniya hangtud sa katapusan” 
(Moroni 6:3).

Kon kita nagpakabuhi nga nag-sentro kang Kristo, “[kita] naghis-
got kang Kristo, [kita] naglipay diha kang Kristo, [kita] nagsangyaw 
kang Kristo” (2 Nephi 25:26). Kita “[makadawat sa] makapahimuot 
nga pulong sa Dios, ug [mag]busog sa iyang gugma” ( Jacob 3:2). 
Gani sa dihang nagsubo ang kalag ni Nephi tungod sa iyang mga 
pagkadautan, siya miingon, “Ako nasayud kang kinsa ako mosalig. 
Ang akong Dios mao ang akong kaabag” (2 Nephi 4:19–20).

Atong hinumduman ang tambag ni Alma: “Himoa nga ang tanan 
nimo nga mga buluhaton himoon ngadto sa Ginoo; ug bisan asa 
ikaw padulong himoa kini diha sa Ginoo; oo, himoa nga ang tanan 
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nimo nga mga hunahuna ipunting ngadto sa Ginoo; oo, himoa nga 
ang tanan nga mga pagbati sa imong kasingkasing ibutang diha sa 
Ginoo sa kahangturan. “Pakitambag uban sa Ginoo sa tanan nimo 
nga buhaton” (Alma 37:36–37).

“Hinumdumi, hinumdumi,” miingon si Helaman, “nga kini diha sa 
lig-on nga sukaranan sa atong Manunubos, kinsa mao si Kristo, . . . 
nga kamo kinahanglan gayud motukod sa inyong tukuranan; nga 
sa panahon nga ang yawa mopadala sa iyang mapintas nga mga 
hangin, . . . [sila] walay gahum ibabaw kaninyo sa pagbitad kaninyo 
ngadto sa bung-aw sa pagkauyamot” (Helaman 5:12).

Si Nephi miingon, ang Ginoo “mitagbaw kanako sa iyang gugma, 
gani hangtud sa pagkaugdaw sa akong unod” (2 Nephi 4:21). Kadto 
kinsa andam sa pagsakripisyo kang Kristo “nahimo nga buhi diha 
kang Kristo” (2 Nephi 25:25). Sila “dili mag-antus sa bisan unsa 
nga matang sa kasakit, kay kini mabuntog diha sa hingpit nga ka-
lipay ni Kristo” (Alma 31:38). Sila “gakson diha sa mga bukton ni 
Jesus” (Mormon 5:11). Si Nephi miingon, “Ako mihimaya sa akong 
Jesus, kay siya nagtubos sa akong kalag” (2 Nephi 33:6). Si Lehi 
miingon, “Ako iyang giliyokan sa kahangturan sa mga bukton sa 
iyang gugma” (2 Nephi 1:15). . . .

. . . Kana nga mahinungdanong tawo si Mormon [misulat] ngadto 
sa iyang pinalanggang anak, si Moroni, niini nga mga pulong:

“Akong anak, pagmatinud-anon diha kang Kristo; ug hinaut pa 
unta nga kini nga mga butang diin ako misulat dili makaguol ka-
nimo, aron dili makaingon sa imong kamatayon; apan hinaut unta 
nga si Kristo mobayaw kanimo, ug unta ang iyang mga pag-antus 
ug kamatayon, ug ang pagpakita sa iyang lawas ngadto sa atong 
mga amahan, ug sa iyang kalooy ug pagkamainantuson, ug ang 
paglaum sa iyang himaya ug kinabuhi nga dayon, moabut sa imong 
salabutan sa kahangturan. 

“Ug unta ang grasya sa Dios nga Amahan, kansang trono anaa sa 
kahitas-an sa mga langit, ug sa atong Ginoong Jesukristo, kinsa nag-
lingkod sa tuo nga kamot sa iyang gahum, hangtud nga ang tanan 
nga mga butang mahimo nga alagad ngadto kaniya, ug magpabilin 
uban kanimo hangtud sa kahangturan.” (Moroni 9:25–26).
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Akong pag-ampo para sa tanan nga kita usab mosunod niining 
madasigong tambag: “Pagmatinud-anon kang Kristo.” Dayon Siya 
mobayaw kanato ug ang Iyang grasya maanaa kanato hangtud sa 
kahangturan.13

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Mipahayag si Presidente Benson, “Walay lain nga impluwensya 

nga adunay dako nga epekto dinhi sa yuta nga sama sa kinabuhi 
ni Jesukristo” (seksyon 1). Sa unsa nga mga paagi nga ang kina-
buhi sa Manluluwas nakaapekto sa yuta? Sa unsa nga mga paagi 
ang iyang kinabuhi mi-impluwensya kaninyo?

• Unsaon pagkausab sa atong kinabuhi kon kita “maghunahuna 
ni Kristo”? Unsaon sa atong mga hunahuna pagkonektar ngadto 
sa atong mga hiyas? Samtang kamo magtuon sa seksyon 2, 
 palandunga unsa ang inyong mabuhat aron hingpit nga molambo 
ang Kristohanon nga mga hiyas nga gisulti dinhi.

• Sa unsang paagi ang mga pagtulun-an sa seksyon 3 naghatag ka-
nato og paglaum samtang kita naningkamot nga mas mahisama 
sa Manluluwas? Giunsa sa Manluluwas pagtabang kaninyo sa 
inyong mga paningkamot sa pagsunod Kaniya?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Marcos 8:34; Mga Taga-Filipos 4:13; 1 Juan 3:23–24; 2 Nephi 

25:23, 26; Mosiah 3:19; Alma 7:11–13; Moroni 7:48

Tabang sa Pagtuon
“Pagplano og mga kalihokan sa pagtuon nga kanang makapahu-

got sa imong pagtuo sa Manluluwas” (Isangyaw ang Akong Ebang-
helyo [2004], 25). Sama pananglit, samtang kamo nagtuon tingali 
makapangutana mo sa inyong kaugalingon sama sa mosunod: “Sa 
unsang paagi kining mga pagtulun-an mas makadugang sa akong 
pagsabut sa Pag-ula ni Jesukristo? Sa unsang paagi kining mga pag-
tulun-an makatabang nako nga mas mahisama sa Manluluwas?
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Mubo nga mga sulat
 1. Tan-awa, sama pananglit, “Strengthen 

Thy Stakes,” Ensign, Ene. 1991, 5; 
“Think on Christ,” Ensign, Mar. 1989, 4; 
“In His Steps,” Ensign, Sept. 1988, 4.

 2. “Think on Christ,” Ensign, Abr. 1984, 
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 3. “Think on Christ,” Ensign, Abr. 1984, 
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 4. Sa Conference Report, Abr. 1967, 58.
 5. “Life Is Eternal,” Ensign, Hunyo 1971, 
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sunod sa propeta, 175
mitudlo sa iyang anak nga si Ezra 

sa pag-ampo, 55
Benson, Sarah Dunkley (inahan)

hugot nga pagtuo ni, 107
mipakita og hugot nga pagtuo 

dihang ang iyang bana gitawag 
nga magmisyon, 5–6

mitudlo sa iyang anak nga si Ezra 
mahitungod sa templo, 201

D

Desisyon, mga
motino sa atong mahangturong 

padulngan, 76
nagkinahanglan og mainam-

poong paningkamot, 76–77
Dili kaayo aktibong mga miyembro, 

pagtabang sa, 303–13
Dios nga Amahan. Tan-awa sa 

Langitnong Amahan
Doktrina ug mga Pakigsaad, 

159–60

E

Ehemplo, paggiya pinaagi sa, 
293–96

Espiritu. Tan-awa sa Espiritu Santo
Espiritu Santo

giya sa, mahinungdanon sa buhat 
sa Ginoo, 187–90

magauban kanato kon mosunod 
kita sa mga balaod sa Dios, 
196–98

makigsulti pinaagi sa mga pag-
bati, 191–92

misyonaryo nga buhat ug, 338
pagbaton sa, pinaagi sa pag-

ampo ug pagpuasa, 192–94

pagbaton sa, pinaagi sa pagtuon 
sa kasulatan, 194–96

pagpakig-uban sa, 190–91
Europe, misyon ni Ezra Taft Benson 

sa, 20–24, 65–66, 81–84, 316, 
321

F

Family history, 207–09
Family home evening, 175–77, 225

G

Garbo
batok sa pagpaubos, 277–78, 

286–88
ilhanan sa, mga, 283–85
mahadlok sa hukom sa tawo kay 

sa Dios, 281–82
mipasidaan ang Ginoo bahin sa, 

278–79
molimitar sa atong paglambo, 

285–86
pagdumot ngadto sa Dios ug sa 

uban, 279–81
panagang sa, mao ang pagkama-

painubsanon, 286–88
sangputanan sa, mga, 281–86
Tan-awa usab sa 

Pagkamapainubsanon
Ginikanan, mga

kinahanglang motudlo sa mga 
bata mahitungod sa kaputli, 
271–72

kinahanglang motudlo sa mga 
bata mahitungod sa templo, 
209–10

pagtahud sa, 253–55
panaghiusa tali sa, 241–42
tahas sa, mga, 233–41
Tan-awa usab sa Amahan, mga; 

Inahan, mga; Kaminyoon; 
Pamilya; Panimalay
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Grabing Kalisud, 315–17
Gubat sa langit, 71–72
Gugma

alang sa Dios, 43–53
alang sa “nahisalaag nga kar-

nero”, 303–06
diha sa panimalay, 215–17
sa misyonaryo nga buhat, 331, 

340
sa pagpangulo, 296–97

Gugmang Putli, 44–46

H

Hugot nga Pagtuo
gipahayag sa mga mag-uuma sa 

Idaho, 83
gipahayag sa mga Santos human 

sa–Ikaduhang Gubat sa 
Kalibutan sa Europe, 81–83

mag-una sa paghinulsol, 94–95
mosangput sa kamalaumon ug 

kalinaw, 84–89
naglakip sa pagsunod kang 

Jesukristo, 117–19
Hunahuna, limpyo nga mga, 

266–67

I

Inahan, mga
tahas sa, gi-orden sa Dios, 236
tambag alang sa, sa paggahin 

og panahon kauban ang mga 
anak, 237–42

Tan-awa usab sa Amahan, mga; 
Ginikanan, mga

J

Jesukristo
diha sa Basahon ni Mormon, 

155–57
gugma ni, alang kanato, 44–46, 

110
gugma ni Ezra Taft Benson alang 

kang, 109

hiyas ni, mga, 356–61
hugot nga pagtuo kang, 94, 

117–19
isip Manluluwas, 107–21, 354–55
lig-on sa iyang pagpamatuod 

kang, 115–17
matinguhaon nga motabang sa 

pag-usab sa atong kinabuhi, 
100–02

mipakita kang Joseph Smith, 
126–27

misyon ni, 110–13
mohupay kanato ug mobayaw 

kanato, 361–64
motan-aw ni, sa matag huna-

huna, 355
mousab kanato aron makausab 

kita sa kalibutan, 91–93
nagtinguha nga mahisama kang, 

102–04, 119–21
Pagkabanhaw ni, 113–14
Paglansang ni, 112–13
pagsunod sa ehemplo ni, 117–21,  

293, 297–98, 307–09, 353–64
Pag-ula ni, 110–13
Simbahan ni, 103–04

Joseph Smith. Tan-awa sa Smith, 
Joseph

K

Kabubut-on
paggamit sa, modangat sa mga 

sangputanan karon ug sa 
kahangturan, 73–79

usa ka mahangturong baruganan, 
71–73

Kahuyang, pagbuntog sa, 100–02
Kalipay

bisan sa mga pagsulay, 81–84
bunga sa hugot nga pagtuo sa 

Dios, 86–87
Kristohanong kinabuhi mosang-

put sa, 119–21
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Langitnong Amahan gusto nga 
atong masinati ang, 119–21

nagkinahanglan og paningkamot, 
86–87

plano sa, mao ang plano sa 
ebanghelyo, 93–94

Kamalaumon, 84
Kaminyoon

kalipay sa, 219–22
ni Ezra ug Flora Benson, 215–17, 

245
pag-alima sa, 215–17
pakigsaad sa, 219–22
Tan-awa usab sa Ginikanan, 

mga; Pamilya; Panimalay
Kaputli

ang sumbanan sa, usa ka sugo 
gikan sa Dios, 263

balaod sa, 261–73
dili gayud mawala sa uso, 261
nagdala og kalipay, 272–73
pagbatok sa mga tintasyon sa 

pagsupak sa balaod sa, 266–71
pagtudlo sa mga anak mahitun-

god sa, 271–72
Kasubo, diosnong, mosangput sa 

paghinulsol, 98–99
Kausaban sa kasingkasing

anam-anam nga nahitabo, 102–04
kausaban gikan sa sulod hangtud 

sa gawas, 91–93
ug ang paghinulsol, 91–93, 95–99

Kristo. Tan-awa sa Jesukristo

L

Langitnong Amahan
dili gayud mopugos kanato sa 

pagsunod sa ebanghelyo, 72
gugma alang sa, 43–52
gugma sa, alang kanato, 51
gusto nga magmalipayon kita, 

88–89

kanunay nga duol, 55
matinguhaon nga motabang sa 

pag-usab sa atong kinabuhi, 
100–02

mipakita kang Joseph Smith, 
126–27

motubag sa mga pag-ampo, 
63–67

pagpalambo sa atong pagpakig-
sulti uban sa, 61–63

pagsunod sa kabubut-on sa, 
88–89

pagtuo diha sa, 118–19
panalangin sa pag-usab sa 

kinabuhi ngadto sa, mga, 
50–52

sugo sa, mga, 44–52, 93–94

M

Misyonaryo nga buhat
batan-ong mga babaye ug, 335
batan-ong mga lalaki ug, 334–35
buhat sa, 339
gugma alang sa, 331, 339
impluwensya sa Espiritu Santo 

diha sa, 338
kadasig ni Ezra Taft Benson alang 

sa, 329, 331
kalampusan sa, 338–40
kalipay sa, 332
pag-andam sa kabatan-onan 

alang sa, 334–35
paggamit sa Basahon ni Mormon 

sa, 152, 163–67, 171–73, 337
pagkamapainubsanon ug, 338
sa tanang ang-ang sa kinabuhi, 

333–36
sa tibuok kalibutan, 332–33
senior ug ang, mga, 248–49, 335
tradisyon bahin sa, sa pamilya ni 

Ezra Taft Benson, 329

N

Nangagi, dili magpakabuhi sa, 103
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P 

Pag-ampo
bisan og mibati nga dili takus, 101
diha sa mga pamilya, 60–61
makanunayon nga, 58–60, 85
pagpalambo sa atong mga pan-

ingkamot sa, 61–63
sa pagdawat sa Espiritu Santo, 

192
sa pagpakigbatok sa tintasyon, 

268
sa pamilyang Benson, alang kang 

Ezra Taft Benson, 56–57
sumbanan sa, nga gitudlo ni 

Jesus, 58–59
tubag sa, mga, 63–67

Pag-ampo sa pamilya, 60–61
Pagdelegar, 297–99
Paghinulsol

alang sa sekswal nga sala, 271
diosnong kasubo mosangput sa, 

98–99
mas labaw pa kay sa pag-usab sa 

kinaiya, 95
mosunod human sa hugot nga 

pagtuo kang Jesukristo, 94
ug kausaban sa kasingkasing, 

91–93, 95–99
ug paglaum, 102–04

Pagkadautan
dili mahitabo nga mahimo nga 

kalipay, 75, 94, 266
sa kalibutan, 139–41

Pagkakabig. Tan-awa sa Kausaban 
sa kasingkasing

Pagkaligdong, 27
Pagkamapainubsanon

Ehemplo ni Ezra Taft Benson sa, 
277–78

garbo batok, 277–78, 286–88
sa misyonaryo nga buhat, 338

sa pagpangulo, 294
Tan-awa usab sa Garbo

Pagkamasulundon
isip dakong pagsulay sa 

kinabuhi, 44, 52
panalangin tungod sa, mga, 

50–52, 93–94, 196–98
pagkamiyembro sa Simbahan, 

kahulugan sa, 93–94, 104
Pagkaon, pagtipig og, 321–24
Paglaum, 102–04
Pagpadayag

pinaagi sa buhing propeta, 178
pinaagi sa Espiritu Santo, 191
pinaagi sa pagtambong sa 

 templo, 210–11
Pagpahiuli, 130–31
Pagpakigdait diha sa Simbahan, 29, 

303–12
Pagpangalagad sa dili kaayo 

aktibong mga miyembro sa 
Simbahan, 303–12

Pagpangulo
ehemplo ni Ezra Taft Benson 

sa, 33–34, 137, 277, 291–93, 
303–05

kaimportante sa ehemplo diha 
sa, 293

kalidad sa epektibo nga, mga, 
294–97

pagdelegar sa, 297–99
pagsunod sa ehemplo sa 

Manluluwas diha sa, 293, 
297–98

ug paglig-on sa uban, 299–300
Pagpaningkamot sa kaugalingon, 

315–27
Pagpasaylo

alang sa sekswal nga mga kala-
pasan, 271

saad sa, 103–04
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Pagsulay, mga, 81–85, 86, 139–41
Pagtuon sa kasulatan

bili sa, 147–48
modapit sa Espiritu, 194–96
mosangput sa paglambo sa 

pagkaaktibo sa Simbahan, 
142–45

panalangin sa, mga, 139–47
Tan-awa usab sa Basahon ni 

Mormon; Pulong sa Dios
Pakigsaad, mga, 205–06
Pamilya

kaimportante sa, sa karon ug sa 
kahangturan, 218

mahangturon, 207, 215, 226
mga relasyon uban sa mga tigu-

lang na diha sa, 253–56
pag-ampo diha sa, 60–61
pagpalig-on sa, 219–23, 229, 231
pagtudlo sa ebanghelyo diha sa, 

223–25
Tan-awa usab sa Amahan, mga; 

Apohan, mga; Ginikanan, mga; 
Inahan, mga; Kaminyoon; 
Panimalay

Panaghiusa
diha sa kaminyoon, 219–222
diha sa mga pamilya, 60–61, 

222–23
diha sa pagkaginikanan, 241–42
epektibong mga lider mipakita 

sa, 295
pagkamapainubsanon gikina-

hanglan alang sa, 285–86
Panimalay

isip usa ka sanktwaryo gikan sa 
kalibutan, 216

pinakanindot nga kasinatian sa 
kinabuhi diha sa, 216–17

Tan-awa usab sa Ginikanan, 
mga; Kaminyoon; Pamilya

Patriotismo, 24–29

Pinansyal, mga, 324–27
Plano sa kalipay, pagsabut sa, 

mosangput sa paghinulsol, 
93–94

Pornograpiya, 266–67
Presidente sa Simbahan

dili gayud mopahisalaag sa 
Simbahan, 183

makadawat og pagpadayag alang 
sa Simbahan, 56–60

mao ang pinakaimportante nga 
propeta alang kanato, 178–80

mosulti kanato sa angay natong 
madungog, 180–82

panalangin sa pagsunod sa, mga, 
175–78, 183–84

Priesthood
gahum sa, mo-seal sa mga pam-

ilya pinaagi sa mga ordinansa 
sa templo, 207

kahingpitan sa, maanaa lamang 
sa templo, 203–05

Programa sa welfare
Ezra Taft Benson mipahibalo sa, 

sa iyang stake, 315–17
impluwensya sa, pagkahuman sa 

–Ikaduhang Gubat sa Kalibutan 
sa Europe, 20–24, 65–66, 316

naghatag og mga oportunidad sa 
pagtrabaho, 320

unang katuyoan sa, 318
Propeta. Tan-awa sa Presidente sa 

Simbahan
Pulong sa Dios

dili ibaliwala, 147–48
makugihon nga pagtuon sa, 

mosangput sa pagkamatinud-
anon, 142–45

molig-on kanato batok sa mga 
hagit sa atong panahon, 
139–41
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naglakip sa mga kasulatan ug 
mga pulong sa buhing mga 
propeta ug personal nga pag-
padayag, 141

panalangin sa pagtuon sa, mga, 
145–47

Tan-awa usab sa Basahon ni 
Mormon; Pagtuon sa kasulatan

S

Satanas
kapungot ni, alang kanato, 51
pagpamakak ni, 94, 101 

Sekswal nga kalapasan
pagbatok sa tintasyon sa, 266–71
pagpasaylo alang sa, 271
peligro sa, mga, 264–65

Serbisyo
diha sa Simbahan, 299–300
sa kaminyoon, 219–22
sa mga tigulang na, 256–57

Smith, Joseph
gingharian sa Dios dinhi sa yuta 

giestablisar pinaagi ni, 130–31
isip pangulo sa katapusang dis-

pensasyon, 132–34
kamatinud-anon ni, 131–32
mga pagpadayag ngadto ni, 

127–29
pag-ampo ni, miimpluwensya og 

minilyon, 77
pagbisita sa mga anghel kang, 

mga, 127–29
pagmartir ni, 131–32
pag-orden nang daan ni, 132–34
ug ang Basahon ni Mormon, 

129–30
Unang Panan-awon ni, 126–27

Stake sa Zion, mga
mga katuyoan sa, 345–50
pagpangulo ni Ezra Taft Benson 

sa, 16, 291, 303–05, 315–17, 
343–45, 

T

Templo
Ezra Taft Benson nakakat-on 

bahin sa, gikan sa inahan, 201
isip usa ka simbolo, 202–03
kahingpitan sa priesthood 

maanaa lamang sa, 203–05
mga pakigsaad nga gihimo diha 

sa, 203–05
pagdawat og mga ordinansa sa, 

203–05
pagdawat og mga pagpadayag 

sa, 210–11
pagserbisyo sa mga katigulangan 

diha sa, 207–09
pagtudlo sa mga anak mahitu-

ngod sa, 209–10
panalipod ug giya sa, 205–06

Tigulang na nga mga tawo,
ang gugma sa Dios alang sa, 

246–47
kalig-on sa, 246
nag-atiman sa, 252–57
naglakip sa, sa mga kalihokan sa 

pamilya, 255
pagkaplag og katumanan sa, 

247–51, 258, 
pagpabiling lig-on panahon sa 

mga sakit, 252
relasyon uban sa, mga, 255–56
responsibilidad sa, mga, 246–47
tambag sa mga lider sa Simbahan 

bahin sa, 256–57
Tintasyon

paglikay sa, 269
pakigbatok sa, 266–71

Trabaho
bili sa, 319–21
mosangput sa kalampusan, 69
sa misyonaryo nga mga pan-

ingkamot, 340



i n d E K S

375

U

Umaabut, pagpakabuhi alang sa, 
103

Unang Panan-awon, 126–27
Utang, 324–327

W

Welfare [Kaayohan], mga baru-
ganan sa temporal ug espiritwal 
nga, 315–27
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