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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 mas 
maduol ngadto sa inyong Langitnong Amahan ug sa pagpalawom 
sa inyong pagsabut sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo . 
Samtang ang Simbahan magdugang og mga basahon dinhi niini 
nga han- ay, makahimo kamo og koleksyon sa mga basahon nga 
pakisayran sa ebanghelyo diha sa inyong panimalay. Kini nga mga 
basahon gihimo aron gamiton alang sa personal nga pagtuon ug 
isip mga pakisayran sa pagtudlo. Kini makatabang usab kaninyo sa 
pag- andam og mga leksyon sa family home evening, pag- andam 
og uban nga mga leksyon o mga pakigpulong, ug sa pagtubag sa 
mga pangutana mahitungod sa doktrina sa Simbahan.

Kini nga basahon naghisgot sa mga pagtulun- an ni Presidente 
Gordon B. Hinckley, kinsa nagserbisyo isip Presidente sa Ang Sim-
bahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan sa 
Marso 12, 1995 ngadto sa Enero 27, 2008.

Personal nga Pagtuon

Samtang kamo magtuon sa mga pagtulun- an ni Presidente Gor-
don B. Hinckley, tinguhaa sa mainampuong paagi ang inspirasyon 
sa Espiritu Santo. Ang mga pangutana diha sa katapusan sa kada 
kapitulo makatabang kaninyo sa pagpamalandong, pagsabut, ug 
paggamit sa mga pagtulun- an ni Presidente Hinckley. Ang mosunod 
nga mga ideya mahimong makatabang usab:

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

• Linyahi ang mga tudling nga gusto ninyong mahinumduman. Ikon-
siderar ang pagmemorya niini nga mga tudling o isulat kini diha 
sa inyong mga 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 “Sa unsang paagi ang 
mga pagtulun- an ni Presidente Hinckley makapalambo sa akong 
pagsabut sa mga baruganan sa ebanghelyo?” o “Unsay gusto sa 
Ginoo nga akong makat- unan gikan niining mga pagtulun- an? 
Unsa ang gusto Niyang ipabuhat kanako?”

• Pangutan- a ang inyong kaugalingon kon sa unsang paagi ang mga 
pagtulun- an niining basahon makatabang sa inyong personal nga 
mga hagit ug mga kabalaka.

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

Pagtudlo gikan Niini nga Basahon

Ang mosunod nga mga sumbanan motabang kaninyo sa pagtudlo 
gikan niini nga basahon, sa panimalay man o sa simbahan.

Pangandam sa Pagtudlo

Tinguhaa ang giya sa Espiritu Santo samtang nangandam kamo sa 
pagtudlo. Tun- i ang kapitulo aron mahimong masaligon sa inyong 
pagsabut sa mga pagtulun- an ni Presidente Hinckley, ug pili- a sa 
mainampuong paagi ang mga pagtulun- an nga inyong gibati nga 
labing makatabang kaninyo.

Mahimo ninyong awhagon kadtong inyong tudluan nga sila mis-
mo magtuon sa kapitulo ug maghatag og espesyal nga pagtagad sa 
seksyon nga “Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo” diha sa 
katapusan sa kapitulo.

awhaga ang diskusyon kabahin sa Mga 
Pagtulun- an ni Presidente Hinckley

Samtang magtudlo mo gikan niini nga basahon, dapita ang uban 
sa pagpakigbahin sa ilang mga hunahuna, sa pagpangutana, sa pag-
pamatuod, 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 maayo nga mga panaghisgot kay sa 
maningkamot nga mahuman ang tanang mga pagtulun- an. Giyahi 
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ang mga panaghisgot aron sa pagtabang sa mga partisipante sa 
pagbasa sa mga pagtulun- an ni Presidente Hinckley ug sa pagdis-
kubre og mga paagi nga magamit kadto nga mga pagtulun- an sa 
ilang mga kinabuhi.

Bililhon ang mga pangutana diha sa katapusan sa kada kapitulo 
nga kapanguhaan alang sa pag- awhag og panaghisgot. Mahimo usab 
kamo nga maghimo og inyong kaugalingon nga mga pangutana 
alang gayud niadtong inyong gitudloan. Ang pipila ka mga ideya 
sa panaghisgot anaa sa ubos:

• Hangyoa ang mga partisipante sa pagpakigbahin sa unsay ilang 
nakat- unan gikan sa ilang personal nga pagtuon sa kapitulo.

• Ihatag ang pinili nga mga pangutana diha sa katapusan sa kapitulo 
ngadto sa tagsa- tagsa o sa ginagmay nga mga grupo. Hangyoa 
ang mga partisipante 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 panan- aw.

• Basaha og dungan ang pipila sa mga pagtulun- an ni Presidente 
Hinckley diha sa kapitulo. Hangyoa ang mga partisipante sa pag-
pakigbahin og mga ehemplo gikan sa mga kasulatan ug gikan 
sa ilang kaugalingon nga mga kasinatian nga may kalabutan 
niadtong mga pagtulun- an.

• Hangyoa ang mga partisipante sa pagpili og usa ka seksyon ug 
ipabasa kini sa hilom. Dapita sila sa paggrupo og tinagurha o 
tinagutlo ka tawo kinsa mipili sa sama nga seksyon ug maghisgot 
unsay ilang nakat- unan.

awhaga ang Paggamit ug Pagpakigbahin

Ang mga pagtulun- an ni Presidente Hinckley mahimong labing 
makahuluganon kon ang mga indibidwal mogamit niini sa ilang mga 
kinabuhi ug mopakigbahin niini ngadto sa uban. Mahimo ninyong 
gamiton ang usa o labaw pa sa mosunod nga mga ideya:

• Pangutan- a ang mga partisipante kon sa unsang mga paagi ilang 
magamit ang mga pagtulun- an ni Presidente Hinckley sa ilang 
mga responsibilidad sa panimalay, diha sa Simbahan, ug diha sa 
uban nga mga dapit.
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• Dapita ang mga partisipante sa pagpakigbahin sa ilang mga kasi-
natian samtang sila misunod sa tambag ni Presidente Hinckley.

• Awhaga ang mga partisipante sa pagpakigbahin sa pipila sa mga 
pagtulun- an ni Presidente Hinckley uban sa mga sakop sa pamilya 
ug mga higala.

Tapusa ang Panaghisgot

I- summarize og daklit ang leksyon o hangyoa ang usa o duha ka 
partisipante sa paghimo niini. Pagpamatuod sa mga pagtulun- an nga 
inyong nahisgutan, ug awhaga ang mga partisipante sa paggamit 
unsay ilang nakat- unan. Mahimo usab ninyong dapiton ang uban 
sa pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod.

Impormasyon mahitungod sa Tinubdan nga mga Materyal

Ang mga pagtulun- an niini nga basahon direkta nga gikutlo gikan 
sa mga wali, mga sinulat, ug mga interbyu ni Presidente Gordon B. 
Hinckley. Ang mga kinutlo gikan sa gimantala nga mga 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 
kay ang mga kinutlo nagpabilin sa pagkamatinud- anon ngadto sa 
gimantala nga mga tinubdan, makamatikod mo og ginagmay nga 
mga kausaban diha sa estilo sa teksto. Sama pananglit, ang mga 
pronoun nga nagpasabut sa Dios wala ikapital sa pipila ka mga 
kinutlo ug gikapital sa uban.

Si Presidente Hinckley kasagaran migamit og mga termino nga 
mga tawo, tawo, ug katawhan nga nagpasabut ngadto sa tanang 
mga tawo, lalaki ug babaye. Kanunay usab siya nga migamit sa 
mga pronoun nga siya, iya, ug kaniya nga nagpasabut sa lalaki ug 
babaye. Kini nga mga lagda sa sinultihan komon sa iyang panahon.
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Summary sa Kasaysayan

Ang mosunod nga kronolohiya naghatag og usa ka mubo nga 
kinatibuk- ang paghulagway sa dakong panghitabo diha sa kinabuhi 
ni Presidente Gordon B, Hinckley.

Hunyo 23, 
1910

Natawo ngadto nilang Bryant S. Hinckley ug Ada 
Bitner Hinckley didto sa Salt Lake City, Utah.

1922 Mitambong sa usa ka priesthood miting sa stake 
uban sa iyang amahan ug nakabaton og usa ka pag-
pamatuod sa propetikanhong tawag ni Joseph Smith.

1932 Migradwar sa University of Utah, nahuman sa pag-
tuon sa English, Journalism, ug kinaraan nga mga 
pinulongan.

1933 hang-
tud 1935

Nagserbisyo isip full- time nga misyonaryo didto sa 
European Mission, migahin sa tibuok panahon didto 
sa England.

1935 hang-
tud 1943

Nagtrabaho isip executive secretary sa Radyo, Publi-
sidad, ug Mission Literature Commitee sa Simbahan.

1937 Gitawag ngadto sa kinatibuk- ang hunta sa Sunday 
School.

Abril 29, 
1937

Giminyoan si Marjorie didto sa Salt Lake Temple.

1943 hang-
tud 1945

Nagtrabaho isip usa ka luyo- luyo sa superintendent 
alang sa Denver ug Rio Grande Railroad didto sa Salt 
Lake, Utah, ug Denve, Colorado.

1945 hang-
tud 1958

Mibalik og panarbaho sa Simbahan, niadtong 1951 
nagsugod sa pagdumala sa inadlaw- adlaw nga 
pagpadagan sa bag- ong naporma nga Missionary 
Department.



xii

S u M M a r y  S a  K a S ay S aya n

1953 hang-
tud 1955

Ubos sa direksyon ni Presidente David O. McKay, 
nagrekomendar ug midumala sa produksyon sa peli-
kula sa endowment sa templo aron maatiman ang 
daghang mga pinulongan.

Oktubre 28, 
1956

Gitawag aron sa pagserbisyo isip presidente sa East 
Mill Creek Stake.

Abril 6, 
1958

Gipaluyohan isip usa ka Luyo- luyo sa Napulog Duha.

Oktubre 5, 
1961

Gi- orden nga Apostol ug gi- set apart isip sakop 
sa Korum sa Napulog Duha pinaagi ni Presidente 
David O. McKay.

Hulyo 23, 
1981

Gitawag sa pagserbisyo isip usa ka magtatambag sa 
Unang Kapanguluhan, aron moabag nilang Presi-
dente Spencer W. Kimball ug Presidente Marion G. 
Romney ug ni N. Eldon Tanner.

Disyembre 
02, 1982

Gitawag sa pagserbisyo isip ang Ikaduhang Magta-
tambag ngadto ni Presidente Kimball.

Nobyembre 
10, 1985

Gitawag sa pagserbisyo isip ang Unang Magtatambag 
ngadto ni Presidente Ezra Taft Benson.

Hunyo 5, 
1994

Gitawag sa pagserbisyo isip ang Unang Magtatambag 
ngadto ni Presidente Howard W. Hunter.

Marso 3, 
1995

Nahimong senior nga Apostol pagkamatay ni Presi-
dente Hunter.

Marso 12, 
1995

Gi- set apart isip Presidente sa Ang Simbahan ni Jesu-
kristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Septyembre 
23, 1995

Mi- issue sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto 
sa Kalibutan” atol sa kinatibuk- ang miting sa Relief 
Society.

Pebrero 
1996

Ang gidaghanon sa mga miyembro sa Simbahan gawas 
sa Estados Unidos milabaw na sa gidaghanon sa mga 
miyembro sa Simbahan sulod sa Estados Unidos.

Abril 7, 
1996

Nakita sa programa sa telebisyon sa Estados Unidos 
60 Minutes.

Mayo 26, 
1996

Mipahinungod sa Hong Kong China Temple, ang 
una sa 77 ka mga templo nga napahinungod atol sa 
iyang kapanguluhan, ang 63 niini siya mismo ang 
mipahinungod.
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Abril 5, 
1997

Nag- organisar sa tulo ka bag- ong mga Korum sa 
Seventy.

Oktubre 4, 
1997

Nagpahibalo sa usa ka plano sa mas gamay nga mga 
templo nga pagatukuron sa tibuok kalibutan.

Enero 1, 
2000

Uban sa iyang isig ka Apostoles sa Unang Kapangu-
luhan ug ang Korum sa Napulog Duha, nagmantala 
sa “Ang Buhi nga Kristo: Ang Pagpamatuod sa mga 
Apostoles”

Oktubre 1, 
2000

Mipahinungod sa Boston Massachusetts Temple, ang 
ika- 100 nga gigamit nga templo.

Oktubre 8, 
2000

Mipahinungod sa Conference Center.

Marso 31, 
2001

Mipahibalo sa paglalang sa Makanunayong Pundo sa 
Edukasyon.

Pebrero 8, 
2002

Nag- welcome sa mga bisita gikan sa tibuok kalibu-
tan ngadto sa Siyudad sa Salt Lake alang sa Winter 
Olympics.

Hunyo 27, 
2002

Mipahinungod sa Nauvoo Illinois Temple sa ika- 158 
nga anibersaryo sa pagkamatay nilang Joseph ug 
Hyrum Smith.

Enero 11, 
2003

Midumala sa unang sibya sa tibuok kalibutan nga 
pagbansay sa pagpangulo.

Pebrero 8, 
2003

Namulong ngadto sa usa ka milyon ka mga bata sa 
Primary pinaagi sa sibya sa satellite sa pagsaulog sa 
ika- 125 nga anibersaryo sa Primary.

Abril 6, 
2004

Nagsubo sa kamatayon sa iyang asawa, si Marjorie.

Hunyo 23, 
2004

Nakadawat og award sa Presidential Medal of Free-
dom, ang kinatas- an nga civilian award nga nahatag 
sa Estados Unidos.

Hunyo 26, 
2007

Mipahibalo nga ang pagkamiyembro sa Simbahan 
milapas na sa 13 ka milyon ug ang unang usa ka 
milyon nga misyonaryo nakaserbisyo na sukad ang 
Simbahan naorganisar.

Enero 27, 
2008

Namatay sa iyang panimalay sa Salt Lake City, Utah.
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Ang Kinabuhi ug Pangalagad 
ni Gordon B. Hinckley

Niadtong Pebrero 16, 1998, mga 6,700 ka mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw ang nagpundok sa Independence Square sa Accra, 
Ghana. Miabut sila aron abi- abihon ang ilang propeta, nga si Pre-
sidente Gordon B. Hinckley.1 Mibarug siya sa ilang atubangan, nga 
nagpahiyom, ug mipahibalo sa dugay nang gipaabut nga balita nga 
usa ka templo ang pagatukuron sa ilang yutang natawhan. Si Elder 
Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
miingon nga sa dihang gipahibalo kini ni Presidente Hinckley, ang 
mga tawo “mibarug ug nalipay, mitulo ang luha ug misayaw, nag-
kinuptanay sa usag usa, ug mihilak.” 2 Milabay ang mga katuigan, 
human natukod ug napahinungod ang templo, usa ka babaye nga 
didto nianang adlawa nahinumdom sa mga pagbati sa hingpit nga 
kalipay ug mipahayag kon sa unsang paagi nga ang templo naka-
panalangin kaniya:

“Klaro pa gihapon sa akong panumduman ang pagbisita ni Pro-
peta Gordon B. Hinckley ngadto sa Ghana ug sa iyang pagpahibalo 
bahin sa usa ka templo sa among Yutang Natawhan. Ang kahinam 
diha sa panagway sa tanan, ang kalipay, ang mga singgit sa hingpit 
nga kalipay klaro pa gihapon sa akong hunahuna. . . .

“Karon, tungod sa templo sa among dapit, naminyo ug na- sealed 
ko sa akong bana sa karon ug sa tibuok kahangturan. Ang panala-
ngin nga magpuyo uban sa akong pamilya lapas pa niining morta-
lidad nakahatag kanako og dakong paglaum samtang maningkamot 
ko sa pagbuhat sa tanan kutob sa akong mahimo aron makauban 
ang akong pamilya hangtud sa kahangturan.” 3

Sa tibuok kalibutan, si Presidente Hinckley mitabang sa mga 
tawo nga makakita niining “dakong paglaum” sa pagpaningkamot 
nga magsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo. Sama sa gipakita sa 
panghitabo didto sa Ghana, sa kasagaran nangalagad siya sa liboan 
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sa samang higayon. Mitabang usab siya sa mga tawo sa matag usa. 
Si Elder Adney Y. Komatsu sa Seventy misulti bahin sa iyang mga 
pagbati isip usa ka mission president sa dihang si Presidente Hin-
ckley mibisita sa iyang misyon:

“Wala gayud mahitabo bisan kausa sa akong tulo ka tuig nga iya 
kong gisaway, bisan pa man sa tanan nakong mga kahuyang. . . . Ug 
nakapadasig kana nako aron padayon nga motrabaho. . . . Sa matag 
higayon nga manaug siya sa eroplano iyang kuptan ang akong kamot 
sama nga nagkuha siya og tubig gikan sa atabay uban sa hilabihan 
nga kadasig. ‘Ah, President Komatsu, kumusta na man ka? . . . Maayo 
kaayo ang imong gibuhat.’ Iya kong gidasig og ingon niana . . . ug 
sa dihang mibiya siya mibati ko nga kinahanglan nakong ihatag ang 
105 porsyento, dili lang kay 100 porsyento.” 4

Mibati og pag- awhag ang mga tawo gikan ni Presidente Hinckley 
dili lang tungod sa iyang makapadasig nga mga pulong apan tungod 
sa paagi sa iyang pagpakabuhi. Si Presidente Russell M. Nelson sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nahinumdom:

“Samtang [si Presidente ug Sister Hinckley] naggikan sa usa ka 
chapel ngadto sa airport sa Central America, nadisgrasya ang ilang 
sakyanan. Si Sister Nelson ug ako nagbiyahe nga nagsunod nila ug 
nakita ang panghitabo. Usa ka trak [nga] gikargahan ang atup og 
mga puthaw nga kabilya nga wala ihigot ang nagpadulong nila sa 
usa ka interseksyon. Aron makalikay nga mabangga, ang drayber 
niini kalit nga mipahunong sa trak, nga nakapalagput niadtong 
mga kabilya sama sa mga bangkaw nga motusok sa sakyanan 
nga gigamit sa mga Hinckley. Ang mga bintana nabuak; ang mga 
bamper ug mga pultahan nalumping. Ang aksidente grabe gayud 
unta kaayo. Samtang ang nangabuak nga bildo gitangtang gikan 
sa ilang sinina ug panit, miingon si Presidente Hinckley: ‘Salamat 
sa Ginoo alang sa Iyang panalangin; karon mopadayon kita gamit 
ang laing sakyanan.’” 5

Kini nga pamahayag, nga daling gipamulong sa panahon sa kali-
sud, nagpakita sa kinabuhi ug pangalagad ni Presidente Hinckley 
isip usa ka disipulo ni Jesukristo. Siya, sama sa naobserbahan ni 
Elder Holland, “kanunayng puno sa pagtuo sa Dios ug sa umaabut.” 6
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Panulundon sa Pamilya—Usa ka Pundasyon 
sa Pagtuo ug Pagkamakanunayon

Sa dihang si Gordon Bitner Hinckley natawo niadtong Hunyo 
23, 1910, siya ang unang anak sa iyang inahan, apan walo ka mas 
magulang nga mga igsoon ang mihangup kaniya sa pamilya. Ang 
amahan ni Gordon, si Bryant Stringham Hinckley, naminyo kang 
Ada Bitner human sa kamatayon sa iyang unang asawa, si Chris-
tine. Sila si Ada ug Bryant dunay upat pa ka mga anak human ni 
Gordon, ug ilang giamumahan ang ilang dakong pamilya uban sa 
gugma—ug walay kalahian sama sa mga half brother ug half sister. 
Gikan sa iyang pagkabata, nakat- unan ni Gordon ang paghatag og 
bili sa iyang pamilya.

Ang apelyido sa amahan ug apelyido sa inahan ni Gordon mga 
pahinumdom sa iyang halangdon nga panulundon. Ang iyang mga 
katigulangan nga Hinckley naglakip sa unang mga pilgrim sa dapit 
nga maoy nahimong United States of America. Ang uban gipalayas 
ngadto nianang dapita sa mga 1600 tungod sa ilang Kristohanong 
mga gituohan. Ang uban mga pasahero niadtong 1620 sa Mayflo-
wer, usa sa unang mga barko nga nagdala sa mga emigrante gikan 
sa Europe ngadto sa North America. Sobra sa duha ka siglo human 
niana, ang apohang lalaki ni Gordon sa habig sa amahan, si Ira 
Nathaniel Hinckley, usa sa unang mga pioneer nga mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw. Pagka- 1843, isip usa ka 14 anyos nga ilo, 
mipasakop si Ira sa Simbahan didto sa Nauvoo, Illinois, human 
makadungog nila ni Joseph ug Hyrum Smith nga nagsangyaw. Ang 
apohan sa tuhod ni Gordon nga si Anna Barr Musser Bitner Starr 
usa usab ka pioneer. Ang iyang anak nga si Breneman Barr Bitner, 
ang apohan ni Gordon sa habig sa inahan, sa wala madugay nahi-
numdom sa ilang biyahe ngadto sa Salt Lake Valley pagka- 1849: 
“Nagmaneho ko [11 anyos] og duha ka baka ug puno sa karga nga 
karwahe agi sa init ug tugnaw tabok sa mga disyerto ug mga suba 
ug mga kabukiran paingon niini nga walog.” 7

Kanunayng pahinumduman ni Bryant Hinckley ang iyang mga 
anak ug mga apo bahin sa ilang talagsaong panulundon. Naghisgot 
bahin sa makalilisang nga biyahe sa mga pilgrim sakay sa Mayflower 
ug sa taas, grabe nga winter nga ilang nasinati sa dihang miabut 
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sila sa ilang destinasyon, sa makausa miingon siya: “Sa dihang ang 
Mayflower andam na nga mobalik sa tingpamulak, 49 lamang [sa 
102] ka mga tawo ang naluwas. Walay usa ang mibalik [ngadto 
sa England]. Kini nga diwa nahimugso diha kaninyo mga mina-
hal—ang diwa nga dili gayud mobalik.” 8 Samtang matinud- anong 
gisunod ni Gordon kini nga baruganan, nakadawat siya og mga 
oportunidad nga makakat- on ug makaserbisyo ug makapamatuod 
nga dili niya mahunahuna.

Pagkabata—Nagkat- on nga Mahimong 
Positibo, Kugihan, ug Matinud- anon

Sa bata pa, si Gordon Hinckley dili usa ka lagsik, himsug nga indi-
bidwal nga nailhan sa mga tawo sa dihang dako na siya. Usa siya ka 
“niwang, maluyahon nga bata,” dali nga masakit.9 Sa dihang ang dos 
anyos nga si Gordon “natakbuyan og grabe nga ubo, . . . usa ka doktor 
ang misulti ni Ada nga ang bugtong tambal klaro, hangin sa probinsya. 
Gisolusyunan kana ni Bryant pinaagi sa pagpalit og duha ka ektarya 
nga uma . . . ug nagtukod og gamayng balay nga bakasyunan.” 10 Ang 
uma, nga nahimutang sa dapit sa Salt Lake Valley nga gitawag og East 
Mill Creek, usa ka panalangin alang sa tibuok pamilya, naghatag sa 
mga bata og usa ka dapit nga kasuroyan ug kadulaan ug sa pagkat- on 
og bililhong mga leksyon samtang kauban silang nagtrabaho.

Sila si Ada ug Bryant Hinckley positibo, kugihan nga mga gini-
kanan kinsa naghimo og mga oportunidad alang sa ilang mga anak 
nga molambo ug molampus. Nagpahigayon sila og mga family home 
evening sa dihang gipaila ang programa niadtong 1915. Mipakig-
bahin sila og mga istorya panahon sa tingkatulog, kasagaran gikan 
sa mga kasulatan. Migahin sila og usa ka kwarto sa ilang balay isip 
librarya diin ang mga anak makabasa og maayong mga basahon. 
Gidasig nila ang disiplina diha sa ilang mga anak pinaagi sa pag- 
awhag nila ug gilauman ang pinakamaayo diha nila.

Sa pagdako ni Gordon, milambo ang iyang pagtuo, giamuma-
han pinaagi sa padayon nga impluwensya sa pagtuo sa iyang mga 
ginikanan. Dayon usa ka adlaw duna siyay kasinatian nga nakata-
bang aron matukod ang pundasyon sa iyang pagpamatuod bahin 
ni Propeta Joseph Smith:
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“Sa dihang bata pa ko, dose anyos ang edad, gidala ko sa akong 
papa ngadto sa usa ka miting sa priesthood sa stake diin kami nag-
puyo. Naglingkod ko sa likod nga bahin samtang siya, isip presidente 
sa stake, naglingkod sa atubangan. Atol sa pagsugod niana nga 
miting, ang una sa matang niini nga akong natambungan sukad, tulo 
o upat ka gatus ka kalalakin- an ang namarug. Mga kalalakin- an sila 
gikan sa lain- laing gigikanan ug daghang mga trabaho, apan matag 
usa dunay sama nga kombiksyon diha sa iyang kasingkasing, diin 
dungan silang nanganta niining talagsaong mga pulong:

Pagdayeg sa tawo kinsa nakigsulti kang Jehova!
Jesus midihug anang Propeta.
Miabli niining kapaigoan,
Hari, nasud siya pasidunggan.

“Usa ka butang ang nahitabo sulod kanako samtang akong nadu-
ngog kadtong mga lalaki nga dunay hugot nga pagtuo nga nag- awit. 
Nakabaton ko og kahibalo sa akong kahiladman, nga gibutang sa 
Balaang Espiritu, nga si Joseph Smith sa pagkatinuod usa ka propeta 
sa Labawng Makagagahum.” 11

Nagpadayon nga Edukasyon ug Malisud nga mga Panahon

Sa sayong bahin sa iyang pagkabata, wala malingaw si Gordon 
sa eskwelahan, mas ganahan siya sa gawas kay sa mga bong- bong 
ug mga lingkuranan diha sa klasehanan. Hinoon, sa pagkahamtong 
niya, nakat- unan niya ang pagdayeg sa mga basahon, mga eskwe-
lahan, ug ang librarya sa balay ingon man usab ang umahan diin 
siya magdagan- dagan nga magtiniil samtang bata pa. Migradwar 
siya gikan sa high school niadtong 1928 ug nagsugod og eskwela 
sa University of Utah nianang samang tuig.

Ang iyang upat ka tuig sa unibersidad nakahatag niya og hilabi-
han nga mga hagit. Pagka- 1929 ang stock market sa Estados Unidos 
nahagsa, ug ang Grabe nga Depresyon mikuyanap sa nasud ug sa 
kalibutan. Ang kawalay trabaho mga 35 porsyento sa Siyudad sa 
Salt Lake, apan swerte si Gordon nga dunay trabaho isip trabahante 
sa maintenance aron pangbayad sa iyang tuition ug mga gamit sa 
eskwelahan. Si Bryant, kinsa nagtrabaho isip tigdumala sa Deseret 
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Gym sa Simbahan, mipaminos sa kaugalingon niyang sweldo aron 
ang ubang mga trabahante magpabilin sa ilang mga trabaho.12

Mas grabe pa kay sa mga problemang pinansyal mao ang pag-
kadiskubre nga ang mama ni Gordon dunay kanser. Namatay siya 
niadtong 1930 sa edad nga 50, sa dihang 20 anyos si Gordon. 
Ang mga samad nga miabut tungod sa kamatayon sa iyang mama 
“lawom ug sakit,” miingon si Gordon.13 Kining personal nga pagsu-
lay, inubanan sa impluwensya sa kalibutanong mga pilosopiya ug sa 
kawalay pagsalig sa uban nianang panahona, nakapahimo niya sa 
pagpangutana og lisud nga mga pangutana. “Usa kadto ka panahon 
sa hilabihan nga kawalay kadasig,” nahinumdom si Gordon, “ug 
mabati gyud ni diha sa eskwelahan. Ako mismo mibati gani niini. 
Misugod ko sa pagpangutana sa pipila ka mga butang, lakip tingali 

Si gordon b. Hinckley sa batan- on pa
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sa gamayng bahin sa pagtuo sa akong mga ginikanan. Komon ra 
kana sa mga estudyante sa unibersidad, apan ang kahimtang lahi 
gayud nianang panahona.” 14

Bisan tuod nga ang mga pangutana ni Gordon nakapahasol kani-
ya, wala kini makapaluya sa iyang pagtuo. “Dunay sukaranang 
pundasyon sa gugma alang nako nga nagagikan sa halangdong 
mga ginikanan ug usa ka maayong pamilya, usa ka talagsaong 
bishop, mapahinunguron ug matinud- anong mga magtutudlo, ug 
mga kasulatan nga mabasa ug mapamalandong,” nahinumdom siya. 
Namulong bahin sa mga hagit niadtong panahona alang niya ug sa 
iyang mga kaedad, miingon siya: “Bisan kon sa among kabatan- on 
duna kami problema sa pagsabut sa daghang butang, diha sa among 
kasingkasing dunay gugma alang sa Dios ug sa iyang talagsaong 
buhat nga midala kanamo ibabaw sa bisan unsang mga pagduda ug 
mga kahadlok. Among gihigugma ang Ginoo ug among gihigugma 
ang buotan ug dungganong mga higala. Gikan sa maong gugma 
nakakuha kami og dakong kalig- on.” 15

Misyonaryo nga Serbisyo ug Personal nga Pagkakabig

Migradwar si Gordon gikan sa University of Utah niadtong Hunyo 
1932 nga dunay major sa English ug minor sa ancient languages. Usa 
ka tuig human niana kinahanglan siya nga mohimo og importante 
nga desisyon nga nakapausab sa iyang kinabuhi. Nagpaabut siya sa 
pagpadayon sa iyang edukasyon aron mahimo siyang usa ka jour-
nalist. Bisan taliwala sa Depresyon, nakahimo pa gihapon siya sa 
pagtigum og igong kwarta aron sa pagsuporta sa iyang pag- eskwela. 
Naghunahuna usab siya nga magminyo. Siya ug si Marjorie Pay, usa 
ka batan- ong babaye nga nagpuyo tabok sa dalan, nagkaanam sila 
og kasuod sa usag usa.

Dayon, sa hapit na ang iyang ika- 23 nga adlawng natawhan, nakig-
kita si Gordon sa iyang bishop, si John C. Duncan, kinsa nangutana 
kon naghunahuna ba siya nga magmisyon. Usa kini “ka makapakurat 
nga sugyot” ngadto ni Gordon,16 kay pipila lang ka mga batan- ong 
lalaki ang natawag nga magmisyon atol sa Depresyon. Ang mga 
pamilya walay mga kapanguhaan aron sa pagsuporta kanila.
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Gisultihan ni Gordon si Bishop Duncan nga moserbisyo siya, 
apan nabalaka siya kon unsaon sa iyang pamilya sa pagsuporta sa 
iyang misyon. Ang iyang mga kabalaka misamot sa dihang iyang 
nahibaloan nga ang bangko nga iyang gideposituhan sa iyang tini-
gum nanira. “Bisan pa man niana,” miingon siya, “nahinumdom ko 
nga miingon ang akong amahan, ‘Buhaton namo ang tanan kutob 
sa among mahimo aron masiguro nga matubag ang imong mga 
panginahanglan,’ ug siya ug ang akong igsoong lalaki mipasalig nga 
motabang aron makahuman ko sa akong misyon. Mao kanang pana-
hona nga among nadiskubrihan ang gamayng tinigum nga gibilin sa 
akong mama—mga sukli nga natigum gikan sa iyang pagpamalit og 
grocery ug sa uban pang pag- shopping. Pinaagi nianang gamayng 

Si elder gordon b. Hinckley isip full- time nga misyonaryo, 
nga nagsangyaw sa Hyde Park sa london



9

a n g  K i n a b u H i  u g  Pa n g a l a g a d  n i  g o r d o n   b .  H i n c K l e y

tabang nga nadugang, klaro nga makaadto ko sa akong misyon.” 
Gikonsiderar niya ang mga sinsilyo sa iyang inahan nga sagrado. 
“Giampingan gyud ni nako og maayo,” miingon siya.17 Gitawag siya 
nga magmisyon sa European Mission.

Nakabantay nga ang iyang anak nga lalaki mibati gihapon og 
kahasol, miandam si Bryant Hinckley og yano nga pahimangno 
sa tinuod nga tinubdan sa kalig- on. “Sa dihang mibiya ako aron 
magmisyon” miingon si Gordon sa kaulahian, “ang buotan nakong 
amahan mihatag nako og kard nga gisulatan niining lima ka mga 
pulong . . . : ‘Ayaw kahadlok, sumalig ka lamang’ (Marcos 5:36).” 18 
Kadtong mga pulonga nakapadasig ni Elder Gordon B. Hinckley 
aron moserbisyo og usa ka matinud- anon, dungganon nga misyon, 
ilabi na sa dihang giubanan kini og unom ka mga pulong nga gisulat 
sa iyang papa pipila ka semana human niana.

Ang dugang unom ka mga pulong miabut sa panahon sa hila-
bihang kasagmuyo, nga nagsugod niadtong Hunyo 29, 1933, ang 
unang adlaw ni Elder Hinckley didto sa Preston, England. Sa dihang 
miabut siya sa iyang apartment, gisultihan siya sa iyang kompanyon 
nga mamulong sila sa plasa nianang gabhiona. “Sayop ang tawo nga 
imong gipili nga ikuyog,” mitubag si Elder Hinckley, apan iya lamang 
nakita ang iyang kaugalingon nga nagkanta ug namulong gikan sa 
entablado pipila ka oras human niana, nag- atubang sa pundok sa 
mga tawo nga mibaliwala kaniya.19

Nadiskubrihan ni Elder Hinckley nga daghang tawo ang dili 
andam nga maminaw sa mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo. 
Ang kakabus nga namugna sa pinansyal nga depresyon sa tibuok 
kalibutan daw mituhop sa mga kalag sa katawhan nga iyang nasu-
gatan diha sa mga streetcar, ug wala kaayo siyay rason nga makig-
suod nila. Dugang pa, nasakit siya. Nahinumdom siya, “Sa England 
nangalibwag ang mga pollen sa mga sagbut ug mahimong liso sa 
katapusang bahin sa Hunyo ug sayong bahin sa Hulyo, nga mao 
gyuy akong pag- abut.” 20 Naka- trigger ni sa iyang mga allergy, nga 
nakapasamot pa sa sitwasyon. Gimingaw siya sa iyang pamilya. 
Gimingaw siya ni Marjorie. Gimingaw siya sa iyang nasud. Ang buhat 
makapadismaya. Siya ug ang iyang mga isigka- misyonaryo dunay 
pipila lang ka mga oportunidad sa pagtudlo og mga investigator, 
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bisan tuod nga nagtudlo ug namulong sila sa gagmayng mga branch 
kada Dominggo.

Mibati nga nag- usik- usik lang siya sa iyang panahon ug sa kwarta 
sa iyang pamilya, misulat si Elder Hinckley ngadto sa iyang papa 
nga nagpasabut sa iyang magul- anong sitwasyon. Mitubag si Bryant 
Hinckley pinaagi sa tambag nga gisunod sa iyang anak sa tibuok 
niyang kinabuhi. “Minahal kong Gordon,” misulat siya, “Nadawat 
nako ang bag- o nimong sulat. Aduna lamang akoy usa ka sugyot.” 
Ug dayon kadtong unom ka mga pulong midugang og gibug- aton 
sa lima nga iyang unang gisulat: “Kalimti ang imong kaugalingon 
ug trabaho.” 21 Kini nga tambag mipahinumdom ni Elder Hinckley 
sa tudling sa kasulatan nga iyang nabasa uban sa iyang kompanyon 
sa sayo nianang adlawa: “Kay bisan kinsa nga buot magapatunhay 
sa iyang kinabuhi mawagtangan hinoon siya niini; apan bisan kinsa 
nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako ug tungod sa 
maayong balita, magapatunhay niini” (Marcos 8:35).

Pinaagi sa sulat sa iyang papa diha sa iyang kamot, ang batan- 
ong Elder Hinckley miluhod ug misaad nga iyang itugyan ang iyang 
kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ang epekto hapit diha- diha dayon. 
“Ang tibuok kalibutan nausab,” miingon siya. “Ang gabon nahanaw. 
Ang adlaw misugod sa pagdan- ag sa akong kinabuhi. Duna koy bag- 
ong tinguha. Nakita nako ang katahum niining dapita. Nakita nako 
ang katalagsaon sa katawhan. Misugod ko sa pagbati nga kabahin 
ko niining talagsaong dapit.” 22

Nahinumdom niadtong mga panahona, gipasabut ni Gordon nga 
nakadawat usab siya og tabang gikan sa iyang inahan. Gibati niya 
ang makahupay niya nga presensya, ilabi na atol sa makasagmuyo 
ug makapawala og kadasig nga mga panahon. “Gisulayan nako 
nianang panahona, sama sa pagsulay nako sukad, sa pagpakabuhi 
ug sa pagpahigayon sa akong katungdanan nga magdala og dungog 
sa iyang ngalan,” miingon siya. “Ang paghunahuna nga mapakyas 
ko sa pagtuman sa gilauman sa akong inahan sakit, ug nakahatag 
nako og disiplina nga wala unta nako.” 23

Nahimo siyang usa ka misyonaryo nga dunay katuyoan ug kada-
sig. Ang mga rekord sa unang walo ka bulan sa iyang misyon nag-
pakita nga bisan tuod nga wala siyay nabunyagan, nakaapud- apod 
siya og 8,785 ka mga pamphlet, migahin og sobra sa 440 ka oras 
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uban sa mga miyembro, mitambong og 191 ka mga miting, dunay 
220 ka mga panag- istoryahanay bahin sa ebanghelyo, ug nakakum-
pirmar og usa ka tawo.24

Pagka- Marso 1934, si Elder Hinckley nabalhin gikan sa Preston 
ngadto sa London aron magtrabaho isip assistant ngadto ni Elder 
Joseph F. Merrill sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, 
kinsa midumala sa British ug European Mission.25 Gigahin niya ang 
nahabilin niyang misyon didto, nagtrabaho sa opisina maadlaw ug 
nagtudlo sa ebanghelyo magabii. Ang mga bunyag sa nakabig gamay 
ra, apan diha sa kasingkasing sa anak nga lalaki nila ni Bryant ug 
Ada Hinckley, ang kidlap sa pagkakabig nahimong usa ka dilaab 
nga nagmalungtaron.

Usa ka Bag- ong Oportunidad nga Moserbisyo sa Ginoo

Sa dihang nauli na si Gordon gikan sa iyang misyon, miingon siya, 
“Dili na gyud ko gusto pang mobiyahe og usab. Nakabiyahe na ko 
sa gilay- on nga gusto nakong adtoan.” 26 Siya ug ang duha ka misyo-
naryo nga mga kompanyon milibot sa Europe ug sa Estados Unidos 
sa ilang pagpauli, usa ka naandang buhaton niadtong panahona, 
ug naluya gyud siya. Sa dihang ang iyang pamilya nagbakasyon sa 
wala madugay human sa iyang pagbalik, nagpabilin siya. Bisan pa 
man sa iyang kaluya, natagamtam niya ang katagbawan samtang 
namalandong siya bahin sa iyang mga biyahe: iyang gibati nga nakita 
niya ang katumanan sa bahin sa iyang patriyarkal nga panalangin. 
Daghang katuigan ang milabay miingon siya:

Nakadawat ko og patriyarkal nga panalangin sa bata pa ko. Niana 
nga panalangin miingon kini nga mamulong ko og kusog ug mopa-
matuod sa kamatuoran ngadto sa kanasuran sa yuta. Nagtrabaho ko 
didto sa London sulod sa taas nga panahon ug mihatag sa akong 
pagpamatuod sa daghang higayon didto. [Miadto kami sa Amster-
dam], ug ako dunay oportunidad sa usa ka miting nga mosulti og 
pipila ka pulong ug mihatag sa akong pagpamatuod. Miadto dayon 
kami sa Berlin, diin duna koy susama nga oportunidad. Miadto dayon 
kami sa Paris, diin duna koy susama nga oportunidad. Miadto dayon 
kami sa Estados Unidos, ngadto sa Washington, D.C., ug sa usa ka 
Dominggo didto duna koy susama nga oportunidad. Sa dihang 
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miabut ko sa balay, naluya gyud ko. . . . Miingon ko, ‘. . . Nakom-
pleto nako [kanang] bahina sa akong panalangin. Napadungog nako 
ang akong tingog sa dagkong kaulohan sa kalibutan. . . .’ Ug mibati 
gyud ko nianang paagiha.” 27

Sa dili pa makonsiderar ni Gordon nga nahuman na ang iyang 
misyon, kinahanglan una niyang tumanon ang usa pa ka buluhaton. 
Si Elder Joseph F. Merrill mihangyo niya nga makigkita sa Unang 
Kapangulohan sa Simbahan aron ireport ang mga panginahanglan 
sa British ug European Mission. Sa buntag niadtong Agosto 20, 
1935, wala pay usa ka bulan human siya nakapauli, gipasulod si 
Gordon ngadto sa council room sa Church Administration Building. 
Samtang nakiglamano sa matag sakop sa Unang Kapangulohan—
nila ni Presidente Heber J. Grant, J. Reuben Clark Jr., ug David O. 
McKay—kalit siyang nabug- atan sa buluhaton nga gihatag kaniya. 
Miingon si Presidente Grant, “Brother Hinckley, hatagan ka namo og 
kinse minutos aron sultihan kami kon unsay gusto ni Elder Merrill 
nga among madunggan.” 28

Sulod sa misunod nga 15 minutos, ang bag- ohay lang nga naka-
balik nga misyonaryo mipresentar sa problema ni Elder Merrill—
nga ang mga misyonaryo nagkinahanglan og mas maayo nga 
naimprinta nga mga materyal aron sa pagtabang kanila sa ilang 
trabaho. Agig tubag, si Presidente Grant ug ang iyang mga mag-
tatambag nangutana og daghan, ug ang miting misobra pa og usa 
ka oras kay sa naplanuhan.

Sa iyang pagpauli gikan sa miting, wala gayud damha ni Gordon 
kon sa unsang paagiha nga makaapekto sa iyang kinabuhi kad-
tong 75 minutos. Duha ka adlaw human niana nakadawat siya og 
tawag gikan ni Presidente McKay, nga mitanyag niya og trabaho 
isip executive secretary sa bag- ong natukod nga Radio, Publicity, ug 
Mission Literature Committee sa Simbahan. Kini nga committee, nga 
gilangkuban sa unom ka mga sakop sa Korum sa Napulog Duha, 
magtrabaho aron matubag ang mga panginahanglan nga gilatid ni 
Gordon sa iyang miting uban sa Unang Kapangulohan.29

Sa makausa pa, wala una gipadayon ni Gordon ang iyang mga 
plano sa graduate school ug career isip usa ka journalist. Mitrabaho 
siya sa paghimo og mga script alang sa mga programa sa radyo ug 
mga filmstrip, nagsulat og mga pamphlet alang sa mga misyonaryo, 
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nagpalambo og propesyunal nga mga relasyon sa mga media pio-
neer, ug nag- research ug nagsulat bahin sa kasaysayan sa Simbahan. 
Mitampo siya sa mga mensahe nga gitumong aron sa pag- ugmad 
og pagtuo sa mga miyembro sa Simbahan ug mikuha og atensyon 
sa mga tawo gawas sa Simbahan. Usa ka higala kausa mipadala 
niya og sulat nga midayeg niya bahin sa usa ka script sa radyo ug 
nangutana kon giunsa niya pagpalambo ang maong gasa sa pagsulat 
ug pagpamulong. Mitubag si Gordon:

“Kon duna koy talento sa pagpamulong o pagsulat, hilabihan 
gayud ako kamapasalamaton sa akong Amahan sa Langit. Dili ko 
motuo nga duna gyud koy natural nga abilidad sa pagpamulong ug 
pagsulat; hinoon, bisan unsang gahum nga naa nako miabut pinaagi 
sa mga oportunidad nga gihatag ngari nako.” 30

Ang trabaho ni Gordon uban sa committee nakapalambo sa iyang 
mga kahanas isip usa ka manunulat. Nagtanyag usab kini og bilil-
hong oportunidad nga makakat- on gikan sa mga apostoles ug mga 
propeta. Samtang nakita ni Gordon ang unom ka mga sakop sa 

Si gordon b. Hinckley isip empleyado sa radio, Publicity, 
ug Mission literature committee sa Simbahan
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Napulog Duha nga mainampingong naghimo og mga desisyon ug 
nagtudlo sa usag usa, mas nakasabut siya sa balaang calling niining 
nagkadaiyang mga kalalakin- an ug sa proseso sa pagpadayag nga 
nahitabo sa dihang nagtinambagay sila.

Si Elder Stephen L Richards, kinsa sa kaulahian nagserbisyo isip 
Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, mao ang chairman 
sa committee. Gihulagway siya ni Gordon isip “mahunahunaon, 
motimbang- timbang og maayo, mainampingon, ug maalamon. Dili 
gayud siya magdali- dali sa paglihok apan mainampingong motan- aw 
sa dili pa siya magpadayon. Akong nakat- unan nga mas maayo kon 
mainampingon nimong ipadayon kini nga buhat, tungod kay bisan 
unsa nga desisyon nga imong buhaton duna kini mga sangputanan 
ug makaapekto sa kinabuhi sa daghang tawo.” 31

Ang laing lima ka mga sakop sa committee mao sila si Elder 
Melvin J. Ballard, John A. Widtsoe, Charles A. Callis, Alonzo A. 
Hinckley (uyoan ni Gordon), ug Albert E. Bowen. Bahin kanila, 
miingon si Gordon:

“Nindot kaayo ang akong relasyon niadtong halangdon nga 
kalalakin- an, kinsa mabination kaayo nako. Apan akong nakat- unan 
nga mga tawo ra sila. Duna silay mga kahuyang ug mga problema, 
apan wala kana makahasol nako. Gani, nakapalambo pa kini sa 
akong opinyon bahin nila tungod kay nakita nako nga dunay ele-
mento sa kabalaan nga mas labaw pa kay sa mortal nga kinaiya, o 
mapahinunguron sila sa talagsaong paningkamot nga maoy kinatas- 
ang prayoridad sa ilang kinabuhi. Akong nakita ang inspirasyon 
nga naglihok sa ilang kinabuhi. Wala koy pagduha- duha kalabut 
sa ilang propetikanhong mga calling o sa kamatuoran nga ang 
Ginoo namulong ug naglihok pinaagi nila. Nakita nako ang ilang 
tawhanong kinaiya, ang ilang mga kahuyang—ug duna silay pipila. 
Apan nakita usab nako ang hilabihan nga kalig- on sa ilang pagtuo 
ug gugma alang sa Ginoo, ug sa ilang hingpit nga kamatinud- anon 
ngadto sa buhat ug sa pagsalig nga gihatag kanila.” 32

Kaminyoon, Pamilya, ug Pagserbisyo sa Simbahan

Siyempre, wala lang maghunahuna si Gordon bahin sa trabaho. 
Ang iyang pagpangulitawo ni Marjorie Pay nagpadayon sa dihang 
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mibalik siya gikan sa England. Ang iyang pagbiya lisud alang kang 
Marjorie maingon nga lisud usab kini alang kaniya. “Bisan sa kahi-
nam nako nga moserbisyo siya og misyon,” miingon si Marjorie sa 
wala madugay, “dili gyud nako malimtan ang kahaw- ang ug kaguol 
nga akong gibati sa dihang kana nga tren mibiya na sa estasyunan.” 33

Sa tinglarag sa 1929, upat ka tuig sa wala pa mibiya si Gordon 
ngadto sa England, nagpa- enrol si Marjorie alang sa mga klase sa 
University of Utah, apan ang iyang papa nawad- an og trabaho 
tungod sa Grabe nga Depresyon. Dali niyang gihunong ang pag-
tambong sa mga klase ug nakakita og trabaho isip secretary aron 
makatabang sa pagsuporta sa iyang mga ginikanan ug sa iyang lima 
ka manghud—usa ka paningkamot nga nagpadayon human maka-
balik si Gordon gikan sa iyang misyon niadtong 1935. Wala na gyud 
siyay oportunidad nga makabaton og pormal nga edukasyon, apan 

Si Marjorie Pay
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determinado siya nga magpadayon sa pagkat- on, mao nga iyang 
gi- edukar ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagbasa.

Ang malipayong disposisyon ni Marjorie, kinaiya sa trabaho, ug 
tinuoray nga pagsalig ngadto sa ebanghelyo nakapadani ni Gordon 
kaniya, ug nakadayeg siya sa iyang kabuotan ug pagtuo. “Samtang 
hapit na mi magminyo,” miingon siya, “gibati nako nga hingpit nga 
masaligon nga gihigugma ko ni Gordon. Apan nasayud usab ako 
nga dili gyud ko maoy una diha niya. Nasayud ko nga ikaduha ra 
ko sa iyang kinabuhi ug nga ang Ginoo maoy una. Ug okey ra na.” 
Mipadayon siya: “Para nako kon nasabtan nimo ang ebanghelyo 
ug ang katuyoan nganong nia kita dinhi, ganahan ka og bana nga 
unahon ang Ginoo. Mibati ko og kasiguroan kay nasayud nga usa 
siya ka lalaki nga sama niana.” 34

Naminyo sila si Gordon ug Marjorie sa Templo sa Salt Lake niad-
tong Abril 29, 1937, ug mibalhin ngadto sa balay nga bakasyunan 
sa mga Hinckley didto sa East Mill Creek. Gitauran nila kini og 
pugon [furnace], mihimo og laing mga kalamboan nga gikinahang-
lan aron mapuy- an sa tibuok tuig, miatiman sa mga prutasan ug 
mga garden, ug misugod sa pagtukod og kaugalingon nilang balay 
diha sa kasikbit nga dapit. Ug mao nga ang dapit sa probinsya 
nga ganahan ni Gordon panahon sa summer sa iyang pagkabata 
nahimong dapit diin siya ug si Marjorie mohimo sa ilang balay ug 
mopadako sa ilang mga anak—sila si Kathleen, Richard, Virginia, 
Clark, ug Jane.

Sila si Gordon ug Marjorie miestablisar og panimalay nga dunay 
gugma, pagtahud sa usag usa, kakugi, ug pagsunod sa ebanghelyo. 
Ang inadlaw nga pag- ampo sa pamilya nakahatag og paagi aron 
makita sa mga anak ang pagtuo ug gugma sa ilang mga ginikanan. 
Samtang ang pamilya dungan nga nag- ampo, nakabantay usab ang 
mga anak sa kaduol sa ilang Amahan sa Langit.

Ang panimalay sa mga Hinckley usa ka dapit nga dunay pipila 
ka mga lagda apan dagko og mga gilauman. Naghisgot si Marjorie 
bahin sa mga butang nga dili angayang lalisan. Naghulagway sa usa 
ka pamaagi sa ginikanan sa pagpadako sa mga anak nga gigamit nila 
sa iyang bana, miingon siya: “Akong nakat- unan nga kinahanglan 
kong mosalig sa akong mga anak, mao nga gisulayan nako nga dili 
gayud moingon nga dili kon posible ko nga moingon og oo. Sa 
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dihang nagpadako mi sa pamilya, usa kadto ka butang nga kina-
hanglang maagian kada adlaw ug malingaw samtang gibuhat kini. 
Kay akong nakita nga dili nako mahimo ang mga desisyon sa tanan 
nakong mga anak, gisulayan nako nga dili mabalaka sa ginagmayng 
butang.” 35 Isip resulta sa pagsalig sa ilang mga ginikanan, gibati sa 
mga anak nga gitahud ug nakabaton og kasinatian ug pagsalig. Ug 
kon ang tubag dili, nakasabut ang mga anak nga ang maong tubag 
wala gihatag nga walay maayong rason.

Ang panimalay sa mga Hinckley puno usab sa katawa. Kau-
sa miingon si Marjorie: “Ang bugtong paagi aron makasagubang 
sa kinabuhi mao nga kataw- an lamang nimo kini. Mahimo kang 
mokatawa o mohilak. Mas gusto kong mokatawa. Ang paghilak 
makapasakit sa akong ulo.” 36 Kay dunay mga ginikanan nga maka-
katawa sa ilang kaugalingon ug makakita og kataw- anan sa inad-
lawng kinabuhi, nakita sa mga anak ang ilang panimalay nga usa 
ka malipayong kadangpan.

Ang pagserbisyo sa Simbahan kanunayng kabahin sa kinabuhi 
nila ni Gordon ug Marjorie. Miserbisyo si Gordon isip stake Sunday 
School superintendent ug gitawag ngadto sa Sunday School general 
board, diin miserbisyo siya sulod sa siyam ka tuig. Sa wala madugay 
miserbisyo siya isip counselor sa stake presidency ug isip stake pre-
sident, samtang si Marjorie miserbisyo sa Primary, Young Women, 
ug Relief Society. Nakasaksi ang ilang mga anak sa pagserbisyo sa 
Simbahan isip makalipay nga pribilehiyo—usa ka sumbanan nga 
gisunod sa matag usa nila sa ilang katuigan sa pagkahamtong.

Pagpangandam pinaagi sa Propesyunal 
nga mga Paningkamot

Sulod sa unang unom ka tuig sa kaminyoon nila ni Marjorie ug 
Gordon, nagpadayon si Gordon sa pagtrabaho sa Radio, Publicity, 
ug Mission Literature Committee sa Simbahan. Mapahinunguron 
siya sa iyang trabaho, ug ang mga proyekto ug mga tagal [deadline] 
kasagaran magkinahanglan sa labing dako nga paningkamot—ug 
labaw pa—sa paggamit sa iyang mga abilidad ug mga kasinatian. 
Sa sulat ngadto sa usa ka higala, misulat siya:
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“Daghang buhatunon. Ang trabaho niini nga committee nga 
dunay taas nga ngalan mas nagkadako ug nagkakomplikado ug 
mas makapainteresado. . . .

“.  .  . Ang radyo, mga pelikula, ug literature sa nagkadaiyang 
matang . . . miresulta sa padayon nako nga pag- ampo, mapainub-
sanon, busy, ug naa sa trabaho sulod sa taas nga oras. . . . Tanan 
niini miresulta nga mas magdepende ko sa mga antiyuhos, . . . mas 
dako og gamay, mas kalma, ug mas puno sa katingala kon asa kini 
tanan padulong.” 37

Sa sayong bahin sa mga 1940, ang Ikaduhang Gubat sa Kalibutan 
nagdala og kausaban sa panarbaho ni Gordon. Ang full- time nga 
misyonaryo nga buhat hapit wala na tungod sa gubat, mao nga ang 
iyang trabaho sa paghatag og misyonaryo nga mga materyal wala 

Si gordon b. Hinckley, 1951
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na kaayo kinahanglana. Mibati og responsibilidad sa pagtabang 
sa paningkamot kalabut sa gubat, mi- apply siya sa eskwelahan sa 
pagka- opisyal sa United States Navy. Apan, ang iyang problema sa 
mga allergy mihimo niyang dili kwalipikado. “Nasagmuyo ko nga 
gibalibaran ko,” miangkon siya sa wala madugay. “Nagpadayon 
ang gubat, ug ang tanan nagbuhat og butang aron makatabang. 
Gibati nako nga kinahanglan kong moapil sa laing paagi.” 38 Kini 
nga tinguha miresulta sa iyang pag- apply og trabaho isip assistant 
superintendent alang sa Denver ug Rio Grande Railroad. Tungod 
kay ang mga tren importante man sa pagdala sa mga tropa ug 
kagamitan alang sa gubat, gibati ni Gordon nga kini nga trabaho 
makatabang niya sa pagserbisyo sa iyang nasud. Gidawat siya sa 
kompanya niadtong 1943, ug nagtrabaho siya sa ilang depot sa 
Siyudad sa Salt Lake hangtud siya ug ang iyang pamilya nabalhin 
sa Denver, Colorado, pagka- 1944.

Nakadayeg ang mga supervisor sa trabaho ni Gordon, ug sa 
dihang nahuman na ang gubat pagka- 1945, ila siyang gitanyagan 
og permanente nga posisyon nga dunay hayag nga ugma sa panar-
baho. Sa samang higayon, si Elder Stephen L Richards mitawag 
ug mihangyo ni Gordon nga mobalik sa full- time nga trabaho sa 
Simbahan. Bisan tuod nga ang railroad makatanyag og mas dakong 
sweldo kay sa Simbahan, gisunod ni Gordon kon unsay naa sa iyang 
kasingkasing ug mibalik ngadto sa Siyudad sa Salt Lake.39

Ang pagtrabaho ni Gordon sa punoang buhatan sa Simbahan sa 
wala madugay mipalapad sa mas una niyang mga responsibilidad. 
Pagka- 1951 gitudlo siya isip executive secretary sa General Mis-
sionary Committee sa Simbahan ug gisangunan nga magdumala 
sa inadlaw- adlaw nga mga operasyon sa bag- ong natukod nga 
Missionary Department. Kini nga department ang nagdumala sa 
tanang may kalabutan sa pagsangyaw sa ebanghelyo, lakip na ang 
produksyon, paghubad, ug pag- apud- apod sa mga materyal nga 
gigamit sa mga misyonaryo; training alang sa mga misyonaryo ug 
mga mission president; ug sa public relations media nga gigamit 
aron sa pag- establisar og relasyon ug pagwagtang sa sayop nga mga 
hunahuna bahin sa Simbahan.40

Sa tinglarag sa 1953, gipatawag ni Presidente David O. McKay si 
Gordon ngadto sa iyang opisina ug mihangyo niya sa pagkonsiderar 
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sa usa ka pangutana nga dili direktang may kalabutan sa mga katung-
danan diha sa Missionary Department. “Brother Hinckley,” misu-
god siya, “sama sa imong nahibaloan, nagtukod kita og templo 
sa Switzerland, ug lahi kini sa uban natong mga templo tungod 
kay kinahanglan gayud kining moserbisyo sa mga miyembro nga 
mosulti og daghang pinulongan. Gusto kong mangita ka og paagi 
sa pagpresentar sa instruksyon sa templo sa nagkalain- laing pinu-
longan sa Europe samtang manginahanglan og gamay ra nga mga 
temple worker.” 41

Mihatag si Presidente McKay og usa ka dapit diin makapangayo 
si Gordon og inspirasyon ug makalikay sa bug- at nga gimbuha-
ton sa iyang trabaho diha sa Missionary Department. Magabii 
sa mga adlaw sa semana, mga Sabado, ug pipila ka Dominggo, 
nagtrabaho si Gordon sa usa ka gamayng kwarto sa ikalimang 
andana sa Templo sa Salt Lake. Sa daghang Dominggo sa bun-
tag, miapil niya si Presidente McKay aron mopakigbahin og mga 
ideya, motan- aw og maayo sa presentasyon sa endowment, ug 
mag- ampo alang sa giya.

Human sa pagpamalandong, pag- ampo, ug pagtinguha og pina-
dayag, mirekomendar si Gordon nga ang presentasyon sa endow-
ment ibutang sa pelikula, nga ang mga pulong nianang sagradong 
instruksyon dunay audio recording sa pipila ka mga pinulongan. Si 
Presidente McKay ug ang uban miaprubar sa iyang rekomendasyon 
ug mi- assign niya nga himuon ang pelikula. Nagtrabaho si Gordon 
uban sa usa ka team nga dunay talento ug matinud- anong mga 
propesyunal nga mikompleto sa proyekto pagka- Septyembre 1955. 
Personal dayon niyang gidala ang mga pelikula ngadto sa Templo 
sa Bern Switzerland ug midumala sa teknikal nga mga preparasyon 
alang sa inisyal nga mga sesyon sa endowment.42

Natandog si Gordon nga makita ang iyang buhat nga nakaha-
tag og kalipay sa mga Santos sa Europe: “Samtang nakita nako 
kadtong mga katawhan nga nagpundok gikan sa napulo ka mga 
nasud aron moapil sa mga ordinansa sa templo; samtang nakita 
nako ang edaran nga mga tawo gikan sa komunista nga mga 
nasud [Iron Curtain] nga nawad- an sa ilang mga pamilya tungod 
sa gubat nga mikatap sa ilang mga dapit, ug nakasaksi sa mga 
pagpadayag sa kalipay ug mga luha sa kamaya nga naggikan sa 
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ilang kasingkasing isip resulta sa mga oportunidad nga gihatag 
ngadto nila; samtang nakita nako ang batan- ong mga bana ug mga 
asawa uban sa ilang mga pamilya—ang ilang malipayon ug mata-
hum nga mga anak—ug nakita kadtong mga pamilya nga nahiusa 
sa mahangturong relasyon, nasayud ko uban sa kasiguroan nga 
lapas pa sa unsay akong nahibaloan sa una nga si [Presidente 
McKay] dinasig ug gigiyahan sa Ginoo sa pagdala niining bililhong 
mga panalangin ngadto sa kinabuhi niadtong mga kalalakin- an 
ug kababayen- an nga dunay hugot nga pagtuo nga nagpundok 
gikan sa kanasuran sa Europe.” 43

Baynte ka tuig ang milabay sukad nakabalik si Gordon gikan 
sa iyang misyon, ug wala niya matuman ang iyang damgo nga 
makadawat og advanced degree ug mahimong usa ka journalist. 
Hinoon, iyang nakat- unan ang paggamit sa bag- ong teknolohiya 
sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, mipalambo og positibong mga 
relasyon ngadto sa ubang mga tawo sa laing tinuohan, mituon ug 
misulat og mga butang bahin sa kasaysayan sa Simbahan, ug mita-
bang sa pag- andam og paagi aron ang liboan ka mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw makadawat og mga panalangin sa templo. Kini 
nga mga kasinatian maoy magsilbi isip pundasyon sa pagserbisyo 
nga iyang ihatag sa tibuok niyang kinabuhi.

Pagserbisyo isip Assistant sa Napulog Duha

Pagka- Sabado, Abril 5, 1958, ang anak nga lalaki nila ni Gordon 
ug Marjorie nga si Richard mitubag og tawag sa telepono. Ang nana-
wag wala mopaila sa iyang kaugalingon, apan nakaila si Richard sa 
tingog ni Presidente David O. McKay ug dali nga mipahibalo sa iyang 
papa. Human makaistorya si Presidente McKay, nagdali nga naligo 
si Gordon, nag- ilis sa iyang sinina, ug miadto sa opisina sa Presi-
dente sa Simbahan. Tungod kay nakadawat siya og mga assignment 
gikan ni Presidente McKay sa una, nagpaabut siya nga hangyuon 
nga motabang alang sa usa ka butang agig pagpangandam sa sunod 
adlaw nga sesyon sa kinatibuk- ang komperensya. Nakuratan siya 
sa pagkahibalo nga duna diay laing nahunahunaan si Presidente 
McKay. Human sa mahigalaong pangumusta, gihangyo ni Presidente 
McKay si Gordon nga moserbisyo isip Assistant sa Napulog Duha. 
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Ang mga kaigsoonan nga nagserbisyo niini nga katungdanan, nga 
gihunong na niadtong 1976, mga General Authority sa Simbahan. 
Nagserbisyo si Gordon isip presidente sa East Mill Creek Stake sa 
dihang giisyu ni Presidente McKay kini nga calling.

Pagkasunod adlaw, si Elder Gordon B. Hinckley nakadawat og 
mapaluyuhong boto sa kinatibuk- ang komperensya. Bisan tuod nga 
iyang giangkon sa iyang unang pakigpulong sa komperensya nga siya 
“nabug- atan sa pagbati nga dili angayan,” gihangup niya ang iyang 
bag- ong responsibilidad uban sa kinaiya sa pagtuo ug kadasig.44

Usa ka dakong katungdanan nga miabut kang Elder Hinckley 
isip Assistant sa Napulog Duha mao ang pagdumala sa buhat sa 
Simbahan sa tibuok Asia. Gamay ra ang iyang nahibaloan bahin 
sa mga tawo didto ug dili makaistorya sa ilang mga pinulongan, 
apan dali siyang nakapalambo og pagmahal kanila, ug sila naka-
palambo og pagmahal kaniya. Si Kenji Tanaka, usa ka Japanese 
nga Santos sa Ulahing mga Adlaw, misaysay bahin sa unang miting 
ni Elder Hinckley didto sa Japan: “Ang kadasig ni Elder Hinckley 
makita sa masanagon niya nga mga mata. Ang una niyang pulong 
ngari namo mao ang Subarashii! [‘Talagsaon!’] Ang kahimtang 
niana nga miting nausab gikan sa dili relaks ug pormal ngadto sa 
kamahigalaon ug kasuod ngadto niya, ug usa ka mainitong pagbati 
ang mipatigbabaw.” 45

Kini ang pagbati nga iyang gipakigbahin bisan asa siya moadto 
sa Asia. Gitabangan niya ang mga tawo nga makita nga pinaagi 
sa pagtuo diha sa Ginoo, makakab- ot sila og dagkong butang ug 
makatabang nga molambo ang Simbahan diha sa ilang mga yutang 
natawhan. Nagpabilin usab siya nga suod sa full- time nga mga 
misyonaryo, kay nasayud nga ang ilang kakugi dunay direkta nga 
epekto sa mga tawo nga ilang giserbisyuhan.

Usa ka Talagsaon nga Saksi sa Ngalan ni Kristo

Laing makapausab sa kinabuhi nga tawag sa telepono miabut sa 
laing Sabado—Septyembre 30, 1961. Niining higayuna si Marjorie 
ang nakadungog sa pamilyar nga tingog ni Presidente McKay diha sa 
telepono. Nagdali na usab si Gordon B. Hinckley ngadto sa opisina 
sa Presidente sa Simbahan. Nakuratan na usab siya ug nabug- atan 
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sa dihang nahibaloan niya ang rason sa panag- istoryahanay. Sa 
iyang pag- abut, gisultihan siya ni Presidente McKay, “Gibati nako 
nga mopili nimo nga maoy mohulip sa nabakante nga dapit diha 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug gusto namo nga 
paluyohan ka karon sa komperensya.” 46 Si Elder Hinckley mipa-
dayon pag- usab uban sa pagtuo ug kadasig bisan pa man sa mga 
pagbati nga dili angayan.

Isip usa ka Apostol, nakadawat si Elder Hinckley og dugang 
nga mga responsibilidad. Nakighimamat siya usahay sa mga lider 
sa gobyerno ug ubang mga dignitary. Kanunay siyang hangyuon 
nga mamulong sa publiko alang sa Simbahan aron tubagon ang 
mga pagpanaway ug kultural nga mga kagubot sa Estados Unidos. 
Nangulo siya sa mga paningkamot sa paglig- on sa mga kapabilidad 
sa Simbahan sa pagsibya ug paggamit sa teknolohiya sa pagsang-
yaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Bisan niining nagkalapad 
nga mga tahas, wala gayud mawala ang iyang panglantaw sa iyang 
responsibilidad sa paglig- on sa pagtuo sa mga indibidwal ug sa mga 
pamilya. Namulong man siya sa usa ka tawo o sa napulo ka libo 
ka tawo, personal niyang natandog ang mga tawo, nga nahimong 
ilhanan sa iyang pangalagad: sa pagdala sa mga tawo, sa tagsa- 
tagsa, ngadto ni Kristo.

Si Elder Hinckley padayon nga midumala sa buhat didto sa Asia sa 
sunod nga pito ka tuig, ug nagmaya siya nga makita ang paglambo 
sa iyang mga higala didto. Mikomentaryo siya, “Usa kini ka maka-
padasig nga kasinatian . . . nga makasaksi sa paagi sa pagtuman sa 
iyang hingpit nga plano niadtong . . . mga bahin sa yuta.” 47

Sa pagkausab sa mga assignment diha sa Korum sa Napulog Duha, 
nakadawat si Elder Hinckley og mga oportunidad nga makaserbisyo 
sa laing bahin sa kalibutan. Bisan asa siya moadto, nagpakita siya 
og pagpakabana sa indibidwal. Niadtong 1970, sa dihang nagdu-
mala siya sa buhat sa Simbahan didto sa South America, mibiyahe 
siya sa Chile human midumala og usa ka stake conference sa Peru. 
Duha ka adlaw human miabut sa Chile, iyang nahibaloan nga usa 
ka makagun- ob nga linog ang miigo sa Peru ug upat ka mga misyo-
naryo ang nawala. Dali siya nga mihimo og mga plano nga mobalik 
sa Peru bisan kon malangay ang iyang pagpauli sa balay. “Dili ko 
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mahimutang nga mopauli sa balay samtang dunay mga misyonaryo 
nga nawala,” miingon siya.48

Miabut siya sa Lima, Peru, pagkasunod buntag. Sa dihang ang 
nawala nga mga misyonaryo nakakita og usa ka ham radio operator, 
nakatawag sila sa Lima, ug nakaistorya nila si Elder Hinckley. Ang 
mga misyonaryo naa sa gamayng kwarto nga puno sa ubang mga 
naluwas, ug ang ilang panag- istoryahanay nasibya gamit ang usa 
ka speaker. “Sa dihang ang tingog ni Elder Hinckley nadungog diha 
sa speaker nianang kwarto nga napuno sa mga tawo nga namugos 
nga makaistorya sa radyo, usa ka dali nga kahilum ang nabati sa 
tibuok kwarto. Bisan kon Iningles ang iyang sinultihan, ug kining 
mga tawhana Kinatsila ang sinultihan sa tanan, nagsugod sila sa pag-
sultihanay sa usag usa nga naghunghong ug nangutana, ‘Kinsa man 
kanang tawhana?’ Dihay usa ka pagbati, bisan taliwala sa kagubot, 
nga kana nga tingog iya sa dili ordinaryo nga tawo.” 49

Atol sa iyang unang duha ka tuig sa pagdumala sa Simbahan sa 
South America, si Elder Hinckley milibut sa tanang misyon; mihimo 
og bag- ong mga misyon sa Colombia ug Ecuador; mitabang sa pag-
himo og bag- ong mga stake sa Lima, Peru, ug São Paulo, Brazil; ug 
mitabang sa pagsulbad sa mga problema sa pagkuha og visa alang sa 
mga misyonaryo nga gitawag nga moserbisyo sa Argentina. Diha siya 
taliwala sa pagbuhat og dugang pa sa dihang, niadtong Mayo 1971, 
gi- assign siya sa pagdumala sa walo ka mga misyon sa Europe.50

Kanunayng gibati ni Elder Hinckley ang kakapoy sa iyang busy 
nga iskedyul. Kanunay siyang malipayon nga mopauli sa balay ug 
mogahin og panahon uban ni Marjorie ug sa mga anak. Hinoon, 
makaingon si Marjorie nga kon dugay kaayo nga wala siya sa traba-
ho, dili siya mahimutang. Ang iyang calling isip usa ka Apostol—usa 
sa “talagsaon nga mga saksi sa ngalan ni Kristo sa tibuok nga kali-
butan” (D&P 107:23)—dili gayud layo sa iyang hunahuna.

Bug- at nga mga Responsibilidad isip 
Magtatambag sa Unang Kapangulohan

Niadtong Hulyo 15, 1981, human makaserbisyo sa Korum sa 
Napulog Duha sulod sa hapit 20 ka tuig, nakadawat si Elder Hinckley 
og laing makapakurat nga calling. Si Presidente Spencer W. Kimball, 
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nga nianang higayuna maoy Presidente sa Simbahan, mihangyo 
kaniya nga moserbisyo isip magtatambag sa Unang Kapangulohan, 
agig dugang ngadto nila ni Presidente N. Eldon Tanner ug Marion G. 
Romney. Dili kini kasagaran apan dili ingon nga wala pa mahitabo 
nga eksepsyon sa sumbanan sa pagbaton og duha ka mga magta-
tambag. Si Presidente Kimball ug ang iyang mga magtatambag dili 
maayo ang panglawas ug nagkinahanglan og dugang nga suporta 
diha sa Kapangulohan.51

Sa una niyang pakigpulong sa kinatibuk- ang komperensya sa 
bag- o niyang katungdanan, namulong si Presidente Hinckley: “Ang 
bugtong nakong tinguha mao ang pagserbisyo uban sa kamatinud- 
anon bisan asa ko tawagon. . . . Kining sagradong calling nakapahi-
numdom nako sa akong mga kahuyang. Kon nakapasilo man ko sa 
bisan unsa nga higayon, nangayo ko og pasaylo ug nanghinaut nga 
inyo kong mapasaylo. Madugay man o madali kini nga assignment, 

Si Presidente gordon b. Hinckley sa kinatibuk- ang komperensya 
sa usa ka higayon sa dihang siya lamang ang bugtong sakop 

sa unang Kapangulohan nga himsug nga makatambong
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gisaad nako ang akong labing maayo nga paningkamot, nga gihatag 
uban sa gugma ug pagtuo.” 52

Ang iyang labing maayo nga paningkamot gikinahanglan sam-
tang ang panglawas nila ni Presidente Kimball, Tanner, ug Rom-
ney mikunhod. Kadaghanan sa inadlaw- adlaw nga buluhaton sa 
Unang Kapangulohan nasangun ngadto ni Presidente Hinckley. 
Gipas- an usab niya ang kadaghanan sa responsibilidad alang sa 
mas dagkong mga paningkamot, sama sa pagpahinungod sa Tem-
plo sa Jordan River Utah. Agig dugang, giatubang usab niya ang 
pagsaway sa publiko sa Simbahan ug sa mga lider niini, kaniadto 
ug sa kasamtangan. Sa Abril 1982 nga kinatibuk- ang komperensya 
mitambag siya:

“Nagpuyo kita sa katilingban kon asa ang mga tawo magmaya sa 
pagsaway. . . . Giawhag ko kamo nga magbaton og lapad nga pang-
lantaw ug hunungon ang kabalaka sa ginagmayng mga kasaypanan. 
. . . Ginagmay ra kini nga bahin sa dakong serbisyo sa [mga lider sa 
Simbahan] ug sa kahalangdon sa ilang mga tampo.” 53

Namatay si Presidente Tanner niadtong Nobyembre 27, 1982, 
ug ang panglawas nila ni Presidente Kimball ug Romney mikun-
hod ngadto na sa punto nga sa Abril 1983 nga kinatibuk- ang 

Si Presidente ezra Taft benson (tunga) uban sa iyang mga 
magtatambag, si Presidente gordon b. Hinckley (wala) ug Presidente 

Thomas S. Monson (tuo), sa kinatibuk- ang komperensya
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komperensya, si Presidente Hinckley, nga nianang higayuna gitawag 
nga Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, naglingkod 
tupad sa bakante nga mga lingkuranan diha sa atubangan. Sa hila-
bihan ka personal nga paagi, iyang gibati ang gitawag niya kausa 
nga “ang kamingaw sa pagpangulo.” 54

Nagpadayon si Presidente Hinckley uban sa pag- amping ug pag- 
ampo, dili gustong molihok nga wala ang awtoridad sa propeta. 
Nanawagan siya sa senior nga mga sakop sa Napulog Duha—ilabi 
na ni Elder Ezra Taft Benson, ang presidente sa korum—alang sa 
panabang sa pagpadagan sa inadlaw nga buluhaton sa Simbahan. 
Nakigtambayayong si Presidente Hinckley sa Korum sa Napulog 
Duha, kanunay nga gigiyahan sa tambag gikan ni Presidente Kimball. 
Bisan pa man niana, gibati niya ang dakong palas- anon.

Bisan tuod nga ang mga responsibilidad ni Presidente Hinckley sa 
Unang Kapangulohan sa kasagaran nakahimo niya sa pagpabilin sa 
Siyudad sa Salt Lake, usahay mobiyahe siya aron mangalagad sa mga 
miyembro ug sa mga misyonaryo sa laing bahin sa kalibutan. Niad-
tong 1984 mibalik siya sa Pilipinas. Dise- otso ka tuig na sukad iyang 
gipahinungod ang unang chapel didto; karon iyang ipahinungod 
ang unang templo. Sa pagpahinungod nga pag- ampo, miingon siya:

“Kining nasud sa Pilipinas usa ka nasud nga daghan og mga isla 
kansang mga katawhan nahigugma sa kagawasan ug kamatuoran, 
kansang mga kasingkasing daling mobati sa pagpamatuod sa imong 
mga sulugoon, ug kinsa bukas ngadto sa mensahe sa mahangturong 
ebanghelyo. Magpasalamat kami kanimo sa ilang hugot nga pagtuo. 
Magpasalamat kami kanimo sa ilang diwa sa pagsakripisyo. Mag-
pasalamat kami kanimo sa milagro sa kalamboan sa imong buhat 
niining dapita.” 55

Ang nagpadayon nga kalamboan sa Simbahan klaro niadtong 
Hunyo 1984 sa dihang, sa ngalan sa Unang Kapangulohan, gipa-
hibalo ni Presidente Hinckley ang calling sa mga Area Presiden-
cy—mga sakop sa Seventy kinsa magpuyo sa tibuok kalibutan 
ug modumala sa buhat sa Simbahan sa i- assign nga mga dapit. 
Magtrabaho ubos sa direksyon sa Unang Kapangulohan ug sa 
Korum sa Napulog Duha, kining mga kaigsoonan mosangkap sa 
kasagaran sa pagpangulo ug training diha sa ilang mga dapit. “Dili 
kita makahimo sa tanang desisyon sa Siyudad Salt Lake,” miingon 
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siya. “Kinahanglang duna kitay buhaton bahin sa pag- decentralize 
sa awtoridad.” 56 Mga usa ka tuig human niana, namulong sa mga 
lider sa Simbahan sa tibuok kalibutan, miingon si Presidente Hin-
ckley: “Masaligon ko nga usa kini ka dinasig ug dakong lakang 
paingon sa kalamboan nga atong gihimo nining miaging pipila ka 
bulan. Masaligon ko nga ang kanunayng presensya niining buotan 
nga mga kalalakin- an diha sa inyong taliwala makahatag ninyo og 
dakong kasiguroan. Kining mga Kaigsoonan naghiusa sa tibuok 
Simbahan.” 57

Human sa pagpangulo sa Simbahan og 12 ka tuig sa talagsaong 
kalamboan, si Presidente Spencer W. Kimball namatay niadtong 
Nobyembre 5, 1985. Ang senior nga Apostol, si Presidente Ezra Taft 
Benson, gi- set apart isip Presidente sa Simbahan. Gihangyo niya si 
Gordon B. Hinckley nga moserbisyo isip Unang Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan ug si Thomas S. Monson nga moserbisyo isip 
Ikaduhang Magtatambag. Uban sa tulo ka himsug nga mga sakop 
sa Unang Kapangulohan, gibati ni Presidente Hinckley nga migaan 
ang iyang gipas- an ug dunay daghang oportunidad sa pagbisita sa 
mga Santos sa tibuok kalibutan.

Sulod sa pipila ka tuig, ang panglawas ni Presidente Benson 
misugod sa pagkunhod, ug ang inadlaw nga mga responsibilidad 
sa pagpadagan sa Simbahan nasangun na usab ngadto ni Presidente 
Hinckley. Niining higayuna, hinoon, wala na siya mag- inusara sa 
Unang Kapangulohan. Uban sa kadasig ug kusog, sila si Presidente 
Hinckley ug Monson mipabilin sa Simbahan diha sa pagpadayon, 
kanunayng nagtahud sa calling ni Presidente Benson isip propeta, 
manalagna, ug tigpadayag. Nakapalambo sila og lig- on, malungta-
rong panaghigalaay ug panag- uban.

Namatay si Presidente Benson niadtong Mayo 30, 1994, ug si 
Presidente Howard W. Hunter nahimong Presidente sa Simbahan. 
Sa makausa pa, sila si Presidente Hinckley ug Monson miserbisyo 
isip mga magtatambag. Pagka- Hunyo, sila si Presidente ug Sister 
Hinckley mikuyog ni Presidente Hunter ug sa iyang asawa nga 
si Inis ug ni Elder M. Russell Ballard ug sa iyang asawa, nga si 
Barbara, ngadto sa Nauvoo, Illinois, aron mosaulog sa ika- 150 ka 
tuig nga paghinumdom sa pagkamartir nila ni Joseph ug Hyrum 
Smith. Kini lamang ang biyahe nga magkauban sila si Presidente 
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Hunter ug Presidente Hinckley. Nanlimbasug si Presidente Hunter 
sa mga problema sa panglawas sulod sa mga katuigan, ug ang 
iyang panglawas paspas nga mikunhod human niini nga biyahe. 
Niadtong Pebrero 27, 1995, gihangyo niya si Presidente Hinckley 
alang sa panalangin sa priesthood. Niana nga panalangin, nanga-
muyo si Presidente Hinckley alang sa kinabuhi ni Presidente 
Hunter apan miingon usab nga anaa siya sa mga kamot sa Ginoo.58 
Pipila ka adlaw human niana, pagka- Marso 3, 1995, namatay si 
Presidente Hunter.

Propeta, Manalagna, ug Tigpadayag 
ug Presidente sa Simbahan

Ang kamatayon ni Presidente Hunter, bisan dili makapakurat, 
naghatag og kabug- aton sa mga Hinckley. Isip senior nga Apostol, 
si Presidente Hinckley mao ang sunod nga mahimong Presidente sa 
Simbahan. Nahinumdom si Sister Hinckley sa higayon nga nadawat 
nila ang balita sa kamatayon ni Presidente Hunter: “Patay na si Presi-
dente Hunter, ug nahabilin kami aron magpadayon. Gibati nako ang 
tumang kaguol, nag- inusara gayud. Mao usab si Gordon. Nabug- atan 
gayud siya. Ug gibati niya nga hilabihan gayud nga kaguol. Wala 
nay nahabilin nga makasabut kon unsay iyang giagian.” 59

Human sa lubong ni Presidente Hunter, nakakita og kahupayan 
si Presidente Hinckley diha sa templo. Nag- inusara sa kwarto nga 
mitinganan sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha 
diha sa Templo sa Salt Lake, gibasa niya og maayo ang mga kasu-
latan ug namalandong sa unsay iyang gibasa. Namalandong siya sa 
kinabuhi, pangalagad, ug Pag- ula ni Jesukristo. Dayon gitun- an niya 
ang mga hulagway diha sa bong- bong, nga nagpakita sa tanang mga 
Presidente sa Simbahan gikan ni Joseph Smith ngadto ni Howard W. 
Hunter. Iyang girekord kini nga kasinatian sa iyang journal:

“Naglakaw- lakaw ko sa atubangan niining mga hulagway ug 
mitan- aw sa mga mata sa kalalakin- an nga girepresentar didto. 
Akong gibati nga morag maistorya nako sila. Akong gibati nga morag 
nakig- istorya sila nako ug naghatag nako og kasiguroan. . . . Nagling-
kod ko sa lingkuranan nga akong gi- okupar isip unang magtatambag 
sa Presidente. Migahin ko og igong panahon sa pagtan- aw niadtong 
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mga hulagway. Ang tanan morag buhi. Ang ilang mga mata morag 
nagtan- aw nako. Akong gibati nga nag- awhag sila nako ug misaad 
sa ilang suporta. Morag moingon sila nako nga namulong sila alang 
kanako didto sa konseho sa kalangitan, nga dili ko angayang mahad-
lok, nga mapanalanginan ko ug mapaluyohan sa akong pangalagad.

Si Presidente gordon b. Hinckley diha sa pulpito 
sa kinatibuk- ang komperensya
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“Miluhod ko ug nangamuyo sa Ginoo. Dugay kong nakig- istorya 
Kaniya diha sa pag- ampo. . . . Masaligon ko nga pinaagi sa gahum 
sa Espiritu, nadungog nako ang pulong sa Ginoo, dili sa bokal, apan 
sa mainitong pagbati nga akong gibati sulod sa akong kasingkasing 
kalabut sa akong mga pangutana diha sa pag- ampo.” 60

Human niini nga kasinatian girekord na usab niya ang iyang mga 
hunahuna: “Mas maayo na ang akong gibati, ug duna koy mas lig- on 
nga kasiguroan sa akong kasingkasing nga ang Ginoo naglihok sa 
Iyang kabubut- on kalabut sa Iyang kawsa ug gingharian, nga mapa-
luyohan ko isip Presidente sa Simbahan ug propeta, manalagna, ug 
tigpadayag, ug moserbisyo sa panahon kon pagbuot sa Ginoo. Uban 
niining kumpirmasyon sa Espiritu sa akong kasingkasing, andam 
na ko karon nga magpadayon sa labing maayong buhat nga akong 
nahibaloan kon unsaon sa paghimo. Lisud alang nako nga makatuo 
nga ang Ginoo mipahimutang nako niining labing taas ug sagrado 
nga responsibilidad. . . . Nanghinaut ko nga gibansay ko sa Ginoo 
sa pagbuhat sa unsay Iyang gilauman nako. Ihatag nako Kaniya 
ang hingpit nga kamatinud- anon, ug sigurado nga tinguhaon nako 
ang Iyang giya.” 61

Si Presidente Gordon B. Hinckley gi- set apart isip Presidente sa 
Simbahan niadtong Marso 12, 1995, ug pagkasunod adlaw namu-
long siya sa usa ka press conference ug mitubag sa mga pangutana 
sa mga reporter. Si Elder Jeffrey R. Holland mireport nga “duol sa 
katapusan sa mahigalaon, usahay kinomedya, kanunay nga mada-
nihong panaghisgot sa daghang mga pangutana nga gipasupot niini 
nga news conference, si Presidente Hinckley gipangutana sa usa 
ka reporter, ‘Unsa man ang imong tutukan? Unsa man ang tema sa 
imong administrasyon?

“Diha- diha mitubag siya, ‘Ipadayon. Oo. Ang among tema mao 
ang ipadayon ang mahinungdanong buhat nga gipangulohan sa 
mga nag- una kanamo.’” 62

Si Presidente Hinckley matinuoron niana nga saad. Uban sa pagta-
hud sa mga propeta nga nag- una kaniya, gipadayon niya ang buhat 
nga ilang gihimo. Ug uban sa hugot nga pagtuo sa Dios nga Amahan 
ug kang Jesukristo, gisunod niya ang pagpadayag sa pagpahigayon 
niana nga buhat sa bag- ong mga paagi.
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Pagdala sa Simbahan “gikan sa Kangiub” (d&P 1:30)

Gikan sa sinugdanan sa pangalagad ni Presidente Hinckley, si 
Elder Neal A. Maxwell sa Korum sa Napulog Duha nakaobserbar: 
“Si Presidente Hinckley mitabang sa pagpangulo sa Simbahan gikan 
sa kangiub. Ang Simbahan dili makapadayon sa unsay kinahang-
lan niining buhaton kon natago kita ilawom sa usa ka gantangan. 
Kinahanglan dunay mogawas, ug si Presidente Hinckley andam 
nga mobuhat sa ingon. Usa siya ka tawo nga nakasabut sa nangagi 
ug sa karon, duna siyay talagsaong mga gasa sa pagpahayag nga 
makapahimo niya sa pagpresentar sa atong mensahe sa paagi nga 
makadani sa mga tawo bisan asa.” 63

Ang daghang naagian ni Presidente Hinckley sa media ug pag-
sibya nakatabang sa pag- andam kaniya niini nga paningkamot. 
Isip Presidente sa Simbahan, kanunay siyang magpa- interbyu sa 
mga journalist sa tibuok kalibutan, motubag sa ilang mga pangu-
tana bahin sa doktrina ug polisiya sa Simbahan ug mohatag sa 
iyang pagpamatuod bahin sa Manluluwas ug sa gipahiuli nga 
ebanghelyo. Sa matag higayon, ang pagsinabtanay misaka ug ang 
panaghigalaay milambo.

Usa ka talagsaong higayon mao ang 1996 nga interbyu uban sa 
beteranong reporter nga si Mike Wallace sa programa sa telebisyon 
nga 60 Minutes. Si Mr. Wallace nailhan nga walay kaluoy nga tig- 
interbyu, ug miangkon si Presidente Hinckley sa pipila ka pagpa-
nagana sa wala pa ang pagpasalida diha sa nasudnong telebisyon 
sa Estados Unidos. “Kon ang resulta maayo, mapasalamaton gyud 
ko,” miingon siya. “Kondili, mosaad ko nga dili na gyud ko mosulod 
pa sa ingon niana nga laang.” 64

Maayo ang resulta sa interbyu, nagpakita sa daghang positibo 
nga bahin sa Simbahan. Laing resulta mao nga si Mike Wallace ug 
si Presidente Hinckley nahimong managhigala.

Niadtong 2002, ang Siyudad sa Salt Lake maoy mi- host sa Winter 
Olympics, nga naghatag og internasyunal nga pagtutok sa Simbahan. 
Gikonsulta si Presidente Hinckley ug ang iyang mga magtatambag 
bahin sa pagplano. “Mihimo mi og tinuyo nga desisyon nga dili 
mogamit niini isip panahon o dapit nga mangabig,” miingon siya, 
“apan masaligon mi nga gumikan niining importante nga kalihokan 
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dunay moabut nga talagsaong butang alang sa Simbahan.” 65 Husto 
siya. Liboan ka mga tawo ang mibisita sa Salt Lake Valley ug gitimba-
ya sa maabi- abihong mga host—mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
ug uban pa nga nagtambayayong sa pagmugna og malampusong 
Olympic games. Kining mga bisita milibut sa Temple Square, nami-
naw sa Tabernacle Choir, ug mibisita sa Family History Library. 
Binilyon ka mga tawo ang nakakita sa Templo sa Salt Lake diha sa 
telebisyon ug nakakita nga ang Simbahan maayong napresentar 
sa mga reporter. Kadto, sama sa giingon ni Presidente Hinckley, 
“talagsaong butang alang sa Simbahan.”

Agig dugang sa paggamit og dugay nang naestablisar nga pama-
agi sa komunikasyon, gihangup ni Presidente Hinckley ang mga 
inobasyon. Pananglitan, nakita niya ang Internet isip paagi sa pag-
paduol sa Simbahan sa mga miyembro niini ug sa pagpakigbahin sa 
ebanghelyo niadtong nahisakop sa ubang mga tinuohan. Panahon 
sa iyang administrasyon, gilunsad sa Simbahan ang LDS.org, Fami-
lySearch.org, ug Mormon.org.

Niadtong Hunyo 23, 2004, ang adlaw nga 94 anyos na si Presi-
dente Hinckley, gigantihan siya og Presidential Medal of Freedom, 
ang kinatas- ang ganti alang sa sibilyan nga ihatag sa Estados Uni-
dos. Agig tubag miingon siya: “Dako kaayo kini nakong dungog 
nga makadawat niining prestihiyusong ganti gikan sa Presidente sa 
Estados Unidos. Mapasalamaton kaayo ko. Sa mas dakong bahin, 
giila ug gipasidunggan niini ang Simbahan nga naghatag nako og 
daghan kaayong mga oportunidad ug kansang mga interes gisulayan 
nako nga matuman.” 66 Iyang nakita kini nga ganti isip simbolo sa 
nagkataas nga positibong reputasyon sa Simbahan ug sa ebidensya 
nga kini sa pagkatinuod gidala gikan sa kangiub.

Pagbiyahe taliwala sa mga Santos sa ulahing mga adlaw

Dili ganahan si Presidente Hinckley sa kakapoy sa pagbiyahe, 
apan ang iyang tinguha nga moserbisyo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw mipatigbabaw kay sa iyang tinguha nga magpabilin sa 
balay. Miingon siya nga gusto niya nga “makaadto sa atong mga 
katawhan aron ipaabut ang pagpasalamat ug pagdasig, ug sa pag-
pamatuod sa pagkabalaan sa buhat sa Ginoo.” 67 Sa sayong bahin sa 
iyang administrasyon mikomentaryo siya, “Determinado ko samtang 
duna pa koy kusog nga makig- uban taliwala sa katawhan dinhi ug 
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sa gawas sa nasud. . . . Gitinguha nako nga madasigong magtrabaho 
kutob sa akong mahimo. Ganahan ko nga makig- uban sa mga tawo 
nga akong gimahal.” 68

Atol sa iyang pagserbisyo isip Presidente sa Simbahan, makadag-
han siya nga nakabiyahe sa sulod sa Estados Unidos ug nakahimo 
og sobra sa 90 ka pagbisita sa mga nasud gawas sa Estados Unidos. 
Sa tanan, nakabiyahe siya og sobra sa usa ka milyon ka milya (1.6 
milyon ka kilometro) isip Presidente sa Simbahan, nakighimamat 
sa mga Santos sa tanang bahin sa kalibutan.69

Sa ubang mga dapit, ang mga tawo kinahanglang mohimo og 
mas dako pa nga paningkamot nga makakita niya kay sa iyang 
nahimo sa pagpakigkita nila. Pananglitan, niadtong 1996 siya ug si 
Sister Hinckley mibisita sa Pilipinas, diin ang gidaghanon sa mga 
miyembro sa Simbahan mitubo sa sobra sa 375,000. Si Presidente ug 
si Sister Hinckley nakaiskedyul nga mamulong sa gabii atol sa usa 
ka miting sa Araneta Coliseum sa Manila. Sa udto nianang adlawa, 
ang coliseum “napuno labaw pa sa kapasidad niini. Nagsugod ang 
linya sa alas 7:00 sa buntag alang sa usa ka miting nga nakaiskedyul 

ganahan si Presidente Hinckley nga “makig- uban taliwala 
sa katawhan dinhi ug sa gawas sa nasud.”
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nga sugdan dose pa ka oras. Ang opisyal nga ihap sa wala madugay 
nagpakita nga mga 35,000 ka mga miyembro ang nagpundok sa 
coliseum nga dunay 25,000 ka mga lingkuranan ingon man usab ang 
mga aisle [lakwanan] ug mga concourse. Daghang mga Santos ang 
mibiyahe og baynte ka oras sakay sa barko ug bus aron makaabut 
sa Manila. Alang sa uban, ang gasto sa biyahe mokantidad og pipila 
ka bulan nga sweldo. . . .

“Sa dihang nadunggan ni Presidente Hinckley nga ang coliseum 
napuno ug nga ang tigdumala sa building naghunahuna kon duna 
bay laing paagi nga masugdan nila og sayo ang miting, dali siyang 
nakaingon og, ‘Sugdan nato.’ Siya ug si Sister Hinckley misulod sa 
dakong arena. .  .  . Morag gisugo sila sa pagbuhat sa ingon, ang 
kongregasyon diha- diha mibarug, namakpak, ug dayon nagsugod 
sa pagkanta og usa ka emosyonal nga paagi sa ‘We Thank Thee, O 
God, for a Prophet.’” 70

Kay nasayud nga siya ug ang mga kaigsoonan dili makaadto bisan 
asa nga gusto nilang adtoan, giawhag ni Presidente Hinckley ang 
paggamit sa teknolohiya aron sa pagtudlo sa mga lider sa tibuok 
kalibutan. Gamit ang teknolohiya sa satellite, gipangulohan niya ang 
mga pagsibya sa tibuok kalibutan nga pagbansay sa pagpangulo, 
ang una gipahigayon niadtong Enero 2003.

Pagpasiugda sa Kaimportante sa Pagkat- on ug Pagtudlo 
sa espirituhanon ug Sekyular nga mga Kamatuoran

Si Presidente Hinckley namahayag: “Walay usa nato .  .  . ang 
daghan og nahibaloan. Ang proseso sa pagkat- on usa ka walay 
katapusang proseso. Kinahanglan gayud natong basahon, kinahang-
lan gayud natong obserbahan, kinahanglan gayud natong sabton 
og maayo, ug kinahanglan gayud natong pamalandungan kanang 
unsay atong gihunahuna.” 71 Miingon usab siya: “Ang epektibong 
pagtudlo mao gayud ang mahinungdanong bahin sa pagpangulo 
sa Simbahan. Ang kinabuhing dayon moabut lamang kon ang mga 
lalaki ug mga babaye matudloan sa ingon ka epektibong paagi nga 
sila mag- usab ug modisiplina sa ilang kinabuhi. Dili sila mahimong 
pugson ngadto sa pagkamatarung o ngadto sa langit. Kinahanglan 
gayud silang giyahan, ug naglangkob kana og pagtudlo.” 72
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Nagtinguha si Presidente Hinckley nga mohatag og dugang nga 
espirituhanong pag- amuma alang sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw sa tibuok kalibutan. Niadtong 1995 madasigon siyang miap-
rubar sa usa ka plano sa pagmantala og bag- ong mga basahon nga 
makahatag sa mga miyembro sa Simbahan og librarya sa ebanghelyo. 
Sa wala madugay ang Simbahan nagsugod sa pagmantala niining 
mga basahon, nga gitawag og Mga Pagtulun- an sa mga Presidente 
sa Simbahan, diin kabahin kini nga libro.

Ang sekyular nga pagkat- on importante usab kang Presidente 
Hinckley. Nabalaka siya bahin sa mga miyembro sa Simbahan sa 
kabus nga mga dapit sa kalibutan nga dili makakaya sa mas taas nga 
edukasyon o vocational training. Kon wala ang maong edukasyon 
ug training, kasagaran nila magpabilin sa kakabus. Sa sesyon sa 
priesthood sa Abril 2001 nga kinatibuk- ang komperensya, miingon 
si Presidente Hinckley:

“Sa paningkamot nga masolusyunan kini nga sitwasyon, nag-
himo mi og usa ka plano—usa ka plano nga gituohan namo nga 
dinasig sa Ginoo. Ang Simbahan miestablisar og pundo gikan 
sa mga kontribusyon sa matinud- anong mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw kinsa mitampo ug motampo alang niining katuyoan. 
Mapasalamaton kaayo mi nila. . . . Tawagon ni nato og Perpetual 
Education Fund.” 73

Gipasabut ni Presidente Hinckley nga kadtong makabenepisyo 
gikan sa programa hatagan og mga loan, nga kuhaon gikan sa 
mga pundo nga gidonar sa mga miyembro sa Simbahan, alang sa 
pag- eskwela o vocational training. Human makompleto ang ilang 
edukasyon o training, gilauman nga ilang bayaran ang ilang mga 
loan aron ang mga pundo magamit sa pagtabang sa uban. Gipasa-
but usab ni Presidente Hinckley nga ang Perpetual Education Fund 
“gibase sa samang mga baruganan nga naestablisar sa Perpetual 
Emigrat[ing] Fund,” nga giestablisar sa Simbahan niadtong mga 1800 
aron tabangan ang nagkinahanglan nga mga Santos nga makabalhin 
ngadto sa Zion.74

Sulod sa unom ka bulan, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
midonar og minilyon ka dolyar ngadto sa Perpetual Education 
Fund.75 Usa ka tuig human sa pagpaila sa plano, si Presidente 
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Hinckley mipahibalo: “Kini nga paningkamot anaa na karon sa lig- 
ong pundasyon. . . . Ang mga batan- ong lalaki ug babaye sa kabus 
nga mga dapit sa kalibutan, mga batan- ong lalaki ug babaye kinsa 
kasagaran mga returned missionary, makaangkon na og maayong 
edukasyon nga mohaw- as nila sa ilang kabus nga kahimtang nga 
gipanlimbasugan sa ilang katigulangan sulod sa mga henerasyon.” 76 
Kini nga programa magpadayon sa pagpanalangin sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw, sa mga makadawat ug sa mga mohatag.

nagpamatuod bahin sa Kabalaan sa 
Kaminyoon ug sa Pamilya

Sa kinatibuk- ang miting sa Relief Society nga gipahigayon niad-
tong Septyembre 23, 1995, si President Hinckley miingon:

“Uban sa daghang hiwi nga pangatarungan nga gipakatap nga 
maoy tinuod, uban sa daghang panglingla kabahin sa mga sumbanan 
ug mga hiyas, uban sa daghang pangdani ug tintasyon nga anam- 
anam nga nagmantsa sa kalibutan, among gibati nga mopasidaan 
ug mopahimangno. Sa pagpadayon niini, kami sa Unang Kapangu-
lohan ug ang Konseho sa Napulog Duha ka mga Apostoles karon 

“Motambag kami sa mga ginikanan ug mga anak sa paghatag sa pinakataas 
nga prayoridad sa pag- ampo sa pamilya, family home evening, pagtuon 
sa ebanghelyo ug panudlo, ug maayo nga mga kalingawan sa pamilya.”
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mopagawas niini nga pamahayag ngadto sa Simbahan ug sa kali-
butan isip usa ka pamahayag ug pagpalanog pag- usab sa mga sum-
banan, mga doktrina, ug mga buhat nga may kalabutan sa pamilya 
diin ang mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag niini nga 
simbahan mibalik- balik sa pagpahayag niini sa tibuok kasaysayan.” 77

Pinaagi niini nga pasiuna, gibasa ni Presidente Hinckley, sa unang 
higayon ngadto sa publiko, “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto 
sa Kalibutan.”

Ang kabalaan sa kaminyoon ug sa pamilya usa ka padayon nga 
tema sa mga pagtulun- an ni Presidente Hinckley. Gipanghima-
raut niya ang pag- abuso sa bisan unsa nga matang ug miawhag 
sa mga ginikanan ug sa mga anak nga magmapailubon sa usag 
usa, sa paghigugma sa usag usa, sa pagtudlo sa usag usa, ug 
sa pagserbisyo sa usag usa. Sa usa ka sulat nga pinetsahan og 
Pebrero 11, 1999, siya ug ang iyang mga magtatambag sa Unang 
Kapangulohan miingon:

“Nanawagan kami sa mga ginikanan sa paggahin sa ilang pina-
kamaayong paningkamot sa pagtudlo ug pagmatuto sa ilang mga 
anak diha sa mga baruganan sa ebanghelyo nga maoy magpabilin 
kanila nga duol sa Simbahan. Ang panimalay mao ang basihan sa 
usa ka matarung nga kinabuhi, ug walay laing himan ang makahu-
lip sa dapit niini o makatuman sa importanteng mga gamit niini sa 
pagpadayon niining hinatag sa Dios nga responsibilidad.

“Motambag kami sa mga ginikanan ug mga anak sa paghatag og 
pinakataas nga prayoridad sa pag- ampo sa pamilya, family home 
evening, pagtuon ug panudlo sa ebanghelyo, ug maayo nga mga 
kalingawan sa pamilya. Bisan unsa pa kanindot ug kaangayan ang 
ubang mga panginahanglan o mga kalihokan, kinahanglang dili kini 
tugutan nga mosakmit sa mga responsibilidad nga balaanong gihatag 
nga mahimo lamang buhaton sa mga ginikanan ug mga pamilya.” 78

Pagtabang sa bag- ong mga Kinabig

Ganahan si Presidente Hinckley nga makita ang daghang mga 
tawo nga mopasakop sa Simbahan, apan nagpakabana siya bahin 
sa mga indibidwal nga girepresentar niadtong mga gidaghanon. Sa 
sayong bahin sa iyang administrasyon miingon siya:
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“Uban sa nagkadaghan nga mga kinabig, kinahanglan gayud 
kitang mohimo og dugang nga paningkamot sa pag- abag kanila 
samtang misulay sila sa pagsunod sa mga sugo. Ang matag usa 
kanila nagkinahanglan og tulo ka butang: usa ka higala, usa ka 
responsibilidad, ug pag- amuma pinaagi sa ‘maayo nga pulong sa 
Dios’ (Moro. 6:4). Atong katungdanan ug oportunidad nga ihatag 
kining mga butanga.” 79

Ang paglig- on sa bag- ong mga kinabig kanunay nga tema alang 
ni Presidente Hinckley. Si Elder Jeffrey R. Holland mipakigbahin sa 
mosunod nga istorya kalabut sa iyang paghatag og gibug- aton niini 
nga tema: “Uban sa mapahiyumon nga mga mata ug kamot nga 
midukdok sa lamesa sa iyang atubangan, siya miingon sa Napulog 
Duha sa miaging panahon, ‘Mga Kaigsoonan, kon ang akong kinabu-
hi matapos na ug ang katapusang tulumanon sa paghaya mahuman 
na, mobangon gyud ko, motan- aw sa matag usa kaninyo sa mata, 
ug moingon, “Kumusta ang atong retensyon?”’” 80

Pagtukod og Templo

Niadtong 1910, ang tuig sa pagkatawo ni Gordon B. Hinckley, 
dunay upat ka magamit nga mga templo sa kalibutan, ug tanan niini 
naa sa Utah. Niadtong 1961, sa dihang naordinahan siya nga Apostol, 
ang gidaghanon misaka sa 12. Kini nga kalamboan importante, apan 
kanunayng gipahayag ni Elder Hinckley ang kabalaka nga daghang 
mga tawo sa tibuok kalibutan ang limitado og access sa mga panala-
ngin sa templo. Niadtong 1973, samtang nagserbisyo isip chairman 
sa Temple Committee sa Simbahan, misulat siya sa iyang journal: 
“Ang Simbahan makatukod og [daghang mas gagmayng] mga templo 
sa parehong gasto sa Templo sa Washington [nga nianang higayuna 
gitukod pa]. Modala kini sa mga templo ngadto sa mga tawo imbis 
mobiyahe ang mga tawo og lagyo aron makaadto niini.” 81

Sa dihang gipaluyohan siya isip Presidente sa Simbahan niad-
tong 1995, ang gidaghanon sa magamit nga mga templo misaka 
sa 47, apan ang iyang tinguha alang sa dugang pa nga mga tem-
plo kusog pa gihapon. Miingon siya, “Kini ang padayon nakong 
tinguha nga dunay templo kon asa gikinahanglan aron ang atong 
katawhan, bisan asa man sila, makahimo, nga dili kaayo magsakri-
pisyo og dako, sa pag- adto sa Balay sa Ginoo alang sa kaugalingon 
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nilang mga ordinansa ug alang sa oportunidad sa paghimo sa 
buhat alang sa patay.” 82

Niadtong Oktubre 1997 nga kinatibuk- ang komperensya, si Pre-
sidente Hinckley mihimo og makasaysayanong pahibalo: ang Sim-
bahan magsugod sa pagtukod og mas gagmayng mga templo sa 
tibuok kalibutan.83 Sa wala madugay miingon siya, “Ang konsepto 
sa gagmayng mga templo miabut, ako nagtuo, isip usa ka direkta 
nga pinadayag.” 84 Niadtong 1998 gipahibalo niya nga 30 ka bag- 
ong mas gagmayng mga templo, kauban sa uban pang templo nga 
naplanuhan na o gitukod pa, mohimo “sa total nga 47 ka bag- ong 
templo agig dugang sa 51 nga magamit karon.” Sa kamaya sa tanan 
nga naminaw, si Presidente Hinckley midugang dayon, “Siguro mas 
maayong dugangan nato og 2 pa aron mahimo kining 100 sa tapos 
niini nga siglo, 2,000 ka tuig na ‘sukad sa pag- anhi sa atong Ginoo 
ug Manluluwas nga si Jesukristo diha sa unod’ (D&P 20:1).” Dayon 
misaad siya, “Dunay dugang pa nga moabut.” 85

Si Presidente Hinckley mibutang og minasa nga semento 
sa coverstone ceremony sa wala pa ang pagpahinungod 

sa Templo sa nauvoo illinois niadtong 2002.
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Niadtong Oktubre 1, 2000, gipahinungod ni Presidente Hinck-
ley ang Templo sa Boston Massachusetts, ang ika- 100 nga templo 
nga magamit. Sa wala pa matapos ang tuig 2000, gipahinungod 
niya ang duha pa ka templo. Sa dihang namatay siya pagka- 2008, 
ang Simbahan duna nay 124 ka templo nga magamit, may dugang 
pa nga 13 ang gipahibalo. Apil si Presidente Hinckley sa pag-
plano ug sa pagtukod sa kadaghanan niini, ug personal siya nga 
mipahinungod sa 85 niini ug mipahinungod pag- usab sa 13 (8 
sa mga gipahinungod pag- usab mga templo nga iya nang gipa-
hinungod sa una).

ang conference center

Niadtong Oktubre 1995 nga kinatibuk- ang komperensya, si Pre-
sidente Hinckley mihatag og ideya nga naa na sa iyang hunahuna. 
Namulong gikan sa Tabernacle sa Temple Square, miingon siya: 
“Kining dako nga Tabernacle morag nag- anam ka gamay kada tuig. 
Nagkatigum kita karon uban sa mas daghan pa nga nagpundok ubos 
sa usa ka atup sa pipila ka regional conference.” 86 Sa Abril 1996 
nga kinatibuk- ang komperensya, mihisgot og dugang si Presidente 
Hinckley bahin sa iyang ideya:

“Naguol ko nga daghang gusto nga makighimamat nato sa 
Tabernacle karong buntaga nga wala makasulod. Dunay daghan 
kaayo nga naa sa nataran. Kining walay kaparehas ug talagsaon 
nga tigumanan, nga gitukod sa atong katigulangan ug gipahinu-
ngod aron sa pagsimba sa Ginoo, makapahiluna og mga 6,000. 
Ang uban ninyo nga naglingkod nianang gahi nga mga lingku-
ranan sulod sa duha ka oras mahimong mokwestiyon sa pulong 
nga komportable.

“Gipahayag nako ang akong gugma niadtong gustong maka-
sulod ug wala nay kalingkuran. Mga usa ka tuig na ang mila-
bay misugyot ko sa mga Kaigsoonan nga tingali miabut na ang 
panahon nga tun- an nato ang posibilidad sa pagtukod og laing 
ipahinungod nga balay sa pagsimba sa mas dakong dapit nga 
makapahiluna og tulo o upat ka pilo sa gidaghanon sa makaling-
kod niini nga building.” 87
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Niadtong Hulyo 24, 1997, sa ika- 150 nga anibersaryo sa pag- abut 
sa mga pioneer didto sa Salt Lake Valley, gisugdan ang seremon-
ya sa pagtukod sa bag- ong building—nga gitawag og Conference 
Center—sa dapit sa amihanang bahin sa Temple Square. Wala pa 
kaabut og tulo ka tuig human niana, pagka- Abril 2000, ang unang 
mga sesyon sa kinatibuk- ang komperensya gipahigayon didto, bisan 
kon wala pa hingpit nga nahuman ang building. Gipahinungod ni 
Presidente Hinckley ang Conference Center atol sa Oktubre 2000 
nga kinatibuk- ang komperensya. Sa wala pa mahalad ang pagpahi-
nungod nga pag- ampo, mibarug siya sa pulpito, nga hinimo gikan sa 
usa ka itom nga kahoy nga walnut nga gitanum niya sa kaugalingon 
niyang nataran, ug miingon:

“Karon ato kining ipahinungod isip usa ka balay diin simbahon 
ang Dios nga Mahangturong Amahan ug ang Iyang Bugtong Anak, 
si Ginoong Jesukristo. Manghinaut kita ug mag- ampo kita nga dunay 
padayon nga mogawas ngadto sa kalibutan gikan niining pulpito 
nga mga pamahayag sa pagpamatuod ug doktrina, pagtuo diha sa 

ang conference center, nga gipahinungod ni Presidente Hinckley 
niadtong oktubre 2000 nga kinatibuk- ang komperensya
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Buhi nga Dios, ug pasalamat alang sa mahinungdanon nga maulaong 
sakripisyo sa atong Manunubos.” 88

Pagpamatuod bahin ni Jesukristo

Niadtong Enero 1, 2000, si Presidente Hinckley, ang iyang mga 
magtatambag sa Unang Kapangulohan, ug ang Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles mimantala og usa ka pamahayag nga giulo-
han og “Ang Buhi nga Kristo: Ang Pagpamatuod sa mga Apostoles.” 
Bahin sa Manluluwas, sila namahayag, “Walay lain nga adunay labaw 
ka mahinungdanon nga impluwensya diha sa tanan kinsa nakapuyo 
ug magpuyo pa dinhi sa yuta.” 89

Walay lain nga adunay labaw ka mahinungdanon nga impluwen-
sya diha sa kinabuhi ni Presidente Gordon B. Hinckley. Sobra sa 46 
ka tuig miserbisyo siya isip talagsaon nga saksi sa ngalan ni Jesukris-
to. Pipila ka bulan human nga siya ug ang iyang mga kaigsoonan 
mimantala sa “Ang Buhi nga Kristo,” mibarug si Presidente Hinckley 
sa atubangan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug miingon: 
“Sa tanang butang nga ako mapasalamaton karong buntaga, usa ka 
butang nga wala nay mas molabaw pa. Kana ang buhi nga pagpa-
matuod bahin ni Jesukristo, ang Anak sa Labawng Makagagahum, 
ang Prinsipe sa Kalinaw, ang Usa nga Balaan.” 90

Mga Pagsulay ug Paglaum

Sa pagtapos sa Abril 2004 nga kinatibuk- ang komperensya, mii-
ngon si Presidente Hinckley: “Morag gusto kong maghisgot og per-
sonal nga butang sa makadiyot. Pipila kaninyo nakamatikod nga 
wala si Sister Hinckley. Sa unang higayon sa 46 ka tuig, sukad nga 
nahimo akong General Authority, nga wala siya makatambong sa 
kinatibuk- ang komperensya. . . . Padulong na kami nga mamauli 
[gikan sa Africa sa Enero] sa dihang nakuyapan siya tungod sa kalu-
ya. Naglisud siya sukad niadto. . . . Tingali ang oras nagkapupos na, 
ug dili kami kahibalo sa liso sa pagpabalik niini.

“Usa kini ka masulub- ong panahon alang kanako. Naminyo kami 
sud na sa 67 ka mga tuig niining bulana. Inahan siya sa among lima 
ka hanas ug sarang nga mga anak, ang apohan sa 25 ka mga apo 
ug nagkadaghan nga mga apo sa tuhod. Nag- uban kami niining 
tanang mga katuigan, managsama ug kauban agi sa mga unos ug 
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init. Nakapamulong siya sa daghan ug lagyo sa pagpamatuod kaba-
hin niini nga buhat, naghatag og gugma, pag- awhag, ug hugot nga 
pagtuo bisan asa siya moadto.” 91

Paglabay sa duha ka adlaw, niadtong Abril 6, namatay si Mar-
jorie Pay Hinckley. Minilyon ka mga tawo, kinsa nagmahal kaniya 
tungod sa iyang maamumahong mga pagbati, pagkakomedyante, 
ug mapadayunong pagtuo, nagbangutan uban ni Presidente Hinck-
ley. Mapasalamaton siya alang sa mga sulat sa pagsuporta ug gugma 
nga miabut gikan sa tibuok kalibutan. Kining mga pagpahayag, 
miingon siya, “naghatag og kahupay sa among pagbangutan.” 92 
Daghang tawo ang mihatag og mga kontribusyon sa pangalan ni 
Sister Hinckley ngadto sa Perpetual Education Fund.

Bisan lisud alang kaniya ang pagkawala ni Marjorie, nagpada-
yon si Presidente Hinckley sa trabaho sa Simbahan, bisan kon ang 
kaugalingon niyang panglawas mikunhod og gamay. Nagsugod 
siya sa pagdala og sungkod. Usahay gamiton niya kini sa pag-
suporta sa iyang kaugalingon, apan kasagaran gamiton niya kini 
aron iwara- wara sa mga miyembro sa Simbahan. Nahinumdom si 
Presidente Thomas S. Monson og panag- istoryahanay sa doktor 
ni Presidente Hinckley, kinsa nabalaka kalabut sa paagi sa pag-
gamit ni Presidente Hinckley—ug sa dili niya paggamit—sa iyang 
sungkod. Miingon ang doktor: “Ang dili nato gusto nga mahitabo 
kaniya mao nga matumba siya ug mabuak ang hawak, o grabe pa. 
Apan, iya kining iwara- wara ug dili mogamit niini kon molakaw. 
Sultihi siya ang sungkod giresita sa iyang doktor, ug kinahanglan 
niyang gamiton kini ingon sa tuyo niini.” Mitubag si Presidente 
Monson, “Doktor, counselor ko ni Presidente Hinckley. Ikaw ang 
iyang doktor. Ikaw sulti niya!” 93

Sa sayong bahin sa 2006, sa edad nga 95, na- diagnose si Presi-
dente Hinckley nga dunay kanser. Sa Oktubre nga kinatibuk- ang 
komperensiya nianang tuiga miingon siya: “Ang Ginoo mitugot 
kanako nga mabuhi pa; wala ako masayud kon unsa kadugaya. 
Apan kon kanus- a man kini, magpadayon gihapon ko sa paghatag 
sa akong pinakamaayo sa trabahoon. . . . Maayo ang akong gibati; 
ang akong panglawas maayo man. Apan kon panahon na sa usa ka 
sumusunod, ang transisyon hapsay ug sumala sa kabubut- on Niya 
kansang Iya kining Simbahan.” 94
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Usa ka tuig human niana, pagka- Oktubre 2007, gitapos ni Pre-
sidente Hinckley ang iyang katapusan nga kinatibuk- ang kom-
perensya pinaagi sa pag- ingon: “Magpaabot kami nga magkita 
pag- usab kaninyo sunod Abril. Ako 97 anyos na, apan nanghinaut 
ako nga makaabut pa. Hinaut ang mga panalangin sa langit mou-
ban kaninyo karon mao ang akong mapainubsanon ug sinsero nga 
pag- ampo sa pangalan sa atong Manunubos, nga mao ang Ginoo 
nga si Jesukristo, amen.” 95

Ang anak nga babaye nila ni Presidente ug Sister Hinckley nga si 
Virginia mihulagway sa upat ka tuig human sa kamatayon ni Sister 
Hinckley isip “ang panapos nga katuigan” sa kinabuhi ni Presidente 
Hinckley. Namalandong dayon siya sa usa ka pag- ampo nga iyang 
gihalad niadtong Enero 20, 2008, usa ka semana sa wala pa ang 
iyang kamatayon, sa dihang gipahinungod niya ang gi- renovate nga 
chapel sa Siyudad sa Salt Lake:

Niana nga pag- ampo, sa dili sagad kaayong paagi, siya nanga-
muyo sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon isip usa ka propeta. 
Siya namulong uban sa pasalamat nga ‘gikan sa panahon ni Joseph 
Smith hangtud karon Ikaw mipili ug mitudlo og propeta ngadto 
niining katawhan. Kami nagpasalamat Kanimo ug naghangyo 
Kanimo nga Ikaw mohupay ug mopaluyo kaniya ug mopanala-
ngin kaniya sumala sa iyang mga panginahanglan ug sa Imong 
dakong katuyoan.’ ” 96

Pagka- Huwebes, Enero 24, 2008, gibati ni Presidente Hinckley, sa 
unang higayon, nga dili makaapil sa iyang mga kaigsoonan sa ilang 
sinemana nga miting sa templo. Pagkasunod Dominggo, Enero 27, 
gihatagan siya ni Presidente Monson og panalangin sa priesthood, 
inabagan ni Presidente Henry B. Eyring ug Boyd K. Packer. Sa 
ulahing bahin nianang adlawa, hilum nga mitaliwan si Presidente 
Gordon B. Hinckley sa iyang balay, nga gilibutan sa iyang lima ka 
mga anak ug sa ilang mga kapikas.

Pipila ka adlaw human niana, liboan ang mihatag sa ilang mga 
pahasubo samtang miagi sila sa lungon ni Presidente Hinckley sa 
usa ka public viewing diha sa Hall of the Prophets sa Conference 
 Center. Mga lider sa ubang mga simbahan ug mga lider sa gob-
yerno ug negosyo mipadala usab og mga pahasubo, mipahayag 
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og pasalamat alang sa impluwensya ug mga pagtulun- an ni Pre-
sidente Hinckley.

Ang mga funeral service gipahigayon diha sa Conference Center 
ug gisibya sa mga building sa Simbahan sa tibuok kalibutan. Ang 
Tabernacle Choir mikanta og bag- ong himno isip kabahin sa miting, 
nga giulohan og “What Is This Thing That Men Call Death [Unsa 
Kining Matanga Nga Gitawag Sa Mga Tawo Nga Kamatayon]?” Ang 
mga pulong sa himno gisulat ni Presidente Hinckley—ang iyang 
katapusang pagpamatuod bahin ni Jesukristo ngadto sa iyang mga 
higala nga nagtan- aw kaniya isip usa ka propeta:

Unsa kining matanga nga gitawag sa mga tawo nga kamatayon,
Kining mahilum nga pagtaliwan diha sa kagabhion?
Dili ang katapusan, apan sinugdanan
Sa mas maayong mga kalibutan ug dugang nga himaya.
O Dios, Imong hikapon ang akong nagngutngot nga kasingkasing,
Ug hupaya ang akong nahasol, nagbalik- balik nga mga 

kahadlok.
Paglaum ug pagtuo, talagsaon ug putli tuguti,
Lig- una ug hatagi og kalinaw labaw sa akong mga luha.
Walay kamatayon, apan kausaban lamang
Ang bugti mao ang kadaugan;
Gasa Niya kinsa nagmahal sa tanang katawhan,
Ang Anak sa Dios, ang Usa nga Balaan.97
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Ang Pagpahiuli sa 
Ebanghelyo—Ang Kaadlawon 
sa usa ka Mahayag nga Adlaw

“Kini nga mahimayaong ebanghelyo gisugdan 
uban sa pagpakita sa Amahan ug sa anak 

ngadto sa batang lalaki nga si Joseph.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Sa iyang tibuok nga kinabuhi, si Presidente Gordon B. Hinckley 
nagpalambo og usa ka lawom nga respeto alang sa mga tawo ug 
mga dapit nga apil sa pagpahiuli sa ebanghelyo. Mibati siya og 
espesyal nga pasalamat alang kang Joseph Smith ug sa iyang tahas 
diha sa Pagpahiuli, ug siya namulong “nga sa kanunay nagtubo 
ang lig- ong pagpamatuod sa pagkabalaan sa Ginoo ug sa misyon 
ni Propeta Joseph Smith.” 1

Sa 1935, sa dihang si Gordon mibiyahe pauli sa panimalay gikan 
sa iyang misyon sa England, siya ug ang uban nga mupauliay nga 
mga misyonaryo mibisita sa Sagradong Kakahoyan ug sa Bungtod sa 
Cumorah. Mihunong usab sila sa Bilanggoan sa Carthage diin si Joseph 
Smith ug Hyrum Smith gipatay. Gilakaw nila ang abugon nga mga 
dalan sa Nauvoo, diin ang mga hininginlan nga mga Santos mihimo 
sa usa ka lamakan ngadto sa usa ka nindot nga siyudad. Sa walay 
duha- duha, ang mga pag- aninag sa mga kasakit ug mga kadaugan 
sa unang mga Santos napatik diha sa hunahuna ni Gordon samtang 
siya diha niini nga mga dapit ug samtang siya mipadayon sa kasad-
pan subay sa agianan sa mga pioneer ngadto sa Siyudad sa Salt Lake.

Mibalik si Gordon B. Hinckley ngadto sa sagradong mga dapit 
sa Pagpahiuli sa makadaghan nga higayon sa mosunod nga mga 
dekada. Sa Pasko nga debosyonal sa First Presidency sa Disyembre 
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3, 2000, mipakigbahin siya niining personal nga kasinatian gikan sa 
usa ka pagbisita sa Sagradong Kakahoyan:

“Mga pipila ka tuig ang milabay gi- assign ako ngadto sa komperen-
sya sa Rochester New York Stake. Nianang Sabado misulti ako ngadto 
sa mga kaigsoonan kinsa uban kanako, ‘Mangmata kita og sayo sa 
buntag, sayo sa Dominggo sa buntag, ug mangadto sa Sagradong 
Kakahoyan sa wala pa ang komperensya.’ Miuyon silang tanan. Sumala 
sa gikasabutan, sa sayo kaayo niana nga tingpamulak sa Igpapahulay, 
ang mission president, ang stake president, ang regional representative, 
ug ako miadto sa Palmyra ug milakaw ngadto sa kakahoyan. Walay 
laing tawo didto. Kini malinawon ug matahum. Miulan niana nga gabii. 
Mga bag- ong udlot sa mga dahon diha sa mga kahoy.

“Hagawhaw kaming nakigsulti sa usag usa. Nangluhod kami diha 
sa umog nga yuta ug nag- ampo. Kami walay nadungog nga tingog. 
Kami walay nakita nga panan- awon. Apan sa dili matukib nga paagi 
diha sa among mga hunahuna, matag usa kanamo, nga oo, kini nahi-
tabo dinhi ingon gyud sa gisulti ni Joseph nga kini nahitabo. Dinhi 
niini nga ang Dios nga atong Amahan sa Kahangturan ug ang Iyang 
Hinigugmang Anak, ang nabanhaw nga si Ginoong Jesukristo, mipa-
kita ngadto sa 14- anyos- ang panuigon nga batang lalaki ug nakigsulti 
kaniya. Ang dili katupngan niini nga kahayag midapat diha kaniya, 
ug siya gitudloan kon unsa ang iyang kinahanglan nga buhaton.

“Kanang halangdon nga higayon, ang Unang Panan- awon, miabli 
sa mga tabil pinaagi diin miabut ang pagpahiuli ngadto sa yuta sa 
Simbahan ni Kristo. Kini migawas gikan sa kamingawan sa kangit-
ngit, gikan sa kaawaaw sa mga katuigang nanglabay ngadto sa mahi-
mayaong pagbanag- banag sa usa ka bag- ong adlaw. Ang Basahon ni 
Mormon misunod ingon nga laing saksi ni Ginoong Jesukristo. Ang 
iyang balaan nga langitnong priesthood gipahiuli ubos sa pagdu-
mala niadtong kinsa naghupot niini sa karaang panahon. Mga yawe 
ug mga gahum gitugyan diha sa Propeta ug sa iyang mga kauban. 
Ang karaang Simbahan diha na usab sa yuta uban sa tanang mga 
panalangin, mga gahum, mga doktrina, mga yawe, ug mga baru-
ganan sa miaging mga dispensasyon. Kini ang kang [Kristo] nga 
Simbahan. Kini nagdala sa Iyang pangalan. Kini gidumala pinaagi 
sa Iyang priesthood. Walay lain nga pangalan ubos sa langit pinaagi 
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diin ang mga tawo kinahanglan gayud nga maluwas. Si Joseph Smith 
. . . nahimong Iyang halangdon nga magtutugon” 2

Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Human sa pagkamatay sa Manluluwas, ang Simbahan 
nga Iyang gitukod gipadpad ngadto sa apostasiya.

Si [ Jesukristo] mao kaniadto ug karon ang halangdong punoan 
sa kasaysayan sa katawhan, ang pinakalabaw sa mga higayon ug 
mga panahon sa tanang mga tawo.

Sa wala pa ang Iyang kamatayon, gi- orden Niya ang Iyang mga 
Apostoles. Mipadayon sila sulod sa pipila ka panahon. Ang Iyang 
Simbahan gipahimutang.3

Human sa pagkamatay sa Manluluwas, ang Simbahan nga Iyang 
gitukod gipadpad ngadto sa apostasiya. Natuman ang mga pulong 
ni Isaias kinsa miingon, “Ang yuta usab nahugawan ubos sa mga 
lumulupyo niini; tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipa-
lahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan” 
(Isaias 24:5). 4

Ang mga sulat ni Pablo nag- awhag og kalig- on taliwala sa mga 
sumusunod ni Kristo, basig madala sila ngadto sa mga paagi sa dau-
tan. Pero ang espiritu sa apostasiya sa katapusan nagpatigbabaw.5

Ang gatusan ka mga tuig mipadayon. Panganod sa kangitngit 
milukop sa tibuok yuta. Gihulagway kini ni Isaias: “Kay, ania karon, 
ang kangitngit motabon sa yuta, ug ang mabaga nga kangitngit 
motabon sa mga katawhan” (Isa. 60:2).

Kini usa ka panahon sa panglungkab ug pag- antus, gitimaan 
sa dugay ug duguon nga kagubot. .  .  . Kini usa ka panahon sa 
pagkanawad- an og paglaum, usa ka panahon sa mga tigmando ug 
mga ulipon.

Ang unang liboan ka mga tuig milabay, ug ang ikaduhang milen-
yum mibanag- banag. Ang unang mga gatusan ka tuig niini sumpay 
sa nauna. Kini usa ka panahon nga puno sa kahadlok ug pag- antus.6
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2
Ang Bag- ong Pagkatawo [Renaissance] ug ang 

Repormasyon [Reformation] mitabang sa pag- andam 
sa dalan alang sa pagpahiuli sa ebanghelyo.

Tungod niini, diha sa taas nga panahon sa kangitngit, usa ka kan-
dila ang gidagkutan. Ang panahon sa Bag- ong Pagkatawo midala 
uban niini og malamboon nga pagkat- on, sining, ug siyensa. Dihay 
miabut nga kalihokan sa walay kahadlok ug maisug nga mga tawo 
kinsa naghangad ngadto sa langit agi og pasalamat sa Dios ug sa 
Iyang balaang Anak. Atong gitawag kini og Repormasyon.7

Ang mga Tigreporma [Reformers] mitrabaho aron pag- usab sa 
[Kristiyano] nga simbahan, labi na sa inilang mga tawo sama ni Lut-
her, Melanchthon, Hus, Zwingli, ug Tyndale. Kining mga tawhana 
hilabihan kaisug, ang uban miantus og mabangis nga mga kamata-
yon tungod sa ilang mga tinuohan. Ang Protestantismo nahimugso 
uban sa nagkahiusa niini nga tawag alang sa kausaban. Sa dihang 
ang repormasyon wala matuman, ang mga tigreporma mitukod og 
mga simbahan sa ilang kaugalingon. Gihimo nila ang mao nga walay 
awtoridad sa priesthood. Ang ilang tinguha mao ang pagpangita og 
gamay nga dapit diin sila mahimong mosimba sa Dios ingon nga 
ilang gibati nga Siya kinahanglan nga pagasimbahon.

Samtang kining dako nga kagubot nagkutaw sa tibuok Kristiyanos 
nga kalibutan, ang pwersa nga politikanhon naglihok usab. Dayon 
miabut ang Rebolusyonaryong Gubat nga Amerikanhon, nga mire-
sulta sa pagkatawo sa usa ka nasud kansang Konstitusyon mipahayag 
nga ang panggobyerno kinahanglan nga dili mo- impluwensya sa 
mga butang kalabut sa relihiyon. Usa ka bag- ong adlaw misugod, usa 
ka mahimayaong adlaw. Dinhi wala nay simbahan nga konektado 
sa gobyerno. Walay usa ka relihiyon nga gipaboran labaw sa usa.

Human sa gatusan ka mga tuig sa kangitngit ug kasakit ug pan-
limbasug, ang panahon hinog na alang sa pagpahiuli sa ebanghelyo. 
Ang karaan nga mga propeta namulong kabahin niining dugay nang 
gipaabut nga adlaw.

Ang tanan nga nanglabay nga kasaysayan mipunting niini nga 
panahon. Ang gatusan ka mga tuig uban sa ilang mga pag- antus ug 
sa tanan nilang paglaum miabut ug milabay. Ang Makagagahum nga 
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Maghuhukom sa mga nasud, ang Buhing Dios, mihukom nga ang 
mga panahon nga gipamulong sa mga propeta miabut na. Natan- 
aw daan ni Daniel ang usa ka bato nga gisapsap gikan sa bukid 
nga walay kamot ug nahimong usa ka dakong bukid ug mipuno sa 
tibuok kalibutan [tan- awa sa Daniel 2:35, 44].8

3
Ang Pagpahiuli misugod uban sa pagpakita sa 
Amahan ug sa Anak ngadto ni Joseph Smith.

Human sa daghang mga henerasyon nga milabay sa yuta—daghan 
kaayo niini ang diha sa panagbangi, kasilag, kangitngit, ug kadau-
tan—diha miabut ang mahinungdanon, bag- ong adlaw sa Pagpahi-
uli. Kini nga mahimayaong ebanghelyo misugod uban sa pagpakita 
sa Amahan ug sa Anak ngadto sa batang lalaki nga si Joseph.9

Unsa gayud ka talagsaon kadto nga panan- awon sa tuig 1820 sa 
dihang si Joseph nag- ampo didto sa kakahoyan ug didto mipakita 
diha sa iyang atubangan ang Amahan ug ang Anak. Usa kanila 
misulti ngadto kaniya, nagtawag kaniya sa iyang ngalan ug, nagtudlo 
ngadto sa lain, miingon—Kini mao ang Akong Hinigugmang Anak. 
Paminaw Kaniya!” ( Joseph Smith—Kasaysayan 1:17).

Walay sama niini sukad nga nahitabo kaniadto. Ang usa ka tawo 
mahibulong kon nganong importante kini nga ang Amahan ug ang 
Anak nagpakita. Ako nagtuo nga tingali Sila nagsugod sa dispensas-
yon sa kahingpitan sa panahon, ang ulahi ug katapusang dispen-
sasyon sa ebanghelyo, diin diha pagapundukon og tingub ngadto 
sa usa ang mga elemento sa tanang nangagi nga mga dispensasyon. 
Kini ang mahimo nga katapusang kapitulo sa taas nga kasaysayan 
sa pakig- uban sa Dios sa mga tawo dinhi sa yuta.10

Ang matag pag- angkon nga kita naghimo kalabut sa balaang awto-
ridad, ang matag kamatuoran nga ang simbahan nagtanyag kalabut 
sa katinuod niini nga buhat, ang tanan niini adunay sinugdanan 
diha sa Unang Panan- awon sa batang lalaki nga propeta. Kung wala 
kini wala tay daghang masulti. Kini mao ang importanteng pag- abli 
sa dispensasyon sa kahingpitan sa panahon, sa dihang ang Dios 
misaad nga Siya mopahiuli sa tanang gahum, sa mga gasa, sa mga 
panalangin, sa tanang miagi nga mga dispensasyon.11
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4
Ang awtoridad ug yawe sa priesthood gipahiuli.

Sa pagpahiuli sa Aaronic Priesthood, ang nabanhaw nga si Juan 
Bautista mipandong sa iyang mga kamot diha sa mga ulo ni Joseph 
Smith ug Oliver Cowdery ug miingon, “Diha kaninyo nga akong 
kauban nga mga sulugoon, sa ngalan sa Mesiyas, ako motugyan 
sa Priesthood [Pagkapari] ni Aaron, nga naghupot sa mga yawe sa 
pagpangalagad sa mga anghel, ug sa ebanghelyo sa paghinulsol, 
ug sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga 
sala” (D&P 13:1)12

Kini gisundan sa pagbisita ni Pedro, Santiago, ug Juan, mga Apos-
toles ni Ginoong Jesukristo, kinsa mitugyan diha ni Joseph ug Oli-
ver Cowdery sa Melchizedek Priesthood, nga gidawat niining mga 
Apostoles sa Ginoo Mismo nga mipandong sa Iyang mga kamot 
diha kanila.13

Tulo sa mga Apostoles [sa Manluluwas] —si Pedro, Santiago, ug 
Juan—mipakita ngadto ni Joseph ug Oliver sa usa ka dapit “diha 
sa kamingawan” subay sa Suba sa Susquehanna (tan- awa sa D&P 

ang awtoridad ug mga yawe sa Melchizedek Priesthood 
gipahiuli nganhi sa yuta isip kabahin sa Pagpahiuli.
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128:20). Mipandong sila sa ilang mga kamot diha sa ilang mga ulo 
ug gitugyan diha kanila kining balaan nga awtoridad. . . .

Akong masubay ang akong priesthood sa direkta nga linya ngadto 
niini nga hitabo. Kini mabasa sama sa mosunod: Ako gi- orden ni 
David O. McKay; kinsa gi- orden ni Joseph F. Smith; kinsa gi- orden 
ni Brigham Young; kinsa gi- orden sa Tulo ka mga Saksi; kinsa gi- 
orden ni Joseph Smith Jr. ug Oliver Cowdery; kinsa gi- orden ni Pedro, 
Santiago, ug Juan; kinsa gi- orden ni Ginoong Jesukristo.

Kini susama nga miabut ngadto sa [matag tighupot sa Melchizedek 
Priesthood]. Ang matag kaigsoonan kinsa naghupot niini nga pries-
thood nakadawat usab niini sa direkta nga linya gikan sa pagtugyan 
nga gihimo ni Pedro, Santiago, ug Juan.14

5
Pinaagi ni Joseph Smith, ang Ginoo mipadayag 

og mga kamatuoran nga nagpalahi kanato 
gikan sa ubang mga simbahan.

Tuguti ako sa paghingalan og pipila sa daghang mga doktrina 
ug mga buhat nga nagpalahi kanato gikan sa tanang uban nga mga 
simbahan, ug ang tanan miabut pinaagi sa pagpadayag ngadto sa 
batan- ong Propeta. Kini pamilyar nganha kaninyo, apan kini takus 
nga balik- balikon ug hunahunaon.

ang diosnong Kapangulohan

Ang una niini . . . mao ang pagpaila sa Dios Mismo ug sa Iyang 
Pinalanggang Anak, ang nabanhaw nga Ginoong Jesukristo. Ang 
talagsaong pisikal nga pagpakita sa Dios mao, sa akong paghu-
kom, ang labing mahinungdanon nga hitabo sukad sa pagkatawo, 
kinabuhi, pagkamatay, ug Pagkabanhaw sa atong Ginoo diha sa 
kinatung- an sa panahon.

Kita walay rekord sa bisan unsang lain nga hitabo nga makapa-
rehas niini.

Sulod sa gatusan ka mga tuig ang mga tawo nagpundok ug nag-
lalis kalabut sa kinaiyahan sa Pagkadios. Gipundok ni Constantino 
ang mga iskolar sa nagkalain- laing mga partido sa Nicaea sa tuig 
325. Human sa duha ka bulan sa mapait nga debate sila nagsabut og 
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katin- awan diin sulod sa mga henerasyon nahimong doktrinal nga 
pamahayag sa mga Kristyano kalabut sa Diosnong Kapangulohan.

Gidapit ko kamo sa pagbasa niana nga katin- awan ug itandi kini 
sa pahayag sa batang lalaki nga si Joseph. Nag- ingon lamang siya 
nga ang Dios mibarug sa iyang atubangan ug misulti ngadto kaniya. 
Si Joseph nakakita Kaniya ug nakadungog Kaniya. Ang porma niya 
sama sa usa ka tawo, may lawas ug unod. Sa Iyang kilid mao ang 
nabanhaw nga Ginoo, usa ka lain nga tawo, kinsa Iyang gipaila isip 
Iyang Hinigugmang Anak ug ngadto kinsa si Joseph usab nakigsulti.

Akong itanyag nga sa mubong panahon nianang talagsaon nga 
panan- awon nakakat- on og daghan si Joseph kalabut sa Dios kay 
sa tanang mga iskolar ug mga kaparian sa nanglabay nga panahon.

Niining balaan nga pagpadayag dihay gibalik nga pagpamatuod 
nga dili kaduha- duhaan ang katinuod sa literal nga Pagkabanhaw 
ni Ginoong Jesukristo.

“ang basahon ni Mormon . . . namulong ingon ug tingog 
gikan sa abug sa pagpamatuod sa anak sa dios.”
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Kini nga kahibalo kalabut sa Dios, natago gikan sa kalibutan 
sulod sa gatusan ka mga tuig, mao ang una ug labing importanteng 
butang nga gipadayag sa Dios ngadto sa Iyang pinili nga sulugoon.15

ang basahon ni Mormon isip kauban nga saksi sa biblia

Sunod mamulong ako kabahin sa laing importante kaayo nga 
butang nga gipadayag sa Dios.

Ang Kristyanong kalibutan nagdawat sa Biblia isip ang pulong 
sa Dios. Kadaghanan walay ideya kon sa unsang paagi miabut 
kini kanato.

Bag- o lamang akong nakahuman og basa sa usa ka bag- ong 
gimantala nga basahon sa usa ka bantugang iskolar. Kini tataw gikan 
sa impormasyon nga iyang gihatag nga ang lain- laing mga basahon 
sa Biblia gitingub og makita nga dili maayo nga paagi ang pagkahan- 
ay. Sa pipila ka sitwasyon, ang mga panulat wala himoa hangtud 
sa dugay na kaayong panahon nga nahuman ang mga panghitabo 
nga ilang gihulagway. Ang usa ka tawo makapangutana,“Tinuod ba 
ang Biblia? Tinuod ba gyud ni nga pulong sa Dios?”

Among gitubag nga kini mao, kutob nga kini husto ang pagkahu-
bad. Ang kamot sa Ginoo diha sa pagbuhat niini. Apan karon kini 
wala magbarug nga nag- inusara. Adunay lain nga saksi sa mahinung-
danon ug importante nga mga kamatuoran nga makita diha niana.

.  .  . Ang Apostol Pablo nagpahayag nga “Ang bisan unsa nga 
sumbong kinahanglan paluyohan sa pagpanghimatuod sa duha o 
tulo ka mga saksi” (2 Mga Taga- Corinto 13:1).

Ang Basahon ni Mormon miabut pinaagi sa gasa ug gahum sa 
Dios. Namulong kini ingon nga tingog gikan sa abug sa pagpama-
tuod sa Anak sa Dios. Naghisgot kini sa Iyang pagkatawo, sa Iyang 
pangalagad, sa Iyang Pagkalansang sa Krus ug Pagkabanhaw, ug sa 
Iyang pagpakita ngadto sa mga matarung diha sa yuta sa Bountiful 
didto sa kontinente sa Amerika.

Mahikap kini, mabasa kini, nga mahimong masulayan. Nagdala 
kini sulod sa mga tabon niini og saad sa iyang balaan nga gigikanan. 
Minilyon karon ang misulay sa saad ug nakakita nga kini tinuod ug 
sagrado nga rekord. . . .
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Ingon nga ang Biblia mao ang testamento sa Karaang Kalibutan, 
ang Basahon ni Mormon mao ang testamento sa Bag- ong Kalibu-
tan. Mag- uban kini sa pagpahayag kabahin ni Jesus isip ang Anak 
sa Amahan. . . .

Kining sagrado nga basahon, nga mitungha isip usa ka pagpa-
dayag sa Makagagahum, sa tinuod mao ang lain nga testamento sa 
pagkabalaan sa atong Ginoo.16

awtoridad sa priesthood ug organisasyon sa Simbahan

Ang priesthood mao ang awtoridad sa paglihok diha sa pangalan 
sa Dios. . . . Nakabasa ako bag- ohay lamang og [usa] ka basahon [nga] 
may kalabutan sa Apostasiya sa karaang Simbahan. Kon ang awto-
ridad niana nga Simbahan nawala, sa unsa nga paagi kini ipahiuli?

Ang awtoridad sa priesthood miabut gikan lamang sa usa ka 
dapit nga kini mahimo nga magagikan, ug kana gikan sa langit. 
Kini gitugyan ubos sa mga kamot niadtong kinsa naghupot niini sa 
dihang ang Manluluwas nagpuyo sa yuta. . . .

Unsa ka nindot sa padayag nga sumbanan sa pagpahiuli nga 
migiya ngadto sa pagtukod sa Simbahan sa tuig 1830. . . . Ang panga-
lan gayud sa Simbahan nagagikan sa pagpadayag. Kang kinsa nga 
Simbahan kini? Kang Joseph Smith ba kini? Kang Oliver Cowdery 
ba kini? Dili, kini ang Simbahan ni Jesukristo nga gipahiuli nganhi 
sa yuta niining ulahing mga adlaw.17

ang pamilya

Laing importante kaayo ug linain nga pagpadayag nga gihatag 
ngadto sa Propeta mao ang plano alang sa mahangturon nga kina-
buhi sa pamilya.

Ang pamilya usa ka nilalang sa Makagagahum. Kini nagrepresen-
tar sa labing sagrado sa tanang mga relasyon. Kini nagrepresentar 
sa labing seryuso sa tanang mga buhat. Kini ang sukaranang orga-
nisasyon sa katilingban.

Pinaagi sa mga pagpadayag sa Dios ngadto sa Iyang Propeta mia-
but ang doktrina ug awtoridad ubos diin ang mga pamilya giusa og 
seal dili lamang niini nga kinabuhi apan sa tanang kahangturan.18
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ang ka inosente sa gagmay nga mga bata

Ang ka inosente sa gagmay nga mga bata lain nga pagpadayag 
diin ang Dios naghatag pinaagi ni Propeta Joseph. Ang kinatibuk- 
ang pagbansay mao ang bunyag sa mga masuso aron sa pagkuha 
sa mga epekto sa unsay gihulagway isip ang sala ni Adan ug ni 
Eva. Diha sa doktrina sa Pagpahiuli, ang bunyag maoy alang sa 
kapasayloan sa indibidwal ug personal nga mga sala. Kini nahimo 
nga pakigsaad tali sa Dios ug sa tawo. Kini gibuhat diha sa edad 
sa pagkamay- tulubagon, kon ang tawo igo na ang panuigon sa 
pag- ila sa matarung gikan sa sayop. Pinaagi kini sa pagpaunlod, sa 
pagsimbolo sa kamatayon ug paglubong ni Jesukristo ug sa Iyang 
pagbangon sa Pagkabanhaw 19

Kaluwasan alang sa mga patay

Magpadayon ako sa paghisgot og laing gipadayag nga kamatuo-
ran. Kita gisultihan nga ang Dios walay pinalabi nga mga tawo, ug 
bisan niana, walay lain nga simbahan nga akong namatngunan, nga 
ang pagsangkap gihimo alang niadtong nangamatay sa pagdawat 
sa matag panalangin nga nadawat sa mga buhi. Ang mahinungda-
nong doktrina sa kaluwasan alang sa mga patay talagsaon niini nga 
Simbahan. . . . Ang mga patay gihatagan og samang oportunidad 
ingon sa mga buhi. Usab, unsa ka mahimayaon ug katingalahan 
nga pagsangkap ang gihimo sa Makagagahum pinaagi sa Iyang 
pagpadayag ngadto sa Propeta.20

ang kinaiyahan, katuyoan, ug kalagmitan 
sa mga anak sa dios

Ang mahangturon nga kinaiyahan sa tawo gipadayag na. Kita mga 
anak sa Dios. Siya mao ang Amahan sa atong mga espiritu. Nagpuyo 
kita isip espiritu sa wala pa kita moanhi dinhi. May personalidad 
kita. Natawo kita niini nga kinabuhi ubos sa balaang plano. Ania kita 
dinhi aron sa pagsulay sa atong katakus, naggamit sa atong kabubut- 
on nga gihatag sa Dios kanato. Kon kita mamatay magpadayon kita 
nga buhi. Ang atong mahangturon nga kinabuhi naglangkob og 
tulo ka bahin: una, kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta; ikaduha, 
ang atong kinabuhi dinhi sa yuta; ug ikatulo, ang atong kinabuhi 
human mamatay. Sa kamatayon kita mamatay niini nga kalibutan 
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ug mobalhin pinaagi sa tabil ngadto sa kalibutan nga kita takus 
nga mosulod. Kini, usab, talagsaon, mahinungdanon, ug bililhong 
doktrina niini nga Simbahan nga miabut pinaagi sa pagpadayag.21

Pagpadayag karong panahona

Itanyag ko kining mubo nga summary sa hilabihan ka grabeng 
pagbu- bu og kahibalo ug awtoridad gikan sa Dios diha sa ulo sa 
Iyang Propeta. . . . Adunay usa pa nga akong kinahanglan gayud 
nga hinganlan. Kini mao ang baruganan sa pagpadayag karong 
panahona. Ang artikulo sa hugot nga pagtuo nga gisulat sa Pro-
peta nagpahayag:

“Kami nagtuo sa tanan nga gipadayag sa Dios, sa tanan nga gipa-
dayag niya karon, ug kami nagtuo nga siya mopadayag pa og daghan 
nga dagko ug mahinungdanon nga mga butang kalabut sa Gingha-
rian sa Dios.” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:9).

Ang usa ka nagtubo nga simbahan, usa ka simbahan nga nagkay-
lap sa tibuok yuta niining malisud nga mga panahon, nagkinahang-
lan og kanunay nga pagpadayag gikan sa trono sa langit sa paggiya 
ug sa pagpauswag niini.

Uban sa pag- ampo ug mabalak- ong pagtinguha sa kabubut- on 
sa Ginoo, kami mopamatuod nga ang direksyon gidawat, nga ang 
pagpadayag miabut, ug nga ang Dios nagpanalangin sa Iyang Sim-
bahan samtang kini naglihok diha sa dalan nga padulngan.

Diha sa solido nga sukaranan ni Propeta Joseph nga ang balaang 
calling ug ang mga pagpadayag sa Dios, nga miabut pinaagi kaniya, 
nagpadulong kita sa unahan.22

Ingon nga ika- 15 sa linya gikan ni Joseph Smith ug nagdala sa 
propetikanhong kupo nga miabut diha kaniya, ako sa ligdong nga 
paagi nagpahayag sa akong pagpamatuod nga ang asoy ni Propeta 
Joseph sa [mga hitabo sa Pagpahiuli] tinuod, nga ang Amahan . . . 
misaksi sa pagkabalaan sa Iyang Anak, nga ang Anak mitudlo sa 
batang lalaki nga propeta, ug nga dihay sunod- sunod nga mga 
hitabo nga midangat ngadto sa pag- organisar sa “mao lamang 
ang tinuod ug buhi nga simbahan diha sa ibabaw sa tibuok yuta” 
[D&P 1:30].23
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Ngano nga ang mga tawo sa kalibutan nagkinahanglan sa Sim-

bahan ug sa ebanghelyo ni Jesukristo nga mapahiuli? (Tan- awa 
sa seksyon 1.) Unsa ang pipila ka mga paagi nga giandam sa 
Ginoo nga agianan alang sa pagpahiuli sa ebanghelyo? (Tan- awa 
sa seksyon 2.)

• Pamalandungi ang mga pagtulun- an ni Presidente Hinckley mahi-
tungod sa Unang Panan- awon (tan- awa sa seksyon 3). Sa unsang 
paagi ang inyong pagpamatuod sa Unang Panan- awon miimplu-
wensya kaninyo?

• Nganong gikinahanglan nga ang priesthood ipahiuli pinaagi sa 
langitnong mga mensahero? (Tan- awa sa seksyon 4.) Nganong 
importante nga ang mga tighupot sa Melchizedek Priesthood 
makasubay sa ilang awtoridad sa priesthood ngadto ni Jesukristo?

• Sa seksyon 5, ribyuha ang summary sa pipila ka mga kama-
tuoran nga miabut pinaagi sa pagpadayag ngadto ni Propeta 
Joseph Smith. Sa unsa nga paagi kini nga mga kamatuoran 
mipanalangin sa inyong kinabuhi? Unsaon kaha nato pagtabang 
ang mga kabataan nga makasabut ug magpasalamat niini nga 
mga kamatuoran?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Isaias 2:1–3; Mga Buhat 3:19–21; Pinadayag 14:6–7; 2 Nephi 

25:17–18; D&P 128:19–21

Tabang sa Pagtuon
“Ang inyong pagtuon sa ebanghelyo labing epektibo kon kamo 

gitudloan sa Espiritu Santo. Sugdi kanunay ang imong pagtuon 
sa ebanghelyo pinaagi sa pag- ampo alang sa Espiritu Santo nga 
motabang kanimo nga makat- on” (Isangyaw ang Akong Ebanghelyo 
[2004], 18).
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Usa ka Bandila ngadto sa 
mga Nasud, usa ka Kahayag 

ngadto sa Kalibutan

“Kini usa ka panahon nga magmalig- on. Kini 
usa ka panahon nga mopadayon nga walay 

pagduha- duha, nasayud og maayo sa kahulugan, 
sa gilapdon, ug sa kaimportante sa atong misyon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Sa wala madugay human sa pagpauli gikan sa iyang misyon sa Eng-
land, si Gordon B. Hinckley mituman sa katapusan niyang assign-
ment gikan sa iyang presidente sa misyon, si Joseph F. Merrill. Si 
Presidente Merrill usa usab ka sakop sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, ug siya mihangyo ni Gordon sa paghimo og 
usa ka report ngadto sa Unang Kapangulohan: Presidente Heber J. 
Grant, J. Reuben Clark Jr. ug David O. McKay. Gikontak ni Gordon 
ang sekretarya sa Unang Kapangulohan ug nakigsabut og iskedyul.

Sa dihang misulod si Gordon sa council room sa Unang Kapangu-
lohan, si Presidente Grant ug ang iyang mga magtatambag maini-
tong miabi- abi kaniya. Dayon si Presidente Grant miingon, “Brother 
Hinckley, hatagan ka namo og kinse minutos sa pagsulti kanamo 
sa unsay gusto ni Elder Merrill nga among madungog.” Paglabay sa 
usa ka oras ug kinse minutos, si Gordon mibiya sa lawak. Sa gihatag 
kaniya nga kinse minutos, iyang napresentar ang kabalaka sa iyang 
mission president—nga ang mga misyonaryo nagkinahanglan og 
mas maayo nga giimprinta nga mga materyal aron sa pagtabang 
kanila sa ilang buhat. Ang iyang mubo nga presentasyon miresulta 
og mga pangutana gikan sa Unang Kapangulohan ug usa ka oras 
nga diskusyon.
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“Maoy misyon niini nga simbahan nga mobarug isip usa ka bandila 
ngadto sa mga nasud ug usa ka kahayag ngadto sa kalibutan.”
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Kay natuman na kini nga buluhaton, si Gordon mibati nga “ang 
iyang misyon tinud- anay na gayud nga nahuman, ug panahon na sa 
pagpadayon ug pagplano alang sa umaabut.” Nakagradwar na siya 
gikan sa University of Utah nga adunay degree sa English, ug gusto 
niyang mopadayon og graduate degree sa journalism sa Columbia 
University sa Siyudad sa New York. Apan usa ka tawag sa telepono 
duha ka adlaw human sa iyang miting uban sa Unang Kapangulo-
han nakapausab sa iyang mga plano. Ang tawag gikan ni Presidente 
McKay, kinsa miingon: “Brother Hinckley, among gihisgutan sa miting 
sa Kapangulohan ug sa Napulog Duha kagahapon unsay atong gihis-
gutan atol sa among interbyu kanimo. Ug mi- organisar kami og usa 
ka committee nga gilangkuban sa unom ka sakop sa Napulog Duha, 
uban ni Elder Stephen L Richards isip chairman, aron matubag ang 
mga panginahanglan nga imong gilatid. Gusto namo nga dapiton ka 
nga moari ug motrabaho uban niana nga committee.” 1

Si Gordon midawat sa imbitasyon ug gikuha isip executive secre-
tary sa bag- ong naporma nga Church Radio, Publicity, and Mission 
Literature Committee. Wala na gayud siya makaadto sa Columbia 
University, ug wala na gayud siya makatrabaho isip usa ka journa-
list aron sa pagmantala sa mga balita sa kalibutan. Hinoon, iyang 
gisugdan ang tibuok kinabuhi nga paningkamot sa pagmantala sa 
maayong balita sa ebanghelyo. Kini nga mga responsibilidad gipa-
lapdan pa sa wala madugay, sa dihang miserbisyo siya isip usa ka 
General Authority.

Mipalambo sa abilidad nga klarong makapahayag sa iyang kau-
galingon bisan sa lisud nga mga sitwasyon, si Gordon B. Hinckley 
kadaghan nakadawat og assignment nga interbyuhon sa mga tigbali-
ta. Isip Presidente sa Simbahan, padayon niyang gihangup ang ingon 
nga mga oportunidad, nga naghimo sa iyang bahin sa pagtabang 
nga madala ang Simbahan ni Jesukristo “gikan sa kangiub” (D&P 
1:30). Siya mideklarar:

“Ako nagtuo ug mopamatuod nga misyon niini nga simbahan 
nga mobarug isip usa ka bandila ngadto sa mga nasud ug usa ka 
kahayag ngadto sa kalibutan. Gihatag ngari kanato ang usa ka dako, 
malukpanon nga mando diin dili kita makaatras ni makalikay. Atong 
gidawat kana nga mando ug determinado sa pagtuman niini, ug 
uban sa tabang sa Dios kita mobuhat niini.” 2
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Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Sama sa bato sa panan- awon ni Daniel, ang Simbahan 
nagkaylap aron mopuno sa tibuok kalibutan.

Kini nga Simbahan nagsugod sa mapainubsanon nga pag- ampo sa 
batan- on nga si Joseph Smith didto sa kakahoyan sa umahan sa iyang 
amahan. Gikan niana nga talagsaong kasinatian, diin atong gitawag 
nga Unang Panan- awon, milambo kini nga buhat. . . . Mao kini ang 
katumanan sa panan- awon ni Daniel nga usa ka bato nga gipikas 
gikan sa bukid nga walay gigamit nga mga kamot mokaylap hang-
tud kini mopuno sa tibuok kalibutan (tan- awa sa Daniel 2:44–45).3

Sa dihang ang Simbahan gi- organisar niadtong 1830 dihay unom 
lamang ka mga miyembro [ug] pipila ka mga tumutuo, ang tanan 
nagpuyo sa wala kaayo mailhi nga dapit. . . . Ang mga stake sa Zion 
karon naglambo diha sa matag stake sa Estados Unidos, sa matag 
probinsya sa Canada, sa matag estado sa Mexico, sa matag nasud 
sa Central America ug sa tibuok South America.

Ang mga kongregasyon makita sa tibuok British Isles ug Uropa 
diin liboan ang nagpasakop sa Simbahan sa nangaging mga katui-
gan. Kini nga buhat miabut ngadto sa mga nasud sa Baltic ug didto 
sa Bulgaria ug Albania ug sa ubang mga dapit niana nga bahin sa 
kalibutan. Miabut kini tabok sa dakong dapit sa Russia. Miabut kini 
ngadto sa Mongolia ug lahus sa mga nasud sa Asia ngadto sa mga 
Isla sa Pasipiko, Australia, ug New Zealand, ug ngadto sa India ug 
Indonesia. Kini nag- uswag sa daghang mga nasud sa Africa. . . .

Ug kini sinugdanan pa lamang. Kini nga buhat magpadayon sa 
pagtubo ug pag- uswag ug molukop sa tibuok yuta.4

2
Ang unang mga lider sa Simbahan adunay propetikanhong 

panan- aw sa padulngan sa buhat sa Ginoo.

Niadtong Hulyo 24, 1847, ang unang grupo sa atong katawhan 
miabut ngadto sa walog sa [Salt Lake nga]. Ang nangulo nga grupo 
mas sayo nga miabut og mga usa o duha ka adlaw. Si Brigham Young 
miabut pagka- Sabado. Pagkasunod adlaw, ang mga serbisyo sa 
adlaw nga Igpapahulay gipahigayon sa buntag ug sa hapon. Walay 
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bisan unsang lawak tigumanan nga kapundokan. Nagtuo ko nga 
diha sa makapaso nga kainit niana nga Dominggo sa Hulyo nag-
lingkod sila sa ilang mga karwahe ug misandig sa mga ligid samtang 
namulong ang mga Kaigsoonan. Ulahing bahin na sa panahon, ug 
nag- atubang sila og dako ug dinalian nga buhat kon gusto nila nga 
makapatubo og binhi alang sa sunod nga panahon sa tingtanum. 
Apan si Presidente Young mihangyo kanila nga dili mosupak sa 
adlawng Igpapahulay niadtong adlawa o sa umaabut.

Pagkasunod buntag gibahin sila ngadto sa mga grupo aron sa pag-
suhid sa ilang palibut. Si Brigham Young, Wilford Woodruff, ug ang 
pipila sa ilang mga kauban nanglakaw gikan sa ilang gikampuhan. 
. . . Mikatkat sila sa usa ka linginon nga tumoy sa bungtod, nga nag-
lisud si Presidente Young tungod sa iyang bag- ohay lang nga sakit.

Sa dihang ang mga Kaigsoonan nanagbarug diha sa kinatumyan, 
milantaw sila sa walog sa habagatan sa ilang nahimutangan. Kini 
wala kaayoy mga tanum, gawas lamang sa mga balili ug mga sagbut 
nga nanurok kilid sa mga sapa nga nagdala og tubig gikan sa mga 
kabukiran padulong ngadto sa linaw. Walay bisan unsa nga matang 
nga natukod , apan si Brigham Young miingon sa miaging Sabado, 
“Mao kini ang lugar.”

Ang tumoy sa bungtod nga ilang gibarugan ginganlan og Ensign 
Peak agig pagpasabut niining talagsaong propetikanhong mga 
pulong ni Isaias: “Ug magapatindog siya [namulong kabahin sa Dios] 
og bandila ngadto sa nga nasud gikan sa halayo, ug pagataghuyan 
sila gikan sa kinatumyan sa yuta; ug ania karon, sila manganhi sa 
madali gayud.” (Isa. 5:26.)

“Ug siya magatindog og usa ka bandila alang sa mga nasud, ug 
magapatigum sa mga hininginlan gikan sa Israel, ug pagatigumon 
ang nangapatlaag gikan sa Juda gikan sa upat ka kasuokan sa 
yuta.” (Isa. 11:12.) . . .

Nagtuo ko [kadto nga mga Kaigsoonan] tingali niana usab nga 
okasyon namulong kabahin sa pagtukod sa templo . . . agi og katu-
manan sa mga pulong ni Isaias:

“Ug mahinabo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay sa 
Ginoo pagatukoron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran, ug igatuboy 
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ibabaw sa mga bungtod, ug ang tanang mga nasud magaganayan 
ngadto kaniya.

Ug ang daghang mga katawohan mangadto ug manag- ingon: 
Umari kamo ug manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa balay 
sa Dios ni Jacob; ug kita pagatudloan niya sa iyang mga dalan, ug 
manlakat kita sa iyang mga alagianan; kay gikan sa Sion mogula ang 
kasugoan, ug ang pulong sa Ginoo gikan sa Jerusalem. (Isa. 2:2–3.)

Pagkabuang, tingali makaingon ang usa ka tawo, kon iya pang 
nadungog kining mga tawhana nianang buntaga sa Hulyo sa 1847. 
Dili sila makita nga sama sa mga batid nga mga tawo nga adunay 
dagko nga mga damgo. Dili sila makita nga sama sa mga tigmando 
nga nag- analisar sa mga mapa ug nagplano og usa ka kagamhanan. 
Sila mga hininginlan, giabug gikan sa ilang matahum nga siyudad 
diha sa [Suba sa] Mississippi ngadto niining disyerto nga rehiyon sa 
Kasadpan. Apan aduna silay panan- awon nga gikuha gikan sa mga 
kasulatan ug mga pulong sa pagpadayag.

Nahingangha ako sa panglantaw nianang gamay nga pundok. 
Kini mapanimpalaron ug maisugon. Hapit dili kini katuohan. Ania 
sila, hapit usa ka libo ka milya [1,600 ka kilometro] gikan sa labing 

duha ka adlaw human sa pag- abut sa Walog sa Salt lake, 
si brigham young ug pipila sa mga kaigsoonan mikatkat sa 
usa ka linginon og porma nga bungtod, nga sa kaulahian 

ginganlan og ensign Peak, ug gisusi ang ilang palibut.
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duol nga mga pinuy- anan ngadto sa silangan ug hapit walo ka 
gatus ka milya [1,300 ka kilometro] gikan sa Baybayon sa Pasipiko. 
Anaa sila sa wala pa masulayi nga klima. Lahi ang yuta kay sa itom 
nga yuta [loam] sa Illinois ug Iowa, diin sila labing bag- o lang nga 
nagpuyo. Wala pa gayud sila makapananum dinhi. Wala pa gayud 
sila makasinati og panahon sa usa ka tingtugnaw. Wala pa gayud 
sila makatukod og bisan unsang matang sa estraktura. Kini nga mga 
propeta, nagsul- ob og karaan, gasgas sa biyahe nga mga sinina, 
nagbarug sa mga botas nga gisul- ob nila sa sobra sa usa ka libo ka 
milya gikan sa Nauvoo ngadto niini nga walog, namulong kabahin 
sa milenyal nga panan- awon. Sila namulong base sa usa ka prope-
tikanhong panan- aw sa talagsaong padulngan niini nga kawsa. Sila 
nanaog gikan sa tumoy sa bungtod nianang adlawa ug mitrabaho 
aron sa katumanan sa ilang damgo.5

3
Kinahanglang mahinumdom kita kanunay sa balaanong 
padulngan sa buhat sa Dios ug sa atong buluhaton niini.

Usahay sa atong panahon, samtang kita maglakaw sa atong pig- ot 
nga mga dalan ug motuman sa atong ginagmay nga mga respon-
sibilidad, makalimot kita sa kinatibuk- ang panglantaw. Sa dihang 
gamay pa ko nga bata, ang dagkong mga kabayo sa umahan komon 
ra. Ang labing importante nga kasangkapan sa kabayo mao ang 
busal. Diha sa busal mao ang mga ali sa mata, usa sa matag kilid. 
Gibutang kini sa paagi nga ang kabayo makakita diretso lamang sa 
unahan ug dili sa bisan asa nga kilid. Gituyo kini aron ang kabayo 
dili mahadlok o malinga ug mapatutok ang iyang atensyon diha sa 
dalan sa iyang tiilan.

Ang pipila kanato naghimo sa atong buhat nga daw adunay mga 
ali ang atong mga mata. Makita lamang nato ang atong kaugalingong 
gamay nga pig- ot nga dalan. Wala nato makita ang mas lapad nga 
panglantaw. Tingali gamay lang ang atong responsibilidad diha sa 
Simbahan. Maayo nga tumanon kana nga responsibilidad uban sa 
kakugi. Ug maayo usab nga mahibalo sa unsang paagi kana nga 
responsibilidad nakatampo ngadto sa kinatibuk- ang programa sa 
nagtubo nga gingharian sa Dios.
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Si Presidente Harold B. Lee kausa miingon . . ., nagkutlo sa usa ka 
wala mailhi nga tigsulat, “Pag- aninaw og lagpad nga mga umahan 
ug pag- ugmad og gagmay nga mga umahan.”

Ang akong interpretasyon niana nga pamahayag mao nga kita 
kinahanglang makaila sa gilapdon ug giladmon ug gitas- on—nindot 
ug talagsaon, dako ug malukpanon—sa programa sa Ginoo, ug 
dayon motrabaho nga makugihon sa pagtuman sa atong responsi-
bilidad sa gi- assign kanato nga bahin niana nga programa.

Ang kada usa kanato adunay gamay nga umahan nga ugmaron. 
Samtang nagbuhat sa ingon, kita dili gayud mahikalimot sa mas dako 
nga panglantaw, ang dakong kombinasyon sa balaanong padulngan 
niini nga buhat. Kini gihatag kanato sa Dios nga atong Amahan sa 
Kahangturan, ug ang matag usa kanato adunay bahin nga buhaton 
sa paghimo sa talagsaong resulta niini. Ang atong indibidwal nga 
kontribusyon tingali gamay ra, apan kini importante. . . .

. . . Samtang nagbuhat kamo sa bahin diin kamo gitawag, ayaw 
gayud kalimti ang tibuok nga harianon ug talagsaong panglantaw 
sa katuyoan niini, ang dispensasyon sa kahingpitan sa panahon. 
Buhata sa maanindot nga paagi ang inyong gamayng bahin diha sa 
kinatibuk- ang resulta, diin ang sumbanan giandam na alang kanato 
sa Dios sa kalangitan. Ipataas ang bandila diin naglakaw kita ubos 
niini. Pagmakugihon, pagmatinuoron, pagmahiyason, pagmatinud- 
anon, aron walay sayop niana nga bandila.

Ang panan- awon niini nga gingharian dili usa ka mabaw nga 
damgo sa kagabhion nga mahanaw lang sa pagsubang sa adlaw. 
Kini sa tinud- anay mao ang plano ug buhat sa Dios nga atong 
Amahan sa Kahangturan. Kining tanan adunay kalabutan sa tanan 
Niyang mga anak.

Samtang nagkalot sa mga sagebrush niining kasadpang mga 
walog [sa Utah] aron sa pagbutang sa mga pundasyon alang sa usa 
ka komunidad, samtang naghimo sa tanang ordinaryo nga mga 
butang nga gikinahanglan nilang buhaton aron magpabiling buhi ug 
naglambo, ang atong mga katigulangan [nga pioneer] kanunay nga 
naghinumdom sa kaanindot sa halangdong kawsa nga ilang giapi-
lan. Kini usa ka buhat nga angay natong buhaton uban sa samang 
panglantaw nga ilang gihuptan. Kini usa ka buhat nga magpadayon 
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human kita mobiya niini nga kalibutan. Ang Dios motabang kanato 
sa pagbuhat sa atong labing maayo isip mga sulugoon, gitawag ubos 
sa Iyang balaang kabubut- on, sa pagpadayon sa unahan ug pagtu-
kod sa gingharian uban sa dili hingpit nga mga kamot, nagkahiusa 
sa paghimo og usa ka hingpit nga sumbanan.6

4
Kita mahimong sama sa usa ka bandila 

ngadto sa mga nasud diin ang mga katawhan 
sa yuta makakuha og kalig- on.

Mga kaigsoonan, karon ang panahon nga mobarug kita nga mas 
taas, mopunting sa atong mga mata ug mopalapad sa atong mga 
hunahuna ngadto sa mas maayong pagsabut sa dakong milenyal 
nga misyon niini nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw. Kini usa ka panahon nga magmalig- on. Kini 
usa ka panahon sa pagpadayon nga walay pagduha- duha, nasayud 
og maayo sa kahulugan, sa gilapdon, ug sa kaimportante sa atong 
misyon. Kini usa ka panahon sa pagbuhat sa matarung dili igsapayan 
ang mga sangputanan nga mahimong mosunod. Kini usa ka pana-
hon nga makita nga nagsunod sa mga sugo. Kini usa ka panahon 
sa pagtabang uban sa pagkamabination ug paghigugma niadtong 
anaa sa kasakit ug niadtong kinsa nahisalaag diha sa kangitngit 
ug kasakit. Kini usa ka panahon nga mahimong masinabtanon ug 
maayo, desente ug matinahuron sa usag usa sa tanan natong mga 
relasyon. Sa laing pagkasulti, mahimong sama kang Kristo.7

Gawas kon ang kalibutan mousab sa dagan sa iyang kasamta-
ngang padulngan (ug daw dili kana mahitabo); ug kon, sa laing 
bahin, kita mopadayon sa pagsunod sa mga pagtulun- an sa mga 
propeta, mas magkaanam kita ka talagsaon ug lahi nga mga kataw-
han nga makita sa mga tawo sa kalibutan. Sama pananglit, samtang 
ang integridad sa pamilya malumpag ubos sa kalibutanong mga 
pagpamugos, ang atong posisyon sa kabalaan sa pamilya mahimong 
mas klaro ug gani labaw pa ka talagsaon, kon kita adunay hugot 
nga pagtuo sa pagmentinar niana nga posisyon.

Samtang ang nagkamatugtanon nga kinaiya kabahin sa pakig-
hilawas padayon nga nagkaylap, ang doktrina sa Simbahan, nga 
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makanunayong gitudlo sa sobra na sa usa ka siglo ug tunga, mas 
mag- anam ka talagsaon ug gani katingalahan sa kadaghanan.

Samtang ang pagkonsumo sa alkohol ug pag- abuso sa mga dru-
gas nagkadaghan kada tuig diha sa mga kostumbre sa katilingban, 
ang atong posisyon, gihan- ay sa Ginoo sa sobra na sa usa ka siglo 
ug tunga ang milabay, mas mahimong talagsaon sa kalibutan. . . .

Samtang ang adlaw nga Igpapahulay nagkaanam pagkahimo 
nga adlaw sa negosyo ug kalingawan, kadtong nagsunod sa lagda 
sa balaod, nga gisulat pinaagi sa tudlo sa Ginoo didto sa Sinai 
ug gipalig- on pinaagi sa moderno nga pagpadayag, makita nga 
mas talagsaon.

Dili kanunay sayon ang magpuyo sa kalibutan ug dili mahimo 
nga kabahin niini. Dili kita hingpit nga makapuyo nga kita lang o 
alang sa atong kaugalingon, ni gustohon nato kini. Kinahanglan 
kitang makigsandurot sa uban. Sa pagbuhat niini, makahimo kita 
nga magmabination. Makahimo kita nga dili makasilo. Makalikay 
kita sa bisan unsa nga espiritu o kinaiya sa pagpakamatarung sa 
kaugalingon. Apan makapadayon kita sa atong mga sumbanan. . . .

Samtang motuman kita niini ug sa uban pang mga sumbanan 
nga gitudlo sa Simbahan, daghan sa kalibutan morespeto kanato ug 
makakaplag og kalig- on sa pagsunod niana nga sila usab nasayud 
nga matarung.

Ug, sa mga pulong ni Isaias, “Daghang mga katawohan mangad-
to ug manag- ingon: Umari kamo, ug manungas kita sa bukid sa 
Ginoo, ngadto sa balay sa Dios ni Jacob; ug kita pagatudloan niya 
sa iyang mga dalan, ug manlakat kita sa iyang mga alagianan: kay 
gikan sa Sion mogula ang kasugoan, ug ang pulong sa Ginoo gikan 
sa Jerusalem.” (Isa. 2:3.)

Kinahanglang dili kita mokompromiso [sa atong mga sumbanan]. 
Kinahanglang dili gayud kita mokompromiso. Ang kandila nga 
gidagkutan sa Ginoo niini nga dispensasyon mamahimong usa ka 
kahayag ngadto sa tibuok kalibutan, ug ang uban nga makakita sa 
atong maayong mga buhat magiyahan sa paghimaya sa atong Ama-
han sa Langit ug sundon diha sa ilang kaugalingong mga kinabuhi 
ang mga ehemplo nga ilang nakita diha sa atoa.
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Magsugod diha kaninyo ug kanako, mahimong adunay usa ka 
tibuok nga mga katawhan kinsa, pinaagi sa atong mga kinabuhi 
diha sa atong mga panimalay, sa atong mga trabaho, bisan sa atong 
mga kalingawan, mamahimong sama sa siyudad ibabaw sa bung-
tod diin ang mga tawo mahimong motan- aw ug makat- on, ug usa 
ka bandila ngadto sa mga nasud diin ang mga katawhan sa yuta 
makakuha og kalig- on.8

“Kon atong ipakita kini nga Simbahan isip usa ka bandila 
ngadto sa mga nasud ug usa ka kahayag ngadto sa kalibutan, 

kinahanglang atong madala sa atong mga kaugalingon ang mas 
dugang kahayag nga makita diha sa kinabuhi ni Kristo.”
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Kon atong ipakita kini nga Simbahan isip usa ka bandila ngadto 
sa mga nasud ug usa ka kahayag ngadto sa kalibutan, kinahanglang 
atong madala sa atong mga kaugalingon ang mas dugang kahayag 
nga makita diha sa kinabuhi ni Jesukristo sa tagsa- tagsa ug sa atong 
kaugalingong personal nga mga kahimtang. Sa pagbarug alang sa 
matarung, kinahanglang dili gayud kita mahadlok sa mga sangpu-
tanan. Kinahanglang dili gayud kita mahadlok. Miingon si Pablo 
kang Timoteo:

“Kay kita wala sa Dios hatagig espiritu sa katalaw; kondili sa 
espiritu sa gahum, ug sa gugma, ug sa pagpugong sa kaugalingon.

“Busa ayaw ikaulaw ang pagpanghimatuod alang sa atong Ginoo” 
(2 Timoteo 1:7–8).9

Dili kamo yanong makabaliwala niini nga kawsa, nga mao ang 
kawsa ni Kristo. Dili kamo yanong makabarug diha sa daplin ug 
magtan- aw sa pakigsangka tali sa mga pwersa sa maayo ug dautan. . . .

. . . Ako moawhag kaninyo sa tanan nakong kapasidad nga mota-
bang diha sa usa ka buluhaton nga lapas pa sa mga kinahanglanon 
sa atong mga inadlaw- adlaw nga pagpakabuhi; nga, mobarug nga 
lig- on, gani nga mahimong usa ka lider sa pagsulti mahitungod sa 
mga kawsa nga naghimo sa atong sibilisasyon nga molambo ug 
naghatag og kahupayan ug kalinaw sa atong mga kinabuhi. Mama-
himo kamong usa ka lider. Kinahanglan gayud kamong mahimong 
lider, isip miyembro niini nga Simbahan, niadto nga mga kawsa 
nga gibarugan niini nga Simbahan. Ayaw tugoti ang kahadlok nga 
mobuntog sa inyong mga paningkamot.10

Wala kitay angay nga kahadlukan. Ang Dios ang naggiya. Siya ang 
mokontrolar alang sa kaayohan niini nga buhat. Iyang bubuan og 
mga panalangin kadtong mga nagmasulundon sa Iyang mga kasugo-
an. Kana mao ang Iyang saad. Walay usa kanato nga magduha- duha 
sa Iyang abilidad sa pagtuman niana nga saad.

. . . Ang atong Manluluwas, kinsa mao ang atong Manunubos, 
ang Halangdon nga Jehova, ang gamhanan nga Mesiyas, nagsaad: 
“Ako molakaw diha sa inyong atubangan. Ako anaa sa inyong tuo 
nga kamot ug sa inyong walà, ug ang akong Espiritu mahimo nga 
anaa sa inyong mga kasingkasing, ug ang akong mga anghel anaa 
libut kaninyo, aron sa pagtabang kaninyo” (D&P 84:88).
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“Busa,” miingon Siya, “ayaw kahadlok, gagmay nga panon; pag-
buhat og maayo; tuguti nga ang yuta ug impyerno maghiusa sa 
pagbatok kaninyo, kay kon kamo gitukod diha sa akong lig- on nga 
sukaranan, sila dili makabuntog. . . .

“Paghunahuna ngari kanako sa matag hunahuna; ayaw pagduha- 
duha, ayaw kahadlok.

“Hunahunaa ang mga samad nga milapos sa akong kilid, ug 
usab ang mga marka sa mga lansang sa akong mga kamot ug tiil; 
pagmatinud- anon, paghupot sa akong mga sugo, ug kamo maka-
panunod sa gingharian sa langit” (D&P 6:34, 36–37).

Nagkahiusa, nagtambayayong, kita mopadayon isip mga sulugoon 
sa buhi nga Dios, naghimo sa buhat sa Iyang Hinigugmang Anak, 
atong Agalon, kinsa atong giserbisyohan ug kansang ngalan atong 
gitinguha sa paghimaya.11

Kinahanglan kitang magbarug nga lig- on. Kinahanglan gayud nga 
atong pugngan ang kalibutan. Kon ato kining buhaton, ang Maka-
gagahum maoy atong kalig- on ug atong tigpanalipod, atong giya 
ug atong tigpadayag. Makabaton kita og kahupayan sa pagkasayud 
nga atong gibuhat ang unsay Iyang gusto nga ipabuhat kanato. Ang 
uban mahimong dili mouyon kanato, apan ako masaligon nga sila 
morespeto kanato. Dili kita pasagdan nga mag- inusara. Adunay 
daghan [kinsa] dili nato kauban sa simbahan apan susama og pag-
bati kanato. Sila mosuporta kanato. Sila mopaluyo kanato sa atong 
mga paningkamot.12

Maghimaya kita niining talagsaon nga panahon sa buhat sa Ginoo. 
Dili kita magmapagarbuhon o maghinambug. Kita magmapasalama-
ton sa mapainubsanong paagi. Ug kita, ang matag usa, modesisyon 
diha sa atong kaugalingon nga atong dugangan ang kahayag niining 
talagsaong buhat sa Labawng Makagagahum, nga kini modan- ag 
tadlas sa kalibutan isip usa ka banwag sa kalig- on ug kamaayo nga 
pagatan- awon sa tibuok kalibutan.13
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Samtang nagbasa kamo sa seksyon 1, unsay inyong mga gibati 

samtang inyong gikonsiderar ang pagtubo sa Simbahan gikan sa 
1830 hangtud karong adlawa?

• Ribyuha ang istorya ni Presidente Hinckley kabahin sa unang 
mga pioneer nga nangabut sa Walog sa Salt Lake (tan- awa sa 
seksyon 2). Unsay atong makat- unan gikan niini nga istorya? Sa 
unsang paagi nga kita nakabenepisyo gikan sa mapanagnaon 
nga panglantaw sa unang mga lider sa Simbahan? Unsa kaha ang 
gipasabut nga mahimong “usa ka bandila ngadto sa mga nasud”? 
(Tan- awa sa Isaias 5:26; 11:12.)

• Sa seksyon 3, si Presidente Hinckley miawhag kanato sa pagtan- 
aw sa “kinatibuk- ang panglantaw” ug “mas lapad nga panglantaw” 
sa buhat sa Dios. Nganong kinahanglan man nato nga makita 
kining kinatibuk- ang panglantaw? Nganong usahay makalimot 
man kita niini? Sa unsang mga paagi nga ang atong gagmay nga 
mga paningkamot nakatampo sa paglambo sa gingharian sa Dios?

• Ribyuha ang mga paagi nga gisulti ni Presidente Hinckley nga ang 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nag- anam ka mas “talagsaon 
ug lahi nga katawhan” (seksyon 4). Unsaon nato pagpalambo og 
mas dako nga panglantaw ug kaisug sa pagpadayon sa buhat sa 
Dios? Unsaon nato sa pagpuyo sa kalibutan nga dili mahimong 
kalibutanon? Sa unsang paagi atong “madala sa atong mga kau-
galingon ang mas dugang kahayag nga makita diha sa kinabuhi 
ni Kristo”? Nganong importante man alang kanato nga mobarug 
alang sa matarung?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mateo 5:14–16; 1 Nephi 14:14; D&P 1:1–6; 65:1–6; 88:81; 115:5–6

Tabang sa Pagtudlo
“Siguroha nga dili kamo magtuo nga kamo ang ‘tinuod nga mag-

tutudlo.’ Seryuso kana nga sayop. . . . Pagbantay nga dili kamo mahi-
mong sagabal. 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).
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“anaa kanato ang tanang rason sa pagkamasaligon.”
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Ang Pag- ugmad og usa ka 
Kinaiya sa Pagkamalipayon 

ug usa ka Espiritu sa 
Pagkamasaligon

“Magmatuohon. Magmalipayon. Ayaw pagpakawala 
sa paglaum. Ang mga butang mahimo ra.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Ang mama ni Presidente Gordon B. Hinckley, si Ada Bitner Hin-
ckley, sagad nga moingon nga “ang malipayon nga kinaiya ug mapa-
hiyumong panagway makatabang sa usa ka tawo gikan sa matag 
kalisdanan ug ang matag tawo maoy responsable sa kaugalingon 
niyang kalipay.” 1 Ang iyang amahan, si Bryant S. Hinckley usab 
dunay, “naangkon nga positibong panglantaw.” 2 nahinumdom si 
Presidente Hinckley, “sa batan- on pa ko ug kon makapanghinaway, 
ingnon ko sa akong Papa: ‘Ang matahapon walay ikatampo, ang 
maduhaduhaon walay mamugna, ang walay pagsalig dili molam-
pus.’” 3 Naimpluwensya sa tambag ug ehemplo sa iyang mga ginika-
nan, ang batan- ong si Gordon Hinckley nakakat- on sa pag- atubang 
sa kinabuhi uban sa kamasaligon ug sa hugot nga pagtuo.

Isip misyonaryo sa England, si Elder Hinckley mikugi sa pagtra-
baho sa pagsunod sa tambag sa iyang mga ginikanan. Siya ug ang 
iyang kompanyon maglamanohay matag buntag ug moingon sa usag 
usa, “Nindot ang kinabuhi.” 4 Hapit mga 70 ka tuig ang milabay, iyang 
gisugyot nga ang grupo sa mga misyonaryo sa Pilipinas mohimo 
sa sama nga buhat. “Ang kagahapon mao ang milabay nga maayo 
kaayong adlaw sa akong kinabuhi,” iya silang giingnan. “Ang matag 
adlaw mao ang maayo kaayong adlaw sa akong kinabuhi. Mang-
hinaot ko nga ang matag adlaw mao ang maayo kaayong adlaw sa 
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inyong kinabuhi—sa matag usa kaninyo. Manghinaut ko nga inig 
ka buntag andam na mo ug makiglamano sa inyong kompanyon ug 
moingon, ‘Brother (Sister), maayo ang kinabuhi. Adto na ta ug mag-
maayo unta ang atong adlaw.’ Ug inig uli ninyo sa gabii, manghinaut 
ko nga makasulti mo sa usag usa, ‘Maayo ang atong adlaw. Maayo 
ang atong panag- uban. Nakatabang ta og tawo sa atong paglakaw. 
. . . I- follow up nato sila ug mag- ampo ug manghinaut nga moadto 
sila sa Simbahan.’ Ang matag adlaw kinahanglan nga mamahimo 
nga maayong adlaw sa mission field.” 5

Kini nga tambag mao ang ehemplo sa pag- atubang ni Presidente 
Hinckley sa kinabuhi. Si Presidente Russell M. Nelson sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipaambit sa mosunod nga 
obserbasyon mahitungod ni Presidente Hinckley ug sa iyang asawa, 
si Marjorie: “Wala sila mag- usik og panahon sa pagpamalandong sa 
kagahapon o kabalak- an ang umaabut. Ug nagpadayon sila bisan 
sa kalisdanan.” 6 Si Elder Jeffrey R. Holland, sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, usab mikomentaryo: “ ‘Ang mga butang 
magmaayo ra’ maoy labing binalik- balik nga pasalig ni Presidente 
Hinckley ngadto sa pamilya, mga higala, ug mga kaubanan. ‘Pada-
yon lang og sulay,’ siya moingon. ‘Magmatuohon. Magmalipayon. 
Ayaw pagpakawala sa paglaum. Ang mga butang magmaayo ra.’” 7

Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Bisan og daghang mga tawo ang negatibo ug 
dili masaligon, makaugmad kita og espiritu 

sa pagkamalipayon ug pagkamasaligon.

Adunay grabe nga sakit sa pagkadili masaligon dinhi sa yuta. 
Mikuyanap na kini. Gidalitan kita og usa ka makanunayon ug walay 
hunong nga aslom nga diyeta nga makaguba sa kinaiya, sa pagpa-
ngitag sayop, dautang mga pulong sa usag usa. . . .

Mianhi ko . . . uban sa pangamuyo nga hunungon na nato ang 
pagpangita og mga bagyo ug tagamtamon sa hingpit ang silaw sa 
adlaw. Sugyot nako nga hatagan nato og importansya ang positibo. 
Naghangyo ko nga palawuman pa gyud nato ang pagtan- aw sa maa-
yo, nga atong paminusan ang atong mga tingog sa pagpanginsulto 
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ug masakit nga pulong, nga madugangan ang atong pagdayeg sa 
hiyas ug paningkamot.

Wala ko maghangyo nga ang tanang pagpanaway hilumon ra. 
Ang paglambo mahitabo tungod sa koreksyon. Ang kalig- on moa-
but tungod sa paghinulsol. Manggialamon ang usa ka tawo kinsa, 
gisultihan sa uban nga siya sayop, nag- usab sa iyang kaugalingon. 
Wala ko magsugyot nga ang atong pagsultihanay puro bulatik. Ang 
igmat sinsero ug matinuoron nga pagpanulti usa ka abilidad nga 
angayang tinguhaon ug ugmaron. Ang akong gisugyot ug gihangyo 
mao nga atong balihon gikan sa pagkanegatibo nga mikuyanap na 
sa atong katilingban ug pangitaon ang takus nga mga maayo sa yuta 
ug sa mga panahon diin kita nagpuyo, nga hisgutan nato ang mga 
hiyas sa usag usa labaw kay sa hisgutan ang mga sayop sa usag usa, 
aron ang pagkapositibo mopuli sa pagkanegatibo. Tuguti nga ang 
atong hugot nga pagtuo mopuli sa atong mga kahadlok.8

Anaa kanato ang tanang rason sa pagkamasaligon dinhi sa kalibu-
tan. Ang trahedya anaa sa palibut, oo. Ang mga problema anaa bisan 
asa, oo. Apan . . . kamo, dili molambo gumikan sa pagkanegatibo 
o pagkahinawayon. Tan- awa uban sa pagkamasaligon, lihok uban 
sa hugot nga pagtuo, ug mahitabo ang mga butang.9

Ayaw pagpakawala sa paglaum. Ayaw og hunong. Pangitaa ang 
silaw sa adlaw luyo sa mga panganod. Ang mga oportunidad maabli 
ra alang kaninyo. Ayaw tuguti nga ang mga tawong negatibo mopa-
miligro sa inyong mga kahigayunan.10

Ugmara ang usa ka kinaiya sa pagkamalipayon. Ugmara ang usa 
ka espiritu sa pagkamasaligon. Maglakaw uban sa hugot nga pag-
tuo, magmaya sa katahum sa kinaiyahan, sa pagkamaayo niadtong 
inyong gihigugma, sa pagpamatuod nga anaa sa inyong kasingkasing 
bahin sa balaang mga butang.11

Ang plano sa Ginoo usa ka plano sa kalipay. Mas hayag ang 
agianan, mas minos ang kabalaka, mas minos ang kalisud sa pag-
pakigharong kon ugmaron nato ang espiritu sa pagkamalipayon.12
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2
Kay sa magpakabuhi kita sa atong mga problema, 
mahimo nga ang espiritu sa pagpasalamat atong 

tugutan nga mogiya ug manalangin kanato.

Katalagsaon sa atong panalangin! Kadako sa angay natong pasa-
lamatan! . . . Ugmara ang espiritu sa kamapasalamaton sa mga pana-
langin sa kinabuhi ug sa katingalahang mga gasa ug kahigayunan 
nga gitagamtam nato matag usa. Miingon ang Ginoo nga ang mga 
maaghup makapanunod sa yuta. (Tan- awa sa Mat. 5:5.) Kinahang-
lan nakong ilhon nga ang interpretasyon sa kaaghup nagpasabut 
sa espiritu sa pagpasalamat sukwahi sa kinaiya nga ang tawo wala 
magkinahanglan sa uban, usa ka pag- ila sa mas dakong gahum lapas 
sa kaugalingon, usa ka pag- ila sa Dios, ug pagdawat sa iyang mga 
sugo. Kini ang sinugdanan sa kaalam. Maglakaw uban sa kamapa-
salamaton diha kaniya kinsa maoy tighatag sa kinabuhi ug tanang 
maayong gasa.13

Wala pay mas maayong panahon sa kasaysayan sa kalibutan nga 
mabuhi sa kalibutan kay sa niini. Angay unta nga ang matag usa 
kanato mobati sa pagkamapasalamaton nga nabuhi niining talag-
saong kapanahunan uban sa mga kahibulungang mga panalangin 
nga anaa kanato.14

Kon maghunahuna ko sa mga katingalahang butang nga nang-
hitabo sa akong pagpakabuhi—labaw pa sa tanang kasaysayan sa 
tawo—nagbarug ko uban sa balaang pagtahud ug pasalamat. Nag-
hunahuna ko sa mga sakyanan ug sa eroplano, sa mga computer, 
fax machines, sa e- mail, ug sa Internet. Kining tanan katingalahan 
ug talagsaon. Naghunahuna ko sa dagkong lakang nga nahimo sa 
medisina ug sanitasyon. . . . Ug sa tanan niini adunay gihimong 
pagpahiuli sa lunsay nga ebanghelyo ni Jesukristo. Kamo ug ako 
mga kabahin sa milagro ug katingalahan niining dakong kawsa ug 
gingharian nga mikaylap sa kalibutan nga mipanalangin sa kina-
buhi sa katawhan bisan asa kini miabut. Dako kaayo ang gibati 
nakong pasalamat.15

Nagpuyo kita sa kahingpitan sa mga panahon. Timan- i kana nga 
mga pulong. Timan- i ang pulong nga kahingpitan. Nagpakita kini 
[sa] tanang kamaayo nga napundok [gikan] sa nangagi ug gipahiuli 
sa kalibutan niining katapusang dispensasyon.
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Ang akong kasingkasing . . . puno sa pasalamat ngadto sa Labing 
Gamhanan nga Dios. Pinaagi sa gasa sa Iyang Anak, nga mao ang 
Dios sa kalibutan, napanalanginan kita sa hilabihan. Makahilak ko 
kon makabati sa mga pulong sa atong himno nga, “Ipha ninyo ang 
panalangin; tagsa- tagsa inyong hinganlan. Ipha ninyo ang panala-
ngin. Tan- awa unsa ang nabuhat sa Dios” (Mga Himno ug mga Awit 
sa mga Bata, nu. 9).16

Uban sa pasalamat sa atong kasingkasing, dili kita magpabuntog 
sa pipila ka mga problema nga anaa kanato. Hinoon atong ihapon 
ang mga panalangin ug sa talagsaong pagpasalamat, dinasig sa 
dako natong pagtuo, lakaw og itukod ang gingharian sa Dios dinhi 
sa yuta.17

Tuguti nga ang espiritu sa kamapasalamaton mogiya ug mopa-
nalangin sa inyong mga adlaw ug mga gabii. Trabahoa kini. Makita 
ninyo nga momugna kini og talagsaong mga sangputanan.18

3
Ang ebanghelyo ni Jesukristo naghatag 

nato og rason nga maglipay.

Ang Ginoo miingon: “Busa, ipataas ang imong kasingkasing ug 
paglipay, ug hupot ngadto sa pakigsaad nga ikaw mihimo” [D&P 
25:13]. Mituo ko nga nagaingon siya sa matag usa kanato, mag-
malipayon. Ang ebanghelyo usa ka butang sa hingpit nga kalipay. 
Naghatag nato kini og rason para magmalipayon.19

Ayaw kalimti kon si kinsa kamo. . . . Sa pagkatinuod kamo mga 
anak sa Dios. . . . Siya ang hingpit nato nga Amahan. Siya nahigugma 
kaninyo. . . . Gusto Siya nga magmalipayon ang Iyang mga anak. Ang 
pagpakasala dili mahitabo nga mahimo nga kalipay. Ang kalapasan 
dili mahitabo nga mahimo nga kalipay. Ang pagkamasinupakon dili 
mahitabo nga mahimo nga kalipay. Ang dalan sa kalipay makita 
diha sa plano sa atong Amahan sa Langit ug sa kamasulundon sa 
mga sugo sa Iyang Hinigugmang Anak, sa Ginoo nga si Jesukristo.20

Bisan unsay inyong pamaagi sa paghimo og mga butang kaniadto, 
motanyag ko og hagit . . . nga ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga 
pagtulun- an sa ebanghelyo, sa pag- aninaw niini nga Simbahan uban sa 
gugma ug pagtahud ug pagdayeg isip inahan sa inyong tinuohan, sa 
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pagpakabuhi isip usa ka ehemplo kon unsay buhaton sa ebanghelyo 
ni Jesukristo sa pagdala og kalipay ngadto sa usa ka tawo.21

Ang paghinulsol usa sa mga unang baruganan sa ebanghelyo. 
Ang kapasayloan usa ka timaan sa kabalaan. Dunay paglaum alang 
kaninyo. Ang inyong kinabuhi magpadayon, ug mahimo kining pun- 
on sa kalipay, bisan og ang nangagi naguba tungod sa sala. Buhat 
kini sa pagluwas ug pagtabang sa mga tawo sa ilang mga problema. 
Mao kini ang katuyoan sa ebanghelyo.22

Nakahimamat ko og daghan kaayong mga tawo nga padayong 
nagbagulbol mahitungod sa gibug- aton sa ilang mga responsibilidad. 
Dayag lang nga hilabihan ang kabug- aton. Adunay daghan, labihan 
ka daghan, sa buhaton. Adunay mga pinansyal nga mga palas- anon 
nga idugang sa tanan niining mga gibug- aton, ug uban niining tanan 
mas sayon ang pagbagulbol, kanunay sa panimalay, sagad sa pub-
liko. Usba ang inyong panghunahuna. Ang ebanghelyo maayo nga 
balita. Ang tawo naingon, nga unta sila makabaton og hingpit nga 
kalipay [tan- awa sa 2 Nephi 2:25]. Magmalipayon! Ipadan- ag ang 
inyong kalipay pinaagi sa inyong mga panagway ug pagpamulong 
pinaagi sa inyong mga pagpamatuod. Malauman ninyo nga dunay 

“Sa tibuok nga pagpakabuhi maglingaw- lingaw ug mangatawa. 
ang kinabuhi angay nga tagamtamon, dili lang antuson.”
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mga problema. Usahay dunay mga trahedya. Apan ang pagsanag 
lapas niining tanan mao ang hangyo sa Ginoo:

“Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug- atan, ug 
papahulayon ko kamo.

“Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug pagtuon kamo 
gikan kanako; kay ako maaghup ug mapaubsanon sa kasingkasing; 
ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag.

“Kay masayon ang akong yugo, ug magaan ang akong luwan.” 
Mateo 11:28–30.)

Nalipay ko sa mga pulong ni Jenkins Lloyd Jones nga akong 
gigunting gikan sa kolum sa Deseret News mga tuig nang milabay. 
Ipasa ko kini kaninyo. . . . Miingon siya:

“Si bisan kinsa nga maghunahuna nga usa ka normal ang kasadya 
nag- usik lang og daghang panahon sa pagtuyok- tuyok nga mag-
singgit nga siya gikawatan.

“Kadaghanan nga tira dili makaigo. Kadaghanan sa karne sa baka 
lisud usapon. Kadaghanan sa mga bata modako nga ordinaryo lang 
nga mga tawo. Kadaghanan sa malampusong mga kaminyoon nagki-
nahanglan og taas nga ang- ang sa pagsabut sa kauban. Kadaghanan 
sa mga trabaho mas laay kay sa dili. . . .

“Ang kinabuhi sama sa karaang panahon nga biyahe sa tren—
mga kalangay, mga balda, aso, abug, mga agipo, ug mga pagtay- og, 
mawala ra og kadiyot pinaagi sa nindot nga mga talan- awon ug sa 
kulbahinam nga pagbulhot.

“Ang angayang buhaton sa usa ka tawo mao ang pagpasalamat sa 
Ginoo nga Iya kamong gipasakay.” (Deseret News, 12 sa Hunyo 1973.)

Akong sublion, mga kaigsoonan, ang angayang buhaton sa usa ka 
tawo mao ang pagpasalamat sa Ginoo nga Iya kamong gipasakay; 
ug di ba, tinuod nga maanindot kini nga biyahe? Kalingawi kini! 
Kataw- i kini! Kantahi kini! Hinumdumi ang mga pulong sa tigsulat 
sa mga Proverbio:

“Ang kasingkasing nga malipayon maoy usa ka maayong tambal: 
Apan ang usa ka masulub- on nga espiritu nagapauga sa mga bukog.” 
(Mga Proverbio 17:22.)23
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Himoa nga dunay bugnaw nga tingog sa inyong kinabuhi. Himoa 
nga anaa ang kamaya ug kalipay, pagpakatawa, sa katakus sa panag-
sa nga pagkatawa sa mga butang nga makalingaw.24

Sa tibuok nga pagpakabuhi maglingaw- lingaw ug mangatawa. 
Ang kinabuhi angay nga tagamtamon, dili lang antuson.25

4
Ang ebanghelyo usa ka mensahe sa kadaugan nga 

hangupon sa kahinam, pagbati, ug pagkamasaligon.

Nagbarug ko dinhi karon isip usa ka masaligon bahin sa buluha-
ton sa Ginoo. Dili ko mahimong motuo nga giestablisar sa Dios ang 
iyang buhat dinhi sa yuta aron lang mapakyas. Dili ko mahimong 
motuo nga nagkahuyang kini. Nasayud ko nga nagkalig- on kini. 
. . . Anaa kanako ang yano ug balaan nga pagtuo nga ang eksakto 
magmadaugon ug ang kamatuoran mopatigbabaw.26

Ang istorya ni Caleb ug Josue ug sa ubang espiya sa Israel usa 
ka intriga ngari nako sa kanunay. Si Moises ang nangulo sa mga 
anak sa Israel ngadto sa kamingawan. Sa ikaduhang tuig sa ilang 
pagbaktas, nagpili siya og tagsa ka representante gikan sa kada dose 
ka tribu aron pangitaon ang yuta sa Canaan ug mobalik sa pagre-
port mahitungod sa mga kapanguhaan ug katawhan niini. Si Caleb 
ang nagrepresentar sa tribu sa Judah, si Josue sa tribu ni Ephraim. 
Silang dose nangadto sa yuta sa Canaan. Nakita nila nga usa kini 
ka mabungahon. Giadto nila sulod sa kwarenta ka adlaw. Namalik 
sila nga may dala nga pipila ka hinog “sa nahauna nga mga parras 
[grapes]” isip ebidensya sa kamabungahon sa yuta (Num. 13:20).

Nag- una sila ni Moises ug ni Aaron sa pag- adto ug sa tanang 
kongregasyon sa mga Anak sa Israel ug kini ang ilang giingon 
mahitungod sa yuta sa Canaan, “Sa pagkatinuod kini nagapaagay 
sa gatas ug dugos; ug kini mao ang bunga niini” (b. 27).

Apan ang napulo ka mga espiya mga biktima sa kaugalingon 
nilang mga pagduha- duha ug kahadlok. Mihatag sila og negatibong 
report bahin sa gidaghanon ug gidagkuon sa mga Taga- Canaan. Sa 
konklusyon miingon sila nga “sila labi pang kusgan kay kanato” 
(b. 31). Gikumpara nila ang ilang kaugalingon nga daw mga apan 
batok sa mga higante nga ilang nakita sa dapit. Mga biktima sila sa 
kaugalingon nilang kamahadlukon.
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Dayon si Josue ug Caleb mibarug atubangan sa mga tawo ug 
miingon, “Ang yuta diin kami miagi sa pagpaniid, mao ang yuta nga 
hilabihan gayud pagkaayo.

“Kong si Jehova nahamuot kanato, sa ingon niana siya magapa-
sulod kanato niining yutaa ug kini igahatag niya kanato; usa ka yuta 
nga nagapaagay sa gatas ug dugos.

“Nga dili lamang unta kamo magmalalison batok kang Jehova, 
ni mahadlok sa katawohan mahitungod niining yutaa; kay sila ang 
tinapay alang kanato; ang ilang mga salipdanan kuhaon gikan sa 
ibabaw nila, ug si Jehova uban kanato, ayaw kahadloki sila” (14:7–9).

Apan ang mga tawo mas andam nga motuo sa napulo ka madu-
haduhaon kay sa motuo ni Caleb ug ni Josue.

Dayon ang Ginoo mipahayag nga ang mga anak sa Israel kina-
hanglang mobaktas sa kamingawan sulod sa kwarenta ka tuig hang-
tud nga ang henerasyon sa mga mibaktas nga maduhaduhaon ug 
mahadlukon mangamatay. Ang kasulatan nagrekord nga “kadtong 
mga tawo nga nanagdala ug dautang taho mahatungod sa yuta, 
nangamatay pinaagi sa hampak sa atubangan ni Jehova.

“Apan si Josue . . . ug Caleb . . . , nga kauban niadtong mga tawo nga 
miadto sa pagpaniid sa yuta, nanghibilin nga mga buhi” (mb. 37–38). 
Sila lamang ang niana nga grupo ang nakasugakod sulod sa upat ka 
dekada nga pagbaktas ug nakabaton og pribilehiyo nga makasulod 
sa gisaad nga yuta kalabut sa gireport nila sa positibong paagi.

Nakita nato nga ang uban sa atong palibut walay pagtagad sa kaug-
maon niini nga buhat, walay pagpakabana, namulong nga may kinu-
tuban, namahayag og kahadlok, kinsa migahin sa ilang panahon sa 
pagkubkob ug pagsulat mahitungod sa gituohan nila nga huyang diin 
kini nga kahuyang dili man gayud usa ka problema. Uban sa pagduha- 
duha sa ilang kagahapon, wala silay panan- awon bahin sa kaugmaon.

Maayo nga pagkasulti kini sa karaan, “Diin walay panan- awon, ang 
katawhan nagasalikway sa pagpugong” (Prov. 29:18). Walay luna niini 
nga buhat alang niadtong nagatuo lamang sa kagubot ug kasamok. 
Ang ebanghelyo maayo nga balita. Mensahe kini sa kadaugan. Usa 
kini ka kawsa nga angayang hangupon uban sa pagkamasaligon.
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Wala gayud moingon ang Ginoo nga walay moabut nga mga 
problema. Ang atong katawhan sinati na sa tanang kasakit nga mia-
but kanila kay sa niadtong supak niini nga buhat. Apan ang pagtuo 
makita pinaagi sa paglatas sa tanan nilang kasub- anan. Kini nga 
buhat magpadayon sa unahan ug wala gayud kini mosibug sukad 
sa pagsugod. . . .

. . . Buhat kini sa Labawng Makagagahum. Kon kita isip indibid-
wal gustong magpadayon magdepende ra kini kanato. Apan ang 
Simbahan dili gayud mapakyas sa pagpadayon. . . .

Dihang gikuha na sa Ginoo si Moises, miingon Siya ngadto ni 
Josue: “Magmakusganon ka ug magmaisug; ayaw pagkahadlok, 
ug dili ka magmaluya: kay ang Ginoo nga imong Dios magauban 
kanimo bisan asa ikaw paingon” ( Josue. 1:9). Kini ang Iyang 
buhat. Ayaw gayud kini paghikalimti. Hangupa kini uban sa kahi-
nam ug pagbati.27

5
Uban sa kahibalo nga kitang tanan mga anak sa Dios, 

makabarug kita nga mas taas og gamay, mosalta 
og gamay, ug mas mahimong maayo og gamay.

Dunay subo nga kalagmitan sa atong kalibutan karon bahin sa 
pagpanaway sa usag usa. Nakabantay ba mo nga wala magkinahang-
lan og kalantip sa utok ang paglitok og mga pulong nga mopasakit 
sa uban? Sulayi kaha ang sukwahi niana. Sulayi kaha ang paghatag 
og pagdayeg. . . .

Anaa usab sa atong katilingban ang subo nga kalagmitan sa kadag-
hanan nato nga ipakaubos ang atong kaugalingon. Ang ubang tawo 
tingali makita nato nga sigurado sa ilang kaugalingon, apan sa pag-
katinuod kadaghanan kanato dunay mga pagbati sa pagkaubos. Ang 
importante mao ang dili paghisgot sa inyong kaugalingon mahitu-
ngod niini. . . . Ang importante mao ang paghimo sa pinakamaayo 
sa tanan nga naa kanato.

Ayaw usiki ang inyong panahon sa pagbati nga makalolooy ka. 
Ayaw og ipakaubos ang inyong kaugalingon. Ayaw kalimot nga 
kamo anak sa Dios. Kamo dunay diosnong katungod sa pagkatawo. 
Dunay butang sa kinaiyahan sa Dios sulod kaninyo.28
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Mokanta kita og “Ako Anak sa Dios” (Songbook sa mga Bata, 
nu. 2. Dili kana kay usa ra ka paghanduraw, o balaknong paghan-
duraw—mao kana ang buhing kamatuoran. Anaa sa matag usa sa 
sulod kanato ang pagkadiosnon nga nagkinahanglang ugmaron, 
nga nagkinahanglang makita, nga nagkinahanglang ipahayag. Kamo 
mga amahan ug inahan, motudlo sa inyong mga anak nga sila, sa 
tinuoray gayud, mga anak sa Dios. Walay mas labaw pa nga kama-
tuoran sa tibuok kalibutan kay sa niana—kay sa paghunahuna nga 
anaa sa matag usa kanato ang pagkadiosnon.29

Tuohi ang inyong kaugalingon. Tuohi ang inyong kapasidad sa 
paghimo og talagsaon ug maayong mga butang. Tuohi nga walay 
bungtod ang taas ra kaayo nga dili ninyo matungas. Tuohi nga walay 
bagyo nga kusog kaayo nga dili ninyo masugakod. . . . Anak kamo 
sa Dios, sa walay kinutuban nga kapasidad.30

Barug nga mas taas og gamay, salta og gamay, ug mas mahi-
mong maayo og gamay. Hatagi og ekstra pa nga paningkamot. Mas 
magmalipayon kamo. Mahibaloan ninyo ang bag- ong katagbawan, 
bag- ong kalipay sa inyong kasingkasing.31

Siyempre dunay pipila ka mga problema sa agianan. Dunay mga 
kalisdanan nga buntugon. Apan dili kini hangtud sa hangtud. Ang 
[Dios] dili mobiya kaninyo. . . .

Hunahunaa ang mga positibo. Hibaloi nga Siya nagbantay kanin-
yo, nga maminaw Siya sa inyong mga pag- ampo ug motubag niini, 
nga Siya nahigugma kaninyo ug ipakita kana nga gugma.32

Dunay daghang butang nga maayo ug desente ug matahum nga 
mahimong basihan. Mga mag- aambit kita sa ebanghelyo ni Jesukris-
to. Ang ebanghelyo nagpasabut nga “maayong balita!” Ang mensahe 
sa Ginoo mensahe sa paglaum ug kaluwasan! Ang tingog sa Ginoo 
usa ka tingog sa malipayong balita! Ang buhat sa Ginoo usa ka buhat 
sa mahimayaong kalampusan!

Sa naglagitom ug gubot nga panahon ang Ginoo miingon ngadto 
sa iyang mga gihigugma: “Kinahanglan dili magkaguol ang inyong 
kasingkasing, ni magtalaw.” ( Juan 14:27.)

Kining talagsaong mga pulong sa kamasaligon inspirasyon natong 
tanan. Diha kaniya sa tinuoray adunay pagsalig. Kay ang iyang mga 
saad dili gayud mapakyas.33
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Hunahunaa ang tambag ni Presidente Hinckley nga “mas pala-

wuman ang pagtan- aw” sa mga maayo ug “ugmaron ang usa ka 
kinaiya sa pagkamalipayon [ug] usa ka espiritu sa pagkamasa-
ligon” (seksyon 1). Nganong gikinahanglan man nato kini nga 
tambag karon? Sa unsa nga paagi kita makaugmad og usa ka 
kinaiya sa pagkamalipayon?

• Si Presidente Hinckley miingon nga “ang talagsaong mga sang-
putanan” moabut kon “atong tugutan ang espiritu sa pagkama-
pasalamaton nga mogiya [kanato]” (seksyon 2). Ngano kaha nga 
kining “talagsaong mga sangputanan” moabut man? Sa unsa nga 
paagi kamo napanalanginan dihang gibatunan ninyo ang espiritu 
sa pagkamapasalamaton?

• Unsay inyong mga hunahuna mahitungod sa pagkumpara sa 
kinabuhi nga “susama sa karaang panahon nga biyahe sa tren”? 
(Tan- awa sa seksyon 3.) Sa unsang paagi ang “maayong balita” sa 
ebanghelyo moimpluwensya sa inyong paghimo niana nga biyahe?

• Sa inyong hunahuna sa unsang paagi ang istorya ni Caleb ug 
Josue magamit sa atong kinabuhi? (Tan- awa sa seksyon 4.) Unsa 
ang pipila ka mga ehemplo ang nakita ninyo sa mga tawo nga 
mihangop sa ebanghelyo uban sa kadasig? Kon kita mawad- an 
sa paglaum, sa unsang paagi nato mapabalik ang atong pagka-
masaligon? Unsa nga mga kasinatian ang nakadugang sa inyong 
pagkamasaligon sa buhat sa Ginoo?

• Ngano kaha nga duna may kalagmitan nga ipakaubos nato ang 
uban ug ang atong kaugalingon? Unsaon man nato sa pagbuntog 
niini nga kalagmitan? Unsay atong mahimo, isip mga indibidwal 
ug pamilya, aron matabangan ang uban nga “makabarug nga mas 
taas og gamay” ug “mosalta og gamay”? (Tan- awa sa seksyon 5.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Juan 16:33; Mga Taga- Filipos 4:13; Mosiah 2:41; Alma 34:38; Ether 

12:4; D&P 19:38–39; 128:19–23
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Tabang sa Pagtuon
“Ang pagbuhat sa unsay imong nakat- unan mohatag og dugang 

ug malungtaron nga pagsabut (tan- awa sa Juan 7:17)” (Isangyaw 
ang Akong Ebanghelyo [2004], 21). Ikonsiderar ang pagpangutana 
sa inyong kaugalingon kon unsaon ninyo sa paggamit ang mga 
pagtulun- an diha sa panimalay, sa trabaho, ug sa inyong mga res-
ponsibilidad sa Simbahan.
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“ang gahum nga nakapalihok sa atong mga katigulangan sa 
ebanghelyo mao ang gahum sa hugot nga pagtuo diha sa dios.”
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Ang Pioneer nga Kabilin sa 
Hugot nga Pagtuo ug Sakripisyo

“Mahimong adunay pioneer sa inyong katigulangan 
o misulod sa Simbahan nga kagahapon lang, kamo 

usa ka kabahin niining dakong larawan diin gidamgo 
niadtong mga kalalakin- an ug kababayen- an. . . . 
Sila ang nagpahimutang sa pundasyon. Ang atong 
katungdanan mao ang pagpadayon sa pagtukod.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Atol sa pagpahinungod sa Columbus Ohio Temple, si Presidente 
Gordon B. Hinckley namalandong sa iyang mga katigulangan nga 
mga pioneer. Sa kaulahian siya mihinumdom:

“Samtang naglingkod ko sa celestial nga lawak, naghunahuna 
ko sa akong apohan sa tuhod. .  .  . Bag- uhay lang mibisita ko sa 
lubnganan didto sa Canada dapit lang sa norte sa utlanan sa New 
York. . . . Namatay siya sa batan- on nga edad nga 38.”

Sa dihang namatay ang apohan sa tuhod ni Presidente Hinck-
ley , ang iyang anak si Ira, kinsa nahimong apohan ni Presidente 
Hinckley, mag 3 anyos pa lang. Ang inahan ni Ira sa wala madugay 
naminyo pag- usab ug sulod lang sa pipila ka tuig milalin ngadto 
sa Ohio dayon didto sa Illinois. Namatay siya niadtong 1842, ug 
nahimo si Ira nga usa ka ilong tuwapos [orphan] sa edad nga 13. Sa 
pagpadayon niining istorya, si Presidente Hinckley miingon:

“Ang akong apohan [Ira Hinckley] nabunyagan didto sa Nauvoo ug 
. . . human niana mitabok sa kapatagan sa paglalin [sa mga pioneer].” 
Nianang panahona sa panaw niadtong 1850, “ang batan- ong asawa 
ni Ira ug ang iyang [igsoon sa gawas] nangamatay sa samang adlaw. 
Naghimo siya og mantinil nga lungon ug gilubong sila ug gikuha ang 
iyang gamayng bata ug gidala ang bata ngadto sa walog sa [Salt Lake].
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“Sa hangyo ni Brigham Young iyang natukod ang Cove Fort, 
nga mao ang unang presidente sa stake didto sa Fillmore, [Utah] 
ug mihimo og liboan pa ka mga butang aron mapadayon kining 
buhat sa unahan.

“Dayon miabut ang akong amahan. .  .  . Nahimo siyang presi-
dente sa kinadak- ang stake sa Simbahan nga may kapin sa 15,000 
ka mga miyembro.”

Sa wala madugay ang hunahuna ni Presidente Hinckley nabalhin 
gikan sa katigulangan ngadto sa iyang kaliwatan. Siya mipadayon:

“Namalandong sa mga kinabuhi niining tulo ka kalalakin- an sam-
tang naglingkod ko diha sa templo, mitan- aw ko sa akong anak nga 
babaye, nga anaa tungod sa iyang anak nga babaye, kinsa akong 
apo, ug anaa sa iyang mga anak, ang akong mga apo sa tuhod. 
Kalit lang kong nakaamgo nga nagbarug ko taliwala niining pito ka 
henerasyon—tulo sa nag- una nako ug tulo human nako.

“Diha nianang sagrado ug balaan nga balay didto milabay sa 
akong hunahuna ang hilabihan ka dako nga obligasyon nga akong 
ipasa ang tanan nga akong nadawat agi og kabilin gikan sa akong 
mga katigulangan hangtud sa mga henerasyon kinsa moabut 
human nako.” 1

Agig dugang sa pagpadayag sa pasalamat alang sa iyang kauga-
lingong pioneer nga mga katigulangan ug sa kabilin sa sayong mga 
pioneer nga Santos sa Ulahing mga Adlaw, si Presidente Hinckley 
kanunayng mihatag og importansya nga ang mga miyembro sa Sim-
bahan sa tibuok kalibutan mao ang mga pioneer karon. Niadtong 
1977 miingon siya sa mga Santos sa Guatemala: “Kining tuiga nagsa-
ulog kita sa ika- 150 nga anibersaryo sa pag- abut sa mga pioneer sa 
Mormon didto sa Walog sa Salt Lake. Layo ang ilang biyahe sa mga 
karwahe ug tartanilya. Sila mga pioneer. Apan ang pagka- pioneer 
nagpadayon. Sa tibuok kalibutan aduna kitay mga pioneer, ug naapil 
na kamo niadtong mga pioneer.” 2 Ngadto sa mga Santos sa Thai-
land siya namahayag, “Kamo ang mga pioneer nga magpadayon 
sa pagdala sa buhat sa Ginoo dinhi niining talagsaon nga nasud.” 3 
Samtang mibisita sa Ukraine niadtong 2002, iyang gipamulong ang 
susamang mga pulong: “Ang Simbahan adunay mga pioneer sa una 
nga panahon, ug kamo karon ang mga pioneer niining panahona.” 4
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Sa dihang si Presidente Hinckley namulong kabahin sa naunang 
mga pioneer, ang iyang tumong mas dako pa kay sa pagtutok niad-
tong nabuhi sa nangagi na. Nagtan- aw Siya ngadto sa umaabut, 
naglaum nga ang hugot nga pagtuo ug mga sakripisyo niadtong 
mga Santos “mahimong usa ka madanihon alang kanatong tanan, 
tungod kay ang matag usa kanato mga pioneer sa iya mismong 
kaugalingong kinabuhi, kasagaran sa iyang kaugalingong pamilya.” 5

Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Uban sa panan- awon, kahago, ug kamasaligon diha 
sa gahum sa Dios nga nagtrabaho pinaagi kanila, ang 

nahaunang Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mga pioneer 
midala sa ilang hugot nga pagtuo ngadto sa katinuod.

Pinaagi sa hugot nga pagtuo nga ang usa ka gamayng hugpong 
sa nahaunang mga kinabig [didto sa sidlakan sa Estados Unidos] 
mibalhin gikan sa New York ngadto sa Ohio ug gikan sa Ohio 
ngadto sa Missouri ug gikan sa Missouri ngadto sa Illinois sa ilang 
pagpangita alang sa kalinaw ug kagawasan sa pagsimba sa Dios 
sumala sa gidiktar sa tanlag.

Tungod kini sa hugot nga pagtuo ilang nakita ang siyudad nga 
maanyag [Nauvoo] sa dihang una nilang gitabok ang kalapukan sa 
Commerce, sa Illinois. Uban sa pagtuo nga patay ang pagtuo nga 
mahimulag sa binuhatan, gipahubas nila ang basakan, giplano ang 
siyudad, gitukod nila ang daghan kaayong kabalayan ug alang sa 
mga simbahan ug sa edukasyon ug, ang labing nindot sa tanan nga 
natukod nila, ang maanindot kaayo nga templo, nga kaniadto ang 
kinanindutan nga building sa tibuok Illinois.

.  .  . Ang pagpanggukod [sa wala madugay misunod], uban sa 
dautan ug mamumuno nga panon. Ang ilang propeta gipatay. Ang 
ilang mga damgo napusgay. Usab pinaagi kini sa pagtuo nga ilang 
gipalig- on ang ilang mga kaugalingon ubos sa sumbanan nga kanhi 
na niyang nalatid ug miorganisar sa ilang mga kaugalingon og lain 
na usab nga pagbiyahe.

Uban sa mga luha ug nagguol nga mga kasingkasing gibiyaan nila 
ang ilang komportable nga mga panimalay ug ilang mga pagamaan. 
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Milingi sila sa ilang sagrado nga templo, ug dayon sa hugot nga 
pagtuo ilang gilantaw ang ilang mga mata sa kasadpan, ngadto sa 
wala pa masum- ok nga dapit, ug samtang ang mga nyebe sa ting-
tugnaw mibunok diha kanila, ilang gitabok ang suba sa Mississipi 
nianang pagka Pebrero sa 1846 ug ilang gitaak ang lapokon nga 
agianan sa prairie sa Iowa.

Uban sa hugot nga pagtuo sila miestablisar sa Winter Quarters sa 
Missouri [Suba]. Gatusan ang mga nangamatay sa dihang midagsang 
ang sakit ug ang pagpanakit sa tiyan ug ang black canker mipatay 
sa kadaghanan nila. Apan ang hugot nga pagtuo misustiner niad-
tong nabuhi. Ilang gilubong ang ilang mga minahal didto sa usa ka 
gawang ibabaw sa suba, ug niadtong tingpamulak sa 1847 misugod 
sila . . . padulong sa kabukiran sa kasadpan.

Pinaagi kadto sa hugot nga pagtuo nga si Brigham Young mitan- 
aw sa walog sa [Salt Lake], nga kaniadto init ug panas, ug mideklarar, 
“Mao kini ang dapit.” Usab pinaagi sa hugot nga pagtuo, paglabay 
sa upat ka adlaw, iyang gidugkal ang iyang sungkod sa yuta ug 
miingon, “Dinhi ang templo sa atong Dios.” Ang mahimayaon ug 
sagrado nga [Salt Lake Temple] mao ang usa ka pagpamatuod sa 
hugot nga pagtuo, dili lamang hugot nga pagtuo niadtong nagtukod 
niini apan hugot nga pagtuo niadtong naggamit niini karon diha sa 
usa ka talagsaong paghago sa gugma.

Si Apostol Pablo mitudlo ngadto sa mga Hebreohanon, “Karon 
ang pagtuo mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong gina-
paabut, ug ang panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili 
nato makita” (Heb. 11:1.) Ang tanang talagsaong mga katumanan 
nga akong gipamulong sa makausa lang “butang nga gilauman, ang 
ebidensya sa mga butang nga wala makita.” Uban sa panan- awon, 
kahago, ug kamasaligon diha sa gahum sa Dios nagtrabaho pinaagi 
niini, ang nahaunang Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mga pioneer 
midala sa ilang hugot nga pagtuo ngadto sa katinuod.6

Ang gahum nga nakapalihok sa atong mga katigulangan sa ebang-
helyo mao ang gahum sa hugot nga pagtuo diha sa Dios. Kadto ang 
samang gahum nga nahimong posible ang exodo gikan sa Ehipto, 
ang dalan agi sa Pulang Dagat, ang taas nga panaw agi sa kaminga-
wan, ug ang pagkaestablisar sa Israel didto sa Gisaad nga Yuta. . . .
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Atong gikinahanglan gayud kaayo, ang dako kaayo nga lig- ong 
pagdilaab niana nga pagtuo diha sa buhi nga Dios ug sa iyang buhi, 
nabanhaw nga Anak, tungod kay kini talagsaon, naglihok nga pagtuo 
sa atong katigulangan sa ebanghelyo.

Ang ilaha mao ang usa ka panan- awon, mas mahinungdanon ug 
magpatigbabaw sa tanang konsiderasyon. Sa dihang miabut sila sa 
kasadpan liboan kini ka milya, usa ka libo nga makuti nga mga milya 
[1,600 kilometros], gikan sa kinaduolan nga settlement ngadto sa 
sidlakan ug walo ka gatos ka milya [1,300 kilometros] gikan niadtong 
tua sa kasadpan. Usa ka personal ug indibidwal nga pag- ila sa Dios 
ang ilang Mahangturon nga Amahan kang kinsa maoy ilang gitan- aw 
uban sa hugot nga pagtuo mao ang labing mahinungdanon sa ilang 
kalig- on. Mituo sila diha nianang talagsaong mando sa kasulatan: 
“Mohangad ngadto sa Dios ug magpakabuhi.” (Alma 37:47.) Uban 
sa hugot nga pagtuo sila nagtinguha sa pagbuhat sa iyang kabubut- 
on. Uban sa hugot nga pagtuo sila mibasa ug midawat sa balaanon 
nga pagtulun- an. Uban sa hugot nga pagtuo naghago sila hangtud 
sila nangatumba, kanunayng adunay pagtuo nga adunay mahimong 
pagsubay ngadto kaniya kinsa ilang Amahan ug ilang Dios.7

Nagpaluyo kanato mao ang usa ka mahimayaong kasaysayan. 
Gimarkahan kini uban sa pagkabayani, pagmagahi ngadto sa baru-
ganan, ug walay puas nga kamaunongon. Mao kini ang produkto 
sa hugot nga pagtuo. Sa atong atubangan mao ang usa ka dakong 
kaugmaon. Nagsugod kini karon. Dili kita makahunong. Dili kita 
makahinayhinay. Dili kita makalangay- langay sa atong gikusgon o 
pamub- an ang atong lakang.8

2
Ang nahaunang mga pioneer nga Santos 

sa Ulahing mga Adlaw mitan- aw ngadto sa 
umaabut uban sa dakong damgo sa Zion.

Husto kini nga mohunong kita ug mohatag sa balaang pagtahud 
niadtong nagbutang sa pundasyon niining talagsaong buhat. .  .  . 
Ang ilang kinadak- ang katuyoan mao ang Zion [tan- awa sa D&P 
97:21; Moises 7:18]. Nanganta sila mahitungod niini. Nagdamgo sila 
niini. Mao kini ang ilang dakong paglaum. Ang ilang dili malimtan 
nga panaw kinahanglang magbarug hangtud sa hangtud isip usa 
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ka paningkamot nga walay ikatandi. Ang paglalin sa napulo ka 
kaliboan ngadto [sa] Kasadpan napuno sa grabeng kakuyaw, lakip 
na ang kamatayon, kansang makapasubo nga kamatuoran pamilyar 
na ngadto sa kada karwahe ug sa kada handcart company.

Mohatag ko sa balaang pagtahud alang kang Brigham Young. 
Nakita niya sa iyang panan- awon ang Walog sa Salt Lake sa wala 
pa niya nakita kini sa iyang natural nga mga mata. Kon wala man 
magduda gyud ko kon nanghunong sila dinhi. Diha may mga mas 
maayo nga mga kayutaan didto sa California ug Oregon. Diha may 
mas lawom ug mas tabunon nga yuta sa laing dapit. Diha may mas 
dagkong mga kaumahan sa kakahuyan diha sa uban nga mga dapit, 
mas daghang tubig, ug ang mga klima mas hayahay, ug maanindot.

Tinuod, diha may mga agos sa bukid dinhi, apan walay usa niini 
nga dako kaayo. Ang yuta wala pa gayud masulayi. Wala pay daro 
nga nakabugwal sa bantok nga yuta. Nahibulong ko, nahibulong 
lang gyud ko, nga si Presidente Young nangulo sa usa ka dakong 
panon . . . ngadto sa dapit diin wala pa gyud matamni sukad ug 
maanihi. . . .

Hapo sila gikan sa biyahe, kining mga pioneer. Midangat og 111 
ka mga adlaw aron makaabut sila gikan sa Winter Quarters ngadto 
sa Walog sa Salt Lake. Gipangkapoy sila. Nangagusbat ang ilang mga 
sinina. Ang ilang mga kahayupan nangaluya. Ang panahon init ug 
uga—ang init nga panahon sa Hulyo. Apan dia sila, naglantaw sa 
kaugmaon ug nagdamgo sa paghari ni Kristo, usa ka kinadak- ang 
damgo sa Zion.9

Nagbarug ko sa miaging adlaw diha sa daan nga pantalan sa 
Liverpool, sa England. Hapit walay kalihokan sa buntag sa Biyernes 
sa dihang didto kami. Apan sa makausa mora kini og balay sa putyo-
kan sa kabisi gyud niini nga dapit. Atol sa mga tuig 1800, napulo ka 
liboan sa atong mga tawo naglakaw sa samang sementadong dalan 
nga atong gilakwan. Naggikan sila gikan sa tanang dapit sa British 
Isles, ug gikan sa kayutaan sa Europe, nga mga kinabig sa Simbahan. 
Mianhi sila uban sa pagpamatuod sa ilang mga ngabil ug hugot nga 
pagtuo sa ilang mga kasingkasing. Lisud ba ang pagbiya sa ilang 
mga panimalay ug mosulod sa wala masayri nga bag- ong kalibutan? 
Syempre lisud kadto. Apan gibuhat nila kini uban sa kapositibo ug 
kadasig. Nanakay sila sa mga barkong iglalayag. Nasayud sila nga 
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ang paglawig makuyaw kaayo. Sa wala madugay ilang nasuta nga 
hapit tanang bahin niini miserable. Nag- istar sila sa huot nga mga 
kwarto semana ngadto sa laing semana. Milahutay sila sa mga unos, 
sakit, balatian. Daghang nangamatay sa pagpadayon ug gipang-
tambog sa dagat. Usa kadto ka makaugtas ug makahahadlok nga 
panaw. Aduna silay mga pagduhaduha, oo. Apan ang ilang hugot 
nga pagtuo mipatigbabaw niadto nga mga pagduhaduha Ang ilang 
kapositibo mipatigbabaw sa ilang kahadlok. Anaa kanila ang ilang 
damgo sa Zion, ug sila padulong na sa pagtuman niini.10

3
Ang mga istorya sa pagluwas sa mga pioneer nga 
Willie and Martin handcart naghisgot sa labing 
mahinungdanon sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Dad- on ko kamo og balik ngadto sa . . . Oktubre 1856. Sa Sabado 
[Oktubre 4] si Franklin D. Richards ug ang pipila sa mga kaubanan 
miabut sa Walog sa Salt Lake. Sila nagbiyahe gikan sa Winter Quar-
ters uban sa kusgan nga mga hayop ug gaan nga mga karwahe 
ug nakaabut sa sakto nga panahon. Si Brother Richards diha- diha 
dayon nakigkita kang Presidente Young. Siya mireport nga dunay 
gatusan ka mga lalaki, mga babaye, ug mga bata nga nagkatag sa 
taas kaayo nga agianan . . . padulong [sa Salt Lake] dinhi nga walog. 
Kadaghanan kanila nagbira og mga karomata. . . . Sa unahan kanila 
adunay usa ka agianan nga tungason hangtud sa Continental Divide 
nga pila pa ka milya ang gilay- on. Anaa na sila sa kawalay paglaum. 
. . . Silang tanan mahimong mahanaw gawas lang kon luwason.

Sa akong hunahuna si Presidente Young wala natulog nianang 
gabhiuna. Sa akong hunahuna ang mga panan- awon niadtong mga 
timawa . . . nga katawhan kanunayng anaa sa iyang hunahuna.

Pagkasunod buntag siya . . . miingon ngadto sa katawhan:

“Mohatag na ko karon niining mga katawhan og hilisgutan ug 
ang texto alang sa mga Elder nga mahimong mamulong. . . . Mao 
kini. . . . Daghan sa atong mga kaigsoonan anaa karon sa kapata-
gan nga may karomata, ug tingali karon daghan kanila ang anaa 
sa pito ka gatus ka milya [1,100 kilometer] gikan niining lugara, ug 
sila kinahanglan nga madala dinhi, kinahanglang magpadala kita 
og tabang ngadto kanila. Ang texto mao ni, ‘aron sila madala dinhi.’
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“Kana mao ang akong tinuohan; kana mao ang giingon sa Espiritu 
Santo nga anaa kanako. Mao ang pagluwas sa mga tawo.

“Ako manawagan karon sa mga Bishop. Dili ako makapaabut og 
ugma, ni sa sunod adlaw, sa 60 ka himsog nga mga hayop nga asno 
ug 12 o 15 ka mga karwahe. Dili ko gusto nga magpadala og mga 
baka. Gusto ko himsog nga mga kabayo ug mga asno. Kini anaa 
dinhi nga Teritoryo, ug kinahanglan nga makabaton kita niini. Usab 
12 ka tonilada nga harina ug 40 ka maayong tigdrayb sa karwahe, 
gawas niadtong tigdrayb sa hayop.

“Sultihan ko kamo nga ang tanan ninyong pagtuo, tinuohan, ug 
propesyon sa tinuohan, dili gayud makaluwas og usa ka kalag nin-
yo sa Celestial nga Gingharian sa atong Dios, gawas kon mobuhat 
kamo bisag sa ingon nga mga baruganan sama sa gitudlo nako ninyo 
karon. Lakaw ug dad- a dinhi kadtong mga tawo karon nga naa 
sa kapatagan” (sa LeRoy R. Hafen ug Ann W. Hafen, Handcarts to 
Zion [1960], 120–21).

“Sa dihang miabut na ang mga tigsalbar ngadto sa nagkalisud 
nga mga Santos, sila ingon og mga anghel gikan sa langit.”
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Nianang pagkahapon, daghan kaayong pagkaon, gamit sa pang-
katulog, ug sinina ang natapok sa mga babaye.

Pagkabuntag, ang mga kabayo gisinapinan ug ang mga karwahe 
gipang- ayo ug gipuno.

Pagkasunod buntag, Martes, 16 ka hayop nga asno mibiyahe ug 
mipaingon sa silangan. Sa katapusan sa Oktubre, adunay 250 ka 
mga hayop ang milakaw aron sa paghatag og kahupayan.11

Sa dihang miabut na ang mga tigsalbar ngadto sa nagkalisud 
nga mga Santos, sila ingon og mga anghel gikan sa langit. Ang mga 
tawo mihilak sa kalipay. Ang mga tawo sa karwahe mibalhin og 
laing karwahe aron makabiyahe sila og mas daling makaadto sa 
kumunidad sa Salt Lake.

Mga dosyentos ang nangamatay, apan liboan ang nasalbar.12

Ang mga istorya [niadtong] mga nagkalisud nga mga Santos, ug 
sa ilang pag- antus ug ang kamatayon masubli na usab. . . . Ang mga 
istorya sa ilang pagkasalbar kinahanglan nga balikbalikon. Kini 
naghisgot sa labing kamahinungdanon sa ebanghelyo ni Jesukristo.

. . . Mapasalamaton ko nga kita walay mga igsoong lalaki ug mga 
igsoong babaye nga natanggong sa nyebe, gitugnaw ug himatyon, 
samtang naningkamot nga makaabut sa . . . ilang Zion diha sa kabu-
kiran. Apan adunay mga tawo, dili pipila, kansang mga kahimtang 
anaa sa kauyamot ug nagpanawag og panabang ug kahupayan.

Daghan kaayo ang gigutom ug nag- inusara sa tibuok kalibutan 
nga nanginahanglan og tabang. Mapasalamaton ko nga makaingon 
nga kita nag- abag sa daghan kinsa dili sakop sa atong pagtuo apan 
kansang panginahanglan grabe ug kansang kapanguhaan anaa 
kanato sa pagtabang. Apan dili na kita kinahanglan moadto og layo 
kaayo. Adunay daghan kanato kinsa naghilak sa kasakit ug pag- antus 
ug kamingaw ug kahadlok. Ang atoa mao ang dako ug sagradong 
responsibilidad sa pagduol ug pagtabang kanila, sa pagbayaw kanila, 
sa pagpakaon kanila kon sila gutumon, sa pag- amuma sa ilang mga 
espiritu kon sila uhawon sa kamatuoran ug pagkamatarung.

Daghan kaayong mga batan- on kinsa naglatagaw nga walay 
tumong ug naglakaw diha sa makadaut nga dalan sa drugas, mga 
gang, imoralidad, ug ang tibuok problema nga resulta niining mga 
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butanga. Adunay mga biyuda kinsa naghandum og mahigalaong mga 
tingog ug ang diwa sa kabalaka nga nagpakita sa gugma. Kaniadto 
adunay mainiton sa tinuohan apan kansang pagtuo nagkabugnaw. 
Daghan kanila ang nanghinaut nga mobalik apan wala kaayo masa-
yud kon unsaon. Sila nanginahanglan og mahigalaong mga kamot sa 
pagtabang kanila. Uban sa gamay nga paningkamot, daghan kanila 
ang makabalik pag- usab sa salo- salo sa lamesa sa Ginoo.

Akong mga kaigsoonan, maglaum ko, mag- ampo ko, nga ang 
matag usa kanato . .  . mobuhat sa pagpangita niadtong nangina-
hanglan og tabang, niadtong nawad- an sa paglaum ug anaa sa lisud 
nga mga sirkumstansya, ug ibayaw sila diha sa diwa sa gugma sa 
paghangop sa Simbahan, diin ang lig- ong mga kamot ug mahi-
gugmaong mga kasingkasing makapadasig kanila, makapahupay 
kanila, makatabang kanila, ug makapahimutang kanila sa paagi nga 
malipayon ug mabungahon nga kinabuhi.13

4
Ang matag usa kanato usa ka pioneer.

Maayo nga magtan- aw sa nanglabay na aron mapasalamatan ang 
kasamtangan ug panlantaw alang sa kaugmaon. Maayo nga magtan- 
aw sa mga hiyas niadtong nahanaw na, aron makabaton og kusog 
alang sa bisan unsa nga naa sa unahan. Maayo nga mamalandong 
sa buhat niadtong kinsa naghago og maayo ug gamay ra kaayo ang 
naangkon dinhi sa kalibutan, apan ang mga sangputanan sa kansang 
mga damgo ug naunang mga plano, maayo kaayo nga pagkaamuma, 
miabut ang usa ka talagsaon nga ani diin kita ang nakabenepisyo. Ang 
ilang hilabihan nga ehemplo nahimong nakapagana kaayo kanatong 
tanan, tungod kay ang matag usa nato mao ang pioneer sa iyang kau-
galingong kinabuhi, sa kanunay sa iyang kaugalingong pamilya, ug 
daghan kanato pioneer sa kada adlaw sa pagpaningkamot sa pagtukod 
og usa ka tikanganan sa ebanghelyo sa layong dapit sa kalibutan.14

Pioneer lang gihapon kita. Wala kita mohunong sa pagka-pioneer 
sukad sa panahon . . . nga ang atong mga tawo mibiya sa Nauvoo 
ug miabut . . . sa katapusan ngadto sulod sa Bantugan nga Salt Lake. 
Adunay dakong panimpalad niana. Apan ang katuyoan niini mao 
ang pagpangita og usa ka dapit diin makatukod sila sa ilang kau-
galingon ug makasimba sa Dios sumala sa diktar sa konsensya. . . .
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“Mahimong adunay pioneer sa inyong katigulangan o misulod sa Simbahan 
nga kagahapon lang, kamo usa ka kabahin niining dakong larawan.

Karon, mitabang gihapon kita sa tibuok kalibutan ngadto sa mga 
dapit nga [sa makausa] ingon og dili maabut. . . . nakasaksi ko mis-
mo sa paglambo sa Simbahan sa Pilipinas. Akong pribilehiyo ang 
pag- abli sa misyonaryo nga buhat didto niadtong 1961, sa dihang 
nakakaplag kami og usa ka lumad nga Filipino nga miyembro sa 
Simbahan sa usa ka miting nga gipahigayon niadtong pagka Mayo 
sa 1961. [Niadtong 1996] didto kami sa Manila ug adunay usa ka 
kongregasyon . . . sa mga 35,000 nianang dakong Araneta Coliseum. 
. . . Para nako usa kadto ka milagro [gikan] sa panahon nga among 
giablihan ang buhat diha nianang talagsaon nga yuta sa Pilipinas 
[tan- awa sa mga pahina 29–30 alang sa mas daghan mahitungod 
niining kasinatian].

Mitabang kita sa bisan asang dapit, ug kana nagkinahanglan sa 
pagka-pioneer. Ang atong mga misyonaryo wala magpuyo sa kina-
nindotan nga mga kahimtang kon moadto sila sa uban niining mga 
lugara, apan mipadayon sila ug mibuhat sa ilang mga buluhaton, 
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ug kini nagbunga. Sa wala madugay kita aduna nay pipila ka mga 
miyembro, dayon gatusan ka mga miyembro, ug dayon lima ka 
gatusan ka mga miyembro, ug dayon liboan ka mga miyembro.15

Ang mga adlaw sa pagka-pioneer diha sa Simbahan naa lang giha-
pon kanato, dili kini mahuman sa tinabunan nga mga karwahe ug 
mga karo. . . . Ang mga pioneer matagboan tali sa mga misyonaryo 
kinsa nagtudlo sa ebanghelyo ug sila matagboan tali sa mga kinabig 
kinsa moadto sa Simbahan. Kasagaran malisud kini alang sa matag 
usa nila. Kanunayng nalambigit niini ang pagsakripisyo. Mahimong 
malambigit niini ang pagpanggukod. Apan mao kini ang kantidad 
diin andam nga dad- on, ug ang presyo nga nabayran ingon ka susa-
ma sa presyo niadtong mitabok sa kapatagan diha sa talagsaon nga 
paningkamot sa pagka-pioneer sobra na sa dekada ang milabay.16

Mahimong adunay pioneer sa inyong katigulangan o misulod sa 
Simbahan nga kagahapon lang, kamo usa ka kabahin niining dakong 
larawan diin gidamgo niadtong mga kalalakin- an ug kababayen- an. 
Ang ilaha mao ang hilabihan nga pagpaningkamot. Ang atoa mao ang 
talagsaong pagpadayon sa responsibilidad. Sila mipahiluna sa pun-
dasyon. Ang atong katungdanan mao ang pagpadayon sa pagtukod.

Gimarkahan nila ang dalan ug migiya sa dalan. Ang ato mao ang 
obligasyon sa pagpadako ug pagpalapad ug lig- unon kana nga dalan 
hangtud nga kini molukop sa tibuok kalibutan. . . . Ang hugot nga 
pagtuo mao ang naggiya nga baruganan niadtong malisud nga mga 
panahon. Ang hugot nga pagtuo mao ang naggiya nga baruganan 
nga kinahanglan atong sundon karon.17

5
Atong gipasidunggan ang mga sakripisyo ug mga 

kabilin sa mga pioneer pinaagi sa pagsunod sa ilang 
mga ehemplo ug pagtukod sa ilang mga pundasyon.

Pagkanindot nga butang niining makaangkon og usa ka kabilin, 
akong mga kaigsoonan. Pagkadakong butang nga masayud nga adu-
nay mga nag- una ug mipanpan sa agianan nga atong agian, nagtudlo 
niadtong talagsaon nga mahangturong mga baruganan nga maoy 
angayan gayud nga mahimong giya sa atong mga kinabuhi ug sa niad-
tong magsunod kanato. Makasunod kita sa ilang ehemplo. Ang mga 
pioneer mao ang mga tawo nga may talagsaong hugot nga pagtuo, 
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hilabihan ang kamaunungon, dili matugkad sa hunahuna nga kama-
kugihon, ug sa kabug- os nga kalig- on ug dili matuis nga integridad.18

Nagbarug kita karon isip ang mga nakadawat sa dakong paningka-
mot [mga pioneer]. Nanghinaut ko nga kita mapasalamaton. Nanghi-
naut ko nga pagadad- on sa atong mga kasingkasing ang lawom nga 
pagbati sa pagpasalamat alang sa tanan nga ilang nahimo alang kanato.

.  .  . Samtang ang talagsaong mga butang gilaum diha kanila, 
sila milaum usab ngari kanato. Atong hinumduman unsa ang ilang 
nabuhat uban sa unsay anaa nila. Kita aduna pay mas daghan pa 
gayud, uban sa dako kaayong hagit sa pagpadayon ug pagtukod 
sa gingharian sa Dios. Aduna pay daghan kaayong buhaton, Kita 
adunay usa ka balaan nga mandato sa pagpadayon sa ebanghelyo, 
sa matag kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan, ug mga kataw-
han. Aduna kitay kaakohan sa pagtudlo ug pagbunyag sa pangalan 
sa Ginoong Jesukristo. Miingon ang nabanhaw nga Manluluwas, 
“Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang Maayong 
Balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan” (Marcos 16:15). . . .

Ang atong mga katigulangan mibutang og lig- on ug talagsaon 
nga pundasyon. Karon ang ato mao ang talagsaong oportunidad sa 
pagtukod og usa ka hilabihang kadako nga estraktura, ang tibuok 
nga tinukod nausa uban ni Kristo isip ang bato sa pamag- ang.19

Kamo ang bunga sa tanang [mga pioneer] pagplano ug sa tanan 
nilang mga paghago. .  .  . Pagkanindot nila nga mga katawhan. 
Walay sama ang ilang talagsaong paningkamot sa tanang kasaysayan. 
. . . Hinaut ang Dios mopanalangin kanato sa paghandum kanila 
alang sa atong kaayuhan. Kon ang agianan daw malisud, kon kita 
mawad- an sa kadasig sa paghunahuna nga ang tanan nawala na, 
mahimo kitang molingi kanila ug tan- awa kon unsa ka grabe ang 
ilang kahimtang. Kon maghunahuna kita mahitungod sa kaugmaon, 
mahimo kitang molingi nila ug sa ilang talagsaon nga ehemplo sa 
hugot nga pagtuo. . . .

Uban sa dako kaayo nga kabilin, kinahanglan kita nga magpada-
yon. Kinahanglan dili gayud kita magpasayon- sayon. Kinahanglan 
gayud nga determinado kita. Kinahanglan gayud nga molihok kita. 
Kinahanglan nga “buhata gyud kon unsa ang matarung [ug]” (“Buha-
ta Unsa Ang Matarung,” Hymno, 1985, nu. 237).20
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Nganong ang hugot nga patuo mahinungdanon alang sa mga 

pioneer kinsa gustong magkapundok didto sa Walog sa Salt Lake? 
(Tan- awa sa seksyon 1.) Sa unsa nga paagi nga ilang gipalihok ang 
ilang hugot nga pagtuo? Unsaon nato sa pagpalihok ang atong 
hugot nga pagtuo aron makatabang sa pagpahinabo sa “dakong 
kaugmaon” nga anaa sa unahan nato?

• Si Presidente Hinckley mitudlo nga ang nag- unang mga pioneer 
mitan- aw sa umaabut, uban sa Zion isip ilang “kinadak- an nga 
katuyoan,” “dakong paglaum,” ug “damgo” (seksyon 2). Sa inyong 
hunahuna ngano kaha nga kini ingon man ka gamhanan nga 
pwersa alang sa nag-unang mga pioneer? Unsa ang susama nga 
mga paglaum ang nakapadasig kanato karon?

• Unsa ang inyong nagustohan mahitungod sa istorya ni Presi-
dente Hinckley sa pagsalbar sa mga pioneer nga Willie and 
Martin Handcart? (Tan- awa sa seksyon 3.) Sa unsang paagi 
nga ang tawag ni Brigham Young sa pagsalbar nagpakita sa 
iyang propetikanhon nga pagdasig? Unsay atong makat- unan 
gikan niadtong kinsa miresponde sa iyang tawag? Unsa ang 
atong mahimo aron sa pagsalbar ug pagbayaw niadtong anaa 
sa panginahanglan karon?

• Sa unsang paagi nga ang pagtan- aw sa nanglabay makatabang 
ninyo “nga maangkon og pagpasalamat alang sa kasamtangan 
ug panglantaw alang sa kaugmaon”? (Tan- awa sa seksyon 4.) Sa 
unsa nga mga paagi nga ang matag usa kanato usa ka pioneer?

• Nganong importante alang nato nga mopasidungog sa nag- unang 
mga pioneer? (Tan- awa sa seksyon 5.) Sa unsa nga katarungan 
nga ang tanang miyembro sa Simbahan napanalanginan pinaagi 
sa hugot nga pagtuo ug mga sakripisyo niadtong mga pioneer? Sa 
unsa nga paagi nga ang mga ehemplo sa nag- unang mga pioneer 
nakatabang kanato sa pag- atubang sa mga hagit?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mateo 25:40; Ether 12:6–9; D&P 64:33–34; 81:5; 97:8–9; 98:1–3

Tabang sa Pagtudlo
“Makahuluganon nga mga panaghisgutan importante sa daghang 

mga pagtudlo sa ebanghelyo. . . . Pinaagi sa maayong pagkadumala 
nga mga panaghisgutan, ang tinguha sa mga estudyante ug pag-
kaatentibo madugangan. Ang matag tawo nga mitambong maaw-
hag nga aktibong moapil sa proseso sa pagkat- on. . . . pangutana 
og mga butang nga makaawhag og makapanghunahuna nga mga 
komentaryo ug makatabang sa mga indibidwal nga tinud- anay nga 
mamalandong sa ebanghelyo” (Pagtudlo, Walay Labaw Kamahi-
nungdanon nga Tawag [1999], 63).

Mubo nga mga Sulat
 1. “Keep the Chain Unbroken” (Brigham 

Young University devotional, Nob. 30, 
1999), 2, speeches.byu.edu.
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 Guatemala City North and South 
Regional  Conference, Ene. 26, 1997, 
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Salt Lake.
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 5. Gordon B. Hinckley, “The Faith of the 
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“ang matag usa kaninyo anak sa dios. Pamalandunga ang tanang 
katingalahang mga kahulugan nianang nagpatigbabaw nga kamatuoran.”
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Anak nga mga Babaye sa Dios

“Pagkatingalahan sa gahum sa mga 
babaye nga hugot ang pagtuo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Sa tibuok niyang kinabuhi, gipahayag ni Gordon B. Hinckley 
ang pasalamat sa mga abilidad ug kontribusyon sa mga babaye. 
Gipahayag usab niya ang lig- on niyang pagsaksi sa kaimportante 
sa mga babaye sa mahangturong plano sa Dios. Gikalipay niya ang 
nagtubo nga mga oportunidad sa mga babaye, ingon man sa ilang 
pagtuo sa Manluluwas ug sa ilang debosyon ngadto sa ilang mga 
pamilya ug sa Simbahan.

Ang inahan ni Gordon B. Hinckley, si Ada, maalamon ug edukada 
ug may gugma sa literatura, musika, ug art. Sa edad nga 29, naminyo 
siya sa biyudo nga si Bryant Hinckley ug gidawat ang responsibili-
dad sa pag- atiman sa walo ka anak kinsa nagsubo sa pagkamatay 
sa ilang inahan. Iya silang giamumahan sa gugma, gisuportahan 
sa ilang panginahanglan, ug nakat- on sa pagdumala og dako nga 
pamilya. Si Gordon ang una sa lima ka anak nga natawo gikan ni 
Ada ug ni Bryant. Bisan og si Ada namatay sa 20 anyos pa si Gordon, 
ang iyang mga pagtulun- an ug ehemplo nagpabiling usa ka pwersa 
alang sa kaayo sa tibuok niyang kinabuhi. Kon mosulti siya bahin 
kaniya, kanunay niyang isulti ang kadako sa impluwensya sa iyang 
mama ngadto niya.

Ang asawa ni Gordon B. Hinckley, si Marjorie Pay, may dako 
usab kaayong impluwensya kaniya. Usa siya ka lig- ong babaye nga 
mahalaron sa ebanghelyo ni Jesukristo. Gibatunan niya ang dili ordi-
naryong pagtuo, masadyaong kinaiya, ug gugma sa kinabuhi. Sa usa 
ka nindot nga sulat ngadto niya, si Presidente Hinckley mipahayag 
sa iyang gugma ug pagtahud:
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“Kauban kitang mibiyahe sa lagyong mga dapit ug dunay daghang 
kasinatian. Mibisita kita sa matag kontinente. Nakigmiting kita sa dag-
kong mga siyudad sa kalibutan ug diha sa daghang mga gagmayng 
siyudad. . . . Nakig-istorya kita og mga milyon ka mga tawo kinsa 
nakadayeg kaayo kanimo. Uban sa sinati kaayo nimong mga pulong 
imong naangkon ang gugma sa tanan nga nakadungog kanimo. Ang 
imong kinamaayuhang mga pagbati, imong masadyaong kinaiya, 
pinakalantip ug walay paglubad nga kaalam, ug ang imong kanunay 
walay katapusan nga hugot nga pagtuo nakaangkon sa paghigugma 
sa tanan nga naminaw kanimo. . . . Ang imong kahinam sa pagbasa 
ug walay hunong nga tinguha sa kahibalo naghimo nimong alerto 
ug makadasig sa tibuok ug mabungahon nimong kinabuhi.” 1

Sagad nga mamulong si Presidente Hinckley mahitungod sa dios-
nong kinaiya sa mga babaye ug giawhag sila nga ipadayon ang mas 
dako pang kalampusan ug pagtuo. Ngadto sa mga babaye, siya 
namahayag: “Kamo tinuod nga mga anak sa Labawng Makagaga-
hum. Walay limit ang inyong potensyal. Kon kontrolahon ninyo ang 
inyong kinabuhi, ang kaugmaon puno sa oportunidad ug kalipay. 
Dili ninyo mahimong usikan ang inyong mga talento o inyong pana-
hon. Dagkong oportunidad nagpaabut kaninyo.” 2 Kabahin sa mga 
babaye nga hingkod, miingon siya: “Ang kalibutan nagkinahanglan 
sa impuwensyal nga epekto sa mga babaye ug sa ilang gugma, ilang 
paghupay, ug ilang kalig- on. Ang atong lisud nga palibut nagkina-
hanglan sa ilang maawhagon nga mga tingog, sa katahum nga ingon 
og usa gyud ka bahin sa ilang kinaiya, sa espiritu sa gugmang putli 
nga ilang napanunod.” 3

Sa kinatibuk- ang komperensya human sa pagkamatay sa iyang 
pinalanggang kapikas, nga si Marjorie, si Presidente Hinckley mita-
pos sa usa sa iyang pakigpulong uban niining kinasingkasing nga 
pagpasalamat: “Mapasalamaton kaayo ko, gani angay nga magpa-
salamat kitang tanan, tungod sa mga babaye sa atong kinabuhi. 
Panalanginan sila sa Dios. Hinaut nga ang dako kaayo Niya nga 
gugma motuhop diha nila ug mokorona kanila uban sa kasanag ug 
katahum, grasya ug pagtuo.” 4
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Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Ang mga babaye dunay taas ug sagradong 
dapit sa mahangturong plano sa Dios.

Matag usa kaninyo anak sa Dios. Pamalandunga ang tanang katinga-
lahang mga kahulugan nianang nagpatigbabaw nga kamatuoran. . . .

Pahinumduman ko kamo sa mga pulong nga gipamulong ni 
Propeta Joseph ngadto sa kababayen- an sa Relief Society niadtong 
Abril 1842. Miingon Siya: “Kon kamo mopuyo [magpakabuhi] sumala 
sa inyong mga pribilehiyo, ang mga anghel dili mapugngan nga 
mahimo ninyong mga kauban” [Mga Pagtulun- an sa mga Presidente 
sa Simbahan: Joseph Smith (2007), 549]. Unsa nga katingalahang 
potensyal ang anaa kaninyo.5

Bililhon kaayo kamo, matag usa kaninyo. . . . Anaa kamo sa taas 
ug sagradong dapit sa mahangturong plano sa Dios, atong Amahan 
sa Langit. Kamo Iyang mga anak, bililhon Kaniya, Iyang gihigug-
ma, ug importante Kaniya. Ang dakong plano dili molampus nga 
wala kamo.6

Moingon ako kaninyo mga sister nga dili ang ikaduhang dapit ang 
inyong gihuptan diha sa plano sa Amahan alang sa mahangturong 
kalipay ug kaayohan sa Iyang mga anak. Kamo mga mahinungda-
non gayud nga bahin niana nga plano. Kon wala kamo, ang plano 
dili makalihok. Kon wala kamo ang tibuok programa mapakyas.7

Dunay anaa kaninyo isip inyong katungod sa pagkatawo butang 
nga matahum ug sagrado ug balaan. Ayaw gayud kana paghikalimti. 
Ang inyong Mahangturong Amahan mao ang Labing Taas nga Tig-
mando sa uniberso [kawanangan]. Siya nagamando sa tanan, apan 
Siya usab modungog sa inyong mga pag- ampo isip Iyang anak 
nga babaye ug maminaw kaninyo kon kamo makig- istorya Kaniya. 
Motubag Siya sa inyong mga pag- ampo. Dili Niya kamo pasagdang 
mag- inusara.8
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2
Ang tambag sa Ginoo kang Emma Smith magamit sa tanan.

Ang ika-baynte singko nga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 
. . . usa ka pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Propeta Joseph ngadto 
sa iyang asawa nga si Emma. . . . Miingon siya ngadto ni Emma, ug 
sa matag usa kanato:

“Usa ka pagpadayag Ako naghatag nganha kanimo mahitungod 
sa akong kabubut- on; ug kon ikaw magmatinud- anon ug magla-
kaw sa mga agianan nga maligdong diha sa akong atubangan, ako 
mopanalipod sa imong kinabuhi, ug ikaw makadawat sa kabilin sa 
Zion” [D&P 25:2; tan- awa usab sa bersikulo 16]. . . .

Sa dako kaayo nga sukod ang matag usa kanato naghupot sa 
yawe sa mga panalangin gikan sa Makagagahum ngari kanato. 
Kon manghinaut kita sa panalangin, kinahanglang bayaran nato 
ang kantidad. Ang usa ka bahin niana nga kantidad nag- agad sa 
pagkamatinud- anon. Matinud- anon sa unsa? Matinud- anon sa atong 
kaugalingon, sa pinakamaayo nga ania kanato. Walay babaye nga 
makatugot nga ipakaubos ang iyang kaugalingon, dili hatagan og 
bili ang kaugalingon, ipakaubos ang iyang mga abilidad o iyang 
mga kapasidad. Hinaut nga ang matag usa magmatinud- anon sa 
talagsaon, balaang mga hiyas nga anaa kaniya. Magmatinud- anon 
sa ebanghelyo. Magmatinud- anon sa Simbahan. Anaa ra sa palibut 
kanato ang nagtinguha nga kini mohuyang, ang nangita og mga 
kahuyang gikan sa nag- unang mga lider, nangitag mga sayop sa 
programa, mosaway niini. Mohatag ko kaninyo sa akong pagpama-
tuod nga buhat kini sa Dios, ug kadtong mga namulong batok niini 
namulong batok kaniya.

Magmatinud- anon diha kaniya. Siya ang tinuod nga tinubdan sa 
inyong kalig- on. Siya ang inyong Amahan sa Langit. Siya buhi. Siya 
maminaw ug motubag sa atong mga pag- ampo. Magmatinud- anon 
sa Dios.

Mipadayon ang Ginoo, nga nag- ingon kang Emma, “Kon ikaw . . . 
magmatinud- anon ug maglakaw sa mga agianan nga maligdong.”

Siguro ang tanang babaye .  .  . nakasabut sa kahulugan niana. 
Akong gibati nga kadtong mga pulonga gihatag ngadto kang Emma 
Smith, ug mao usab sa tanan kanato, isip usa ka kahimtang nga 
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angayng buhaton kon gusto kitang makapanunod sa gingharian sa 
Dios. Ang kakulang sa kaligdong wala gayud mahiuyon sa pagka-
masulundon sa mga sugo sa Dios. Wala nay laing matahum pa kay 
sa kaligdong. Walay kalig- on nga mas lig- on pa kay sa kalig- on sa 
pagkaligdong. Walay laing dungganong kinaiya ang makatupong 
sa kadungganan sa kaligdong. Walay kalidad nga labihan katahum, 
walay saput nga labihan ka maagnihon. . . .

Si Emma gitawag nga “pinili nga babaye”[D&P 25:3]. Kana, sa lain 
nga tudling sa kasulatan, siya “pinili nga sulugoon sa Ginoo.” (Tan- 
awa sa Moro. 7:31.) Matag usa kaninyo pinili nga babaye. Mianhi 
kamo sa kalibutan isip mga mag- aambit sa gipahiuli nga ebanghelyo 
ni Jesukristo. Gihimo ninyo ang pagkapinili, ug kon takus kamong 
magpakabuhi niini, ang Ginoo mopasidungog kaninyo ug mopa-
uswag kaninyo. . . .

Si Emma i- orden9 ubos sa mga kamot ni Joseph “sa pagpatin- aw 
sa mga kasulatan, ug pag- awhag sa simbahan, sumala sa ikahatag 
kanimo pinaagi sa akong Espiritu” [D&P 25:7].

Siya mahimong usa ka magtutudlo. Siya mahimong usa ka mag-
tutudlo sa pagkamatarung ug kamatuoran. Kay ang Ginoo misulti 
mahitungod niini nga tawag ngadto kaniya, “Kay siya mopandong 
sa iyang mga kamot diha kanimo, ug ikaw makadawat sa Espiritu 
Santo, ug ang imong panahon ihatag ngadto sa pagsulat, ug sa 
daghan nga pagtuon” [D&P 25:8].

Tun- an niya ang ebanghelyo. Tun- an usab niya ang mga butang 
sa kalibutan nga iyang gipuy- an. Giklaro kana sa nagsunod nga 
mga pagpadayag nga magamit natong tanan. Igahin niya ang iyang 
panahon sa “daghan nga pagtuon.” Isulat niya, sa pagpahayag sa 
iyang mga hunahuna.

Kaninyo mga babaye sa karon, mga tigulang ug batan- on, mosug-
yot ko nga inyong isulat, nga magtipig mo og mga journal, nga 
inyong ipahayag ang inyong mga hunahuna diha sa papel. Ang 
pagsulat usa ka talagsaong pagdisiplina. Dako kaayo kining paning-
kamot sa edukasyon. Makaabag kini kaninyo sa lain- laing mga paagi, 
ug mapanalanginan ang kinabuhi sa daghang tawo. . . .
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Sa pinulongan sa pagpadayag, si [Emma] mohimo sa “pagpatin- aw 
sa mga kasulatan, ug pag- awhag sa simbahan, sumala sa ikahatag 
kanimo pinaagi sa akong Espiritu.”

Pagkatalagsaon nga sugo diha kaniya ug sa tanang mga babaye 
sa Simbahan. Kinahanglan nga dunay pagkat- on, dunay pagpa-
ngandam, dunay pag- organisar sa hunahuna, dunay pagpatin- aw 
sa mga kasulatan, dunay pag- awhag sa maayong mga buhat sumala 
sa sugo sa Espiritu Santo.

Mipadayon ang Ginoo, “Ako moingon nganha kanimo, nga ikaw 
mosalikway sa mga butang niini nga kalibutan, ug pangitaa ang mga 
butang nga maayo” [D&P 25:10].

Gibati nako nga wala siya magsulti kang Emma sa dili pagka-
balaka mahitungod sa dapit nga kapuy- an, pagkaon sa lamesa, ug 
mga saput. Nag- ingon Siya kaniya nga kinahanglan dili palabihan 
ang pagkahingawa bahin niining mga butanga, nga mao usab ang 
gikinahanglan sa kadaghanan kanato. Nag- ingon Siya kaniya nga 
hunahunaon ang mas taas nga mga butang sa kinabuhi, mga butang 
sa pagkamatarung ug kamaayo, mga butang kabahin sa gugmang 
putli og gugma ngadto sa uban, mga butang sa kahangturan. . . .

Nagpadayon, ang Ginoo miingon: “Busa, ipataas ang imong 
kasingkasing ug paglipay, ug hupot ngadto sa pakigsaad nga ikaw 
mihimo” [D&P 25:13].

Mituo ko nga nagaingon siya sa matag usa kanato, magmalipayon. 
Ang ebanghelyo usa ka butang sa hingpit nga kalipay. Naghatag 
kini sa hinungdan nga maglipay. Siyempre dunay mga panahon sa 
kasubo. Siyempre dunay mga panahon sa kabalaka ug kahingawa. 
Tanan kita mabalaka. Apan gisultihan kita sa Ginoo nga ibayaw ang 
atong mga kasingkasing ug maglipay.10

3
Ang mga inahan dunay sagradong tawag sa pag- amuma sa 
ilang mga anak diha sa pagkamatarung ug kamatuoran.

Ang matuod nga kalig- on sa bisan asang nasud, katilingban, o 
pamilya nag- agad niana nga mga kalidad sa kinaiya nga kadaghanan 
nakuha sa mga anak nga gitudloan sa mahilum, yano nga pamaagi 
sa mga inahan matag adlaw.11
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“Panalanginan kamo sa dios, mga inahan! . . . Tua mo didto, 
kinahanglang tua mo didto, isip kalig- on sa bag- ong henerasyon.”

Panimalay kini nga nagpatubo og bag- ong mga henerasyon. Nang-
hinaot ko nga kamong mga inahan makaamgo nga kon ang tanan 
gisulti na ug gibuhat, wala na kamoy lisud pang responsibilidad, o 
bisan unsang palas- anon nga may mas dakong ganti, kay sa pag- 
alima nga inyong gihatag sa inyong mga anak sa usa ka luwas nga 
palibut, kalinaw, pakig- uban, gugma, ug pagdasig nga motubo og 
maayong pagkahimo.12

Pahinumduman nako ang mga inahan sa tanang dapit sa kabalaan 
sa inyong calling. Walay lain nga makapuli kaninyo sa igo nga paagi. 
Walay mas dakong responsibilidad, walay mas dakong obligasyon 
kay sa inyong pag- atiman uban sa gugma ug kalinaw ug integridad 
ngadto niadtong inyong gidala dinhi sa kalibutan.13

Amumaha ang inyong mga anak diha sa kahayag ug kamatuoran. 
Tudloi sila sa pag- ampo samtang bata pa sila. Basahi sila gikan sa 
mga kasulatan bisan og dili pa sila makasabut sa tanan nga imong 
gibasa. Tudloi sila sa pagbayad sa ilang ikapulo ug sa mga halad sa 
unang kwarta nga ilang nadawat. Tuguti nga kining buhata himoon 
nilang kinaiya sa ilang kinabuhi. Tudloi ang inyong anak nga mga 
lalaki nga tahuron ang pagkababaye. Tudloi ang inyong anak nga 
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mga babaye sa paglakaw diha sa kaligdong. Dawata ang mga res-
ponsibilidad sa Simbahan, ug salig sa Ginoo nga kamo makatupong 
sa bisan unsang calling nga inyong madawat. Ang inyong ehemplo 
mopahiluna og usa ka sumbanan sa inyong mga anak.14

Panalanginan kamo sa Dios, mga inahan! Kon ang tanang kada-
ugan ug kapildihan sa mga katawhan idugang sa listahan, kon ang 
mga kasamok magsugod sa pagkahanaw, kon ang tanan nga among 
hagoan sa hilabihan dinhi sa kalibutan magkaanam sa paglubad sa 
among panan- aw, anaa kamo, kinahanglang anaa kamo, isip kusog 
sa bag- ong henerasyon, sa kanunay padayon nga pag- uswag sa 
katawhan. Ang kalidad niini mag- agad ra kaninyo.15

4
Ang mga babaye mas dako og responsibilidad 

sa buhat sa kaluwasan.

Adunay kalig- on ug talagsaong kapasidad sa mga babaye niini nga 
Simbahan. Adunay pagpangulo ug direksyon, usa ka piho nga diwa 
sa pagka- independente, ug gani dakong katagbawan ang pagkahi-
mong bahin niini, sa gingharian sa Ginoo, ug sa pakigtambayayong 
uban sa [mga tighupot] sa priesthood aron magpadayon kini.16

Gihatagan sa Dios ang mga babaye niini nga Simbahan og buluha-
ton sa pagtukod sa iyang gingharian. Naglakip kini sa tanang aspeto 
sa tulo nato ka dakong responsibilidad—nga mao ang, una pagtudlo 
sa ebanghelyo sa kalibutan; ikaduha, paglig- on sa pagtuo ug pagdu-
gang sa kalipay sa mga miyembro sa Simbahan; ug ang ikatulo, sa 
pagpadayon sa talagsaong buhat sa kaluwasan alang sa mga patay.17

Ang mga babaye sa Simbahan maoy kauban sa ilang mga kalalakin- 
an nga magpadayon kining talagsaong buhat sa Ginoo. . . . Ang mga 
babaye nagdala og dagko kaayong responsibilidad ug sila ang res-
ponsable sa katumanan niini nga mga responsibilidad. Nagdumala 
sila sa kaugalingon nilang mga organisasyon, ug lig- on kana nga 
mga organisasyon ug matunhayon ug makahuluganon kining mga 
pwersa sa kamaayo dinhi sa kalibutan. Giila sila nga usa ka kauban 
sa buluhaton sa priesthood, tanan naningkamot nga matukod ang 
gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Gitahud namo ug girespeto ang 
inyong kapasidad. Gilauman namo ang inyong pagpangulo, ug 
kalig- on, ug impresibong mga resulta sa inyong pagdumala sa mga 
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organisasyon diin kamo ang responsable. Suportahan ug paluyohan 
namo kamo isip mga anak sa Dios, nga nagtrabaho sa talagsaong 
pakig- alayon sa pag- abag kaniya nga mapahinabo ang pagka- imortal 
ug kinabuhing dayon sa tanang anak sa Dios.18

5
Ang Relief Society usa ka tinubdan sa dili 

masukod nga mga panalangin.

Ang mga babaye sa Relief Society tinuoray nga mahangturong 
gipalibutan sa mga bukton sa atong Ginoo. Sa akong pagtuo, kini 
ang pinakatalagsaong organisasyon sa mga babaye sa tibuok kalibu-
tan. Hinatag sa Dios kini nga organisasyon. Si Joseph Smith namu-
long ug nagbarug isip propeta dihang giorganisar niya ang Relief 
Society niadtong 1842.19

Importante gayud kaayo nga ang mga babaye sa Simbahan moba-
rug nga malig- on ug dili matarug niana nga sakto ug tukma ubos 
sa plano sa Ginoo. Nakombinsir ako nga walay laing organisasyon 
bisan asa nga makatupong sa Relief Society niini nga Simbahan. . . . 
Kon [ang mga miyembro niini] magkahiusa ug mamulong uban sa 
usa ka tingog, ang ilang kalig- on dili masukod.20

Nakatambong ko og usa ka stake conference diin ang usa ka batan- 
ong babaye, presidente sa Relief Society sa singles ward, namulong 
bahin sa pagserbisyo ug sa talagsaong oportunidad nga gihatag sa 
batan- ong mga babaye sa iyang ward. Anaa kaninyo kining tanan. 
Anaa kaninyo ang kaugalingon ninyong organisasyon. Anaa kaninyo 
ang mga lider nga makatambag kaninyo. Anaa kaninyo ang mga 
tawo nga motabang ninyo sa mga panahon sa kasamok ug kaluya.21

Kinsa ba ang makasukod sa milagrusong mga epekto sa kinabuhi 
sa milyon ka mga babaye kansang kahibalo napalambo, kansang 
panan- awon napatas- an, kansang kinabuhi napalapdan, ug kansang 
panabut sa mga butang sa Dios napausbaw tungod sa dili maihap 
nga mga leksyon nga epektibong natudlo ug nakat- unan sa mga 
miting sa Relief Society?

Kinsa ba ang makasukod sa kalipay nga miabut sa kinabuhi nii-
ning mga babayhana samtang nagpundok- pundok sila, nagkauban 
sa usa ka ward o branch, nagpausbaw sa kinabuhi sa usag usa 
pinaagi sa matam- is ug gibahandi nga mga pakig- uban?
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Kinsa, bisan sa labihan nga paghunahuna, ang makatugkad sa 
dili maihap nga mga buhat sa tiunay nga paghigugma nga gihimo, 
sa pagkaon nga gibutang sa walay makaon nga mga lamesa, ang 
hugot nga pagtuo nga gialimahan atol sa makahadlok nga mga 
panahon sa sakit, sa mga samad nga gitambalan, ang mga kahapdos 
nga natambalan sa mapinanggaong mga kamot ug sa maanindot 
ug makahupay nga mga pulong, sa kahupayan nga gikahatag sa 
panahon sa kamatayon ug sa susamang mga kasub- anan? . . .

Walay bisan kinsa ang makabana- bana sa nahimo ug nakom-
pletong mga proyekto sa mga lokal nga Relief Society. Walay bisan 
kinsa ang makabana- bana sa kaayohan nga miabut sa kinabuhi sa 
mga babaye nga nasakop niini nga mga organisasyon kinsa ilang 
nabenepisyuhan pinaagi sa maayo nilang mga buhat. . . .

Panalanginan sa Dios ang Relief Society sa Simbahan ni Jesukristo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Hinaut nga ang espiritu sa 
paghigugma diin midasig sa mga miyembro niini . . . magpadayon 
sa paglambo ug mabati sa tibuok kalibutan. Hinaut nga ang mga 

“ako . . . modapit sa mga babaye bisan asa sa pagkab- ot 
sa dakong potensyal nga anaa kaninyo.”
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buhat sa kamanggiloy- on motandog sa kinabuhi sa daghang mga 
tawo kon asa kini nila gipahigayon. Ug hinaot nga ang kahayag ug 
panabut, ang nakat- unan ug nahibaloan, ug mahangturong kamatu-
oran mopanalangin sa kinabuhi sa henerasyon sa mga kababayen- an 
nga moabut, sa tanang kanasuran sa kalibutan, tungod niining lahi 
ug balaang naestablisar nga organisasyon.22

6
Pausbawa ang pagkadiosnon nga anaa kaninyo.

Kamo ang dako nga kahugpungan sa kababayen- an sa Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. . . . Walay bisan 
usa nga makabana- bana sa pwersa nga hilabihan para sa kaayo-
han nga mahimo niini. .  .  . Awhagon ko kamo nga mobarug ug 
magmalig- on sa pagpanalipud nianang talagsaong mga hiyas nga 
maoy nagpalig- on sa atong sosyal nga kalamboan. Kon magkahiusa 
kamo, mawalay kinutuban ang inyong gahum. Makahimo mo og 
bisan unsa nga gusto ninyong himoon. Ug, hmmm, kamo gikina-
hanglan gayud kaayo niining kalibutan diin nagkatibuagsa ang mga 
hiyas nga ang kaaway ingon og maoy nagkontrolar.23

Gibati nako ang pagdapit sa mga babaye bisan asa sa pagkab- ot 
sa dakong potensyal nga anaa kaninyo. Wala ko mag- ingon nga 
kab- uton ninyo ang lapas sa inyong kapasidad. Manghinaot ko nga 
dili ninyo paantuson ang inyong kaugalingon nga maghunahuna sa 
kapakyasan. Manghinaot ko nga dili mo maghimo og mga tumong 
nga lapas sa inyong kapasidad sa pagkab- ot. Manghinaot ko nga 
himoon lang ninyo unsay nahibaloan ninyo nga pinakamaayong 
himoon. Kon inyong buhaton, inyong masaksihan nga manghitabo 
ang mga milagro.24

Litukon nako ang akong pagpasalamat kaninyo matinud- anong 
mga Santos sa Ulahing Adlaw nga mga babaye, nga karon kauban 
sa minilyon ug maanaa sa tibuok kalibutan. Talagsaon ang inyong 
gahum para sa kaayohan. Katingalahan ang inyong mga talento 
ug debosyon. Hilabihan ang inyong pagtuo ug gugma sa Ginoo, 
sa Iyang buhat, ug sa Iyang mga anak. Ipadayon ang pagsunod sa 
ebanghelyo. Ipakita kini atubangan sa tanan ninyong mga kaubanan. 
Ang maayo ninyong mga buhat mas dako og gibug- aton kay sa mga 
pulong nga inyong litukon. Maglakaw uban sa hiyas ug kamatuoran, 
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sa pagtuo ug kamatinud- anon. Kamo usa ka bahin sa mahangturong 
plano, sa plano nga gidesinyo sa Dios nga atong Mahangturong 
Amahan. Ang matag adlaw usa ka bahin niana nga kahangturan.

Nasayud ko nga daghan kaninyo nagdala og hilabihan kabug- at 
nga mga palas- anon. Hinaot nga ang inyong mga kaubanan sa Sim-
bahan, mga igsoong lalaki ug mga babaye, motabang ninyo niana 
nga mga palas- anon. Hinaot nga ang inyong mga pag- ampo moda-
ngat Kaniya kinsa labing gamhanan, kinsa nahigugma kaninyo, kinsa 
makapadala og pwersa ug mga tawo nga makatabang kaninyo. Kini 
buhat sa mga milagro. Nahibalo kamo niini, ug ako nahibalo niini. 
Sayon ra para nako ang pagsulti nga ayaw pagkawala sa paglaum, 
kini mao gihapon ang akong isulti, samtang mag- awhag ko kaninyo 
sa pagpadayon uban sa pagtuo.25

Pagkatingalahan sa gahum sa mga babaye nga hugot ang pagtuo. 
Balik- balik kining gipakita sa kasaysayan niini nga simbahan. Makita 
usab kini taliwala kanato karon. Sa akong pagtuo usa kini ka bahin 
sa pagkadiosnon nga anaa kaninyo.

Mga sisters, pausbawa kana nga pagkadiosnon. Niana nga paning-
kamot himoa ang kalibutan diin kamo nagpuyo nga usa ka maayong 
dapit para kaninyo ug sa tanan nga mosunod kaninyo.26

Angay nga mapasalamatan ang Dios tungod sa talagsaong mga 
babaye niini nga Simbahan. Hinaot nga itanom niya sa inyong 
kasingkasing ang kamapasigarbuhon sa inyong kapasidad ug usa 
ka kombiksyon sa kamatuoran isip usa ka giya nga maghimo nin-
yong luwas diha sa matag unos.27

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Unsa ang atong makat- unan gikan sa mga pagtulun- an ni Presidente 

Hinckley kon unsay pagbati sa Langitnong Amahan mahitungod 
sa Iyang anak nga mga babaye? (Tan- awa sa seksyon 1.) Nganong 
importante man alang kanato nga masabtan ang “taas ug sagradong 
dapit” sa mga babaye diha sa mahangturong plano sa Dios?

• Unsa nga mga aspeto diha sa tambag sa Ginoo kang Emma 
Smith ang magamit kaayo kaninyo? (Tan- awa sa seksyon 2.) 
Unsa ang atong makat- unan gikan sa seksyon 2 mahitungod sa 
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pagkamatinud- anon? Unsa man ang atong makat- unan mahitu-
ngod sa “pinili nga babaye”? Unsa man ang atong makat- unan 
mahitungod sa paggamit sa mga kasulatan sa atong kaugalingon?

• Unsa ang inyong mga impresyon samtang gibasa ninyo ang tam-
bag ni Presidente Hinckley ngadto sa mga inahan? (Tan- awa sa 
seksyon 3.) Sa unsang paagi kamo napanalanginan tungod sa 
impluwensya sa usa ka inahan? Para sa mga ginikanan, ngano 
nga “walay mas dakong obligasyon” kay sa inyong pag- atiman 
sa inyong mga anak “uban sa gugma ug kalinaw ug integridad”?

• Unsa nga mga ehemplo ang inyong nakita diha sa “kalig- on og 
talagsaong kapasidad” sa mga babaye sa Simbahan? (Tan- awa 
sa seksyon 4.) Unsa ang ubang mga paagi diin ang mga babaye 
makatabang nga mapahinabo “ang pagka- imortal ug kinabuhing 
dayon sa tanang anak sa Dios”? Nganong importante alang sa mga 
lalaki ug mga babaye nga magtambayayong sa pagpadayon sa 
buluhaton sa Dios? Unsa ang pipila ka mga ehemplo nga inyong 
nakita gikan niini?

• Ribyuha ang mga panalangin nga moabut gikan sa Relief Society, 
sigun sa gi- outline ni Presidente Hinckley sa seksyon 5. Unsa nga 
mga panalangin ang moabut kaninyo gumikan sa mga paningka-
mot sa mga sister sa Relief Society, lakip niadtong nagserbisyo sa 
Young Women ug Primary? Sa unsang paagi inyong malig- on ang 
Relief Society sa inyong ward? Sa unsang paagi ang Relief Society 
makatabang sa mga babaye nga molambo ang ilang impluwensya 
para sa kaayohan?

• Ikonsiderar ang awhag ni Presidente Hinckley “sa pagkab- ot sa 
dakong potensyal nga anaa kaninyo” (seksyon 6). Unsaon nato 
sa pag- angkon og mas maayong panan- awon sa unsay nakita sa 
Dios kanato nga potensyal? Unsaon nato nga magmalambuon sa 
atong pagkab- ot sa atong potensyal? Kanus- a kamo nakakita sa 
“talagsaong . . . gahum sa mga babaye sa hugot nga pagtuo”?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mga Proverbio 31:10–31; Lucas 10:38–42; Mga Buhat 9:36–40; 

Mga Taga- Roma 16:1–2; 2 Timoteo 1:1–5; Alma 56:41–48

Tabang sa Pagtudlo
“Samtang mag- andam ka sa pagtudlo sa matag leksyon, pag- ampo 

nga tabangan ka sa Espiritu kanus- a ikaw angay nga mopakigbahin 
sa imong labing sagrado nga mga pagbati. Mahimong maaghat ka sa 
paghatag sa imong pagpamatuod sa makadaghan atol sa leksyon, dili 
lamang sa katapusan” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon 
nga Tawag [1999], 44).
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Ang Pag- ampo usa ka 
Epektibo Kaayo Nga Butang

“Ang pagtawag sa Ginoo alang sa kaalam nga 
labaw sa atong kaugalingon, alang sa kalig- on 

aron sa pagbuhat sa unsay angay natong buhaton, 
alang sa kahupayan ug kalipay, ug alang sa 

pagpahayag og pagpasalamat mao ang usa ka 
mahinungdanon ug talagsaon nga butang.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

“Walay usa kanato nga magmalampuson pinaagi lamang sa 
atong kaugalingon” miingon si Presidente Gordon B. Hinckley. “Nag-
kinahanglan kita og tabang, ang matang sa tabang nga mahimong 
moabut agig tubag sa pag- ampo.” 1 Si Presidente Hinckley migamit 
niini nga baruganan diha sa mga desisyon nga iyang giatubang isip 
Presidente sa Simbahan. Si Elder Robert D. Hales sa Korum sa Napu-
log Duha ka mga Apostoles misulti mahitungod kaniya: “Siya usa 
ka intelihente nga tawo nga may talagsaon nga kaalam, apan kon 
siya makasugat og problema nga walay solusyon, siya mag- ampo.” 2

Si Presidente Hinckley ug ang iyang asawa, si Marjorie, migamit 
usab niini nga baruganan sa ilang panimalay. Ang ilang anak nga 
lalaki nga si Richard miingon: “Ako dili makahinumdum og usa ka 
adlaw nga kami walay pag- ampo sa pamilya. Sa dihang iya nang 
turno, si Papa sinsero kaayo nga nag- ampo apan dili gayud madrama 
o emosyonal. Nakat- on kami og daghan mahitungod sa giladmon 
sa iyang hugot nga pagtuo pinaagi sa pagpaminaw kaniya nga 
mag- ampo. Siya mipakigpulong sa Dios uban ang dako nga balaan 
nga pagtahud, ingon og siya mipakigpulong sa usa ka maalamon 
ug tinahud nga magtutudlo o mentor, ug siya midangup ngadto 
sa Manluluwas uban ang lawom nga pagbati. Niadtong bata pa ko 
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“Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita, ug kamo makakaplag; 
pagtuktok, ug kamo pagaablihan” (Mateo 7:7).
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nahibalo nako nga sila tinuod nga mga tawo ngadto kaniya—nga 
siya mihigugma ug may balaan nga pagtahud kanila.” 3 Si Marjorie 
mihisgot: “Sa akong huna- huna ang pag- ampo sa pamilya adunay 
dako nga nahimo sa paagi nga ang among mga anak mitubag kana-
mo. Bisan pa nga si Gordon wala nagsangyaw ngadto kanila, ilang 
nadungog ang tanan nga gusto namong ilang madungog pinaagi 
sa pag- ampo sa pamilya.” 4

Sa tibuok niyang pag- serbisyo isip usa ka General Authority, si 
Presidente Hinckley miawhag sa mga miyembro sa Simbahan nga 
“motuo sa pag- ampo ug sa gahum sa pag- ampo.” 5 Siya mipamatuod 
nga ang “pag- ampo moabli sa mga gahum sa langit alang kanato.” 6 
Siya misaad, “Magmainampuon ug ang Dios sa langit mahimuot 
kaninyo ug mopanalangin kaninyo, ug maghatag og kalipay sa 
inyong mga kasingkasing ug kalinaw sa inyong mga kinabuhi.” 7

Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Ang Dios mao ang atong Amahan, ug Siya nagdapit 
kanato nga mag- ampo ngadto Kaniya sa tagsa- tagsa.

Sa tanang halangdon ug talagsaon ug makadasig nga mga saad nga 
akong nabasa, ang labing mapasaligon ngari kanako mao ang mga 
pulong sa Manluluwas: “Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita, 
ug kamo makakaplag; pagtuktok, ug kamo pagaablihan.” (Mat. 7:7.)8

Ayaw gayud kalimot kon kinsa ka. . . . Sa tinuoray ikaw usa ka 
anak sa Dios. .  .  . Siya ang imong Amahan sa Kahangturan. Siya 
nahigugma kanimo. Mahimo ikaw nga mag- ampo ngadto Kaniya. 
Siya midapit kanimo sa pagbuhat sa ingon. . . . Usa kini ka talagsaon 
kaayo nga butang. Siya ang Labing Halangdon sa Tanan. Siya mao 
ang Tiglalang ug Tigdumala sa tanang kalibutan. Ug bisan pa niana 
siya mamati sa imong pag- ampo! 9

Mapahaduol kita ngadto sa Ginoo diha sa atong mga pag- ampo. 
Kini mahimong mga panag- istoryahanay sa pagpasalamat. Dili gayud 
nako hingpit nga masabtan sa unsa nga paagi ang Halangdon nga 
Dios sa Tanang Kalibutan, ang Labawng Makagagahum, nagdapit 
kanato isip Iyang mga anak nga makigpulong uban Kaniya sa tagsa- 
tagsa. Kini usa ka bililhon kaayo nga oportunidad. Pagkaanindut 
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nga tinuoray kini nga nahitabo. Ako mopamatuod nga ang atong 
mga pag- ampo, gitanyag sa pagkamapainubsanon ug pagkasinsero, 
madungog ug matubag. Kini usa ka milagroso nga butang, apan 
kini tinuod.10

Mga kaigsoonan, ako nasayud nga kamo mainampuon nga mga 
tawo. Kana usa ka talagsaon nga butang niini nga adlaw ug panahon 
kanus- a nga ang buhat sa pag- ampo dili na kabahin sa daghan nga 
mga kinabuhi. Ang pagtawag sa Ginoo alang sa kaalam nga labaw 
sa atong kaugalingon, alang sa kalig- on aron sa pagbuhat sa unsay 
angay natong buhaton, alang sa kahupayan ug kalipay, ug alang sa 
pagpahayag og pagpasalamat mao ang usa ka mahinungdanon ug 
talagsaon nga butang.11

Mohangyo ako nga ang matag usa kanato magtinguha sa pag-
puyo nga mas duol ngadto sa Ginoo, ug sa pagpakig- uban Kaniya 
sa mas makanunayon nga paagi ug uban sa napadako nga hugot 
nga pagtuo.

Ang mga amahan ug mga inahan, iampo ang inyong mga anak. 
Pag- ampo nga sila unta mapanalipdan gikan sa mga kadaut sa kali-
butan. Pag- ampo nga sila unta motubo diha sa hugot nga pagtuo 
ug kahibalo. Pag- ampo nga sila magiyahan ngadto sa kinabuhi nga 
makahatag og kapuslanan ug kaayohan. Mga bana pag- ampo alang 
sa inyong mga asawa. Ipadayag ngadto sa Ginoo ang inyong pagpa-
salamat alang kanila ug pangamuyo Kaniya alang sa ilang kaayohan. 
Mga asawa pag- ampo alang sa inyong mga bana. Kadaghanan kanila 
nagpuyo og malisud nga kinabuhi uban sa daghang mga problema 
ug grabe nga mga kabalaka. Pangamuyo sa Labawng Makagagahum 
nga unta magiyahan sila, mapanalanginan, mapanalipdan, madasig 
sa ilang matarung nga mga pagpaningkamot.

Pag- ampo alang sa kalinaw sa kalibutan nga ang Labawng Maka-
gagahum kinsa maoy nagdumala sa tibuok kalibutan nga motuy- od 
sa Iyang kamot ug mohimo nga ang Iyang Espiritu mohikap sa mga 
kasingkasing sa mga tawo, nga ang mga nasud dili masuko batok 
sa usag usa. . . . Pag- ampo alang sa kaalam ug pagpanabot samtang 
kamo nakasinati sa lisud nga mga pagsulay sa inyong mga kinabuhi.12

Ang kahibulongan nga butang kabahin sa pag- ampo mao nga 
kini personal, kini indibidwal, kini usa ka butang nga walay laing 
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tawo makabalda, mahitungod sa inyong pakigpulong uban sa inyong 
Amahan sa Langit diha sa pangalan ni Ginoong Jesukristo. Mag-
mainampuon. Hangyoa ang Ginoo sa pagpasaylo sa inyong mga 
sala. Hangyoa ang Ginoo alang sa tabang. Hangyoa ang Ginoo nga 
panalanginan kamo. Hangyoa ang Ginoo nga tabangan kamo nga 
matuman ang inyong matarung nga mga ambisyon. . . . Hangyoa 
ang Ginoo alang sa tanang importanteng mga butang nga makahu-
luganon kaayo sa inyong mga kinabuhi. Siya andam nga motabang. 
Ayaw gayud kini kalimti.13

2
Ang pag- ampo sa pamilya makapasiugda sa mga milagro 
alang sa mga indibidwal, mga pamilya, ug sa katilingban.

Sa atong panahon gikinahanglan ang bag- o nga paghatag og 
gibug- aton sa pagkamatinuoron, kinaiya, ug kaligdong. Ang dagan sa 
atong panahon mausab lamang kon kita mosagup pag- usab sa mga 
hiyas nga mao ang diwa sa tinuod nga sibilisasyon. Ang pangutana 
nga atong gi- atubang mao nga, Diin kita magsugod?

Nagtuo ako nga kini kinahanglan gayud magsugod ngadto sa 
pag- ila sa Dios isip atong Amahan sa Kahangturan, sa atong relasyon 
ngadto Kaniya isip Iyang mga anak, nga may komunikasyon uban 
Kaniya nga nag- ila sa Iyang katungdanan isip atong tigmando, ug 
uban sa matag adlaw nga pangamuyo alang sa Iyang paggiya sa 
atong mga kalihokan.

Mosugyot ako nga ang pagbalik sa daan nga sumbanan sa pag- 
ampo, ang pag- ampo sa pamilya diha sa mga panimalay sa mga 
katawhan, mao ang usa sa mga mahinungdanon nga mga pamaagi 
nga kita makaatubang sa nagkagrabe nga imoral nga kinaiya sa 
atong katilingban. Dili kita makadahom og milagro diha- diha dayon, 
apan sulod sa usa ka henerasyon kita adunay usa ka milagro. . . .

Ang posisyon sa pagluhod sukwahi sa mga kinaiya nga gihulag-
way ni Pablo: “hambogiro . . . madalidalion, tigpaburot.”

Ang buhat diin ang amahan ug ang inahan ug ang mga anak 
kauban nga nangluhod adunay epekto nga nagsalikway niadtong 
uban nga mga kalidad nga iyang gihulagway: “masukihon sa mga 
ginikanan, . . . walay pagbati sa paghigugma.”
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Ang pagpakigpulong sa Bathala makapangontra sa kalagmitan 
ngadto sa pagpasipala ug ngadto sa pagkahimo nga nagahigugma sa 
kalipayan inay sa Dios unta hinoon. [Tan- awa sa 2 Timoteo 3:1–4.]

Ang kalagmitan nga mahimong dili diosnon, sama sa paghulag-
way ni Pablo niini, nga mahimong dili mapasalamaton, mapapas 
samtang ang mga miyembro sa pamilya nagkatipon nga nagpasala-
mat sa Ginoo alang sa kinabuhi ug sa kalinaw ug sa tanan nga sila 
aduna. Ug samtang sila nagpasalamat sa Ginoo alang sa usag usa, 
adunay maugmad nga usa ka bag- ong pagtamud, usa ka bag- ong 
pagtahod, usa ka bag- ong pagbati alang sa usag usa. . . .

Sa nagkahiusa nga paghinumdom atubangan sa Ginoo sa mga 
kabus, sa mga timawa, ug sa mga dinaugdaug, adunay maugmad 
nga, sa wala damha apan sa matinud- anon nga paagi, usa ka gugma 
alang sa uban nga labaw sa kaugalingon, usa ka pagtahod alang 
sa uban, usa ka tinguha sa pag- alagad sa mga panginahanglan sa 
uban. Ang usa ka tawo dili makahangyo sa Dios sa pagtabang sa 
usa ka silingan nga anaa sa kalisud kon walay gibati nga kadasig sa 
pagbuhat og usa ka butang sa iyang kaugalingon ngadto sa pagta-
bang niana nga silingan. Unsa nga mga milagro ang buot mahitabo 
diha sa mga kinabuhi sa mga anak sa kalibutan kon buot nilang 

Makapalig- on kita sa atong mga pamilya pinaagi sa 
kauban nga pagpangluhod diha sa pag- ampo.
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ihiklin ang ilang kaugalingong kahakog ug kalimtan ang ilang mga 
kaugalingon diha sa pagserbisyo sa uban. Ang binhi diin gikan 
ang kini nga masilongan ug mabungahon nga punoan mahimong 
motubo nga labing maayong matanom ug maamumahan diha sa 
adlaw- adlaw nga mga pangamuyo sa pamilya. . . .

Wala koy nahibaloan nga makatabang og dako sa pagpamenos 
sa mga panagbingkil sa pamilya, nga sa dayag nga paagi modala og 
pagtahod alang sa mga ginikanan nga mopadulong ngadto sa pagka-
masulundon, nga mo- apekto sa espiritu sa paghinulsol nga mopapas 
sa kadaghanan sa makadaot nga mga epekto sa mga pamilya nga 
nag- antus sa mabug- at nga mga pagsulay sama sa mga diborsyo o 
pag- abuso, kaysa kauban nga pag- ampo, dungan nga pagkumpisal 
sa mga kahuyang atubangan sa Ginoo, ug nagtawag sa mga panala-
ngin sa Ginoo ngadto sa panimalay ug niadtong nagpuyo didto. . . .

Ang pamilya mao ang sukaranan nga yunit sa katilingban. Ang 
nag- ampo nga pamilya mao ang paglaum sa usa ka mas maayo nga 
katilingban. “Pangitaa ninyo si Jehova samtang siya hikaplagan pa.” 
(Isa. 55:6.)14

Nadasig ko sa emosyonal nga paagi . . . pinaagi sa masakit nga 
pamahayag sa usa ka batan- on nga [ misyonaryo]. Miingon siya, “Ania 
nako dinhi (sa Japan) pipila na ka mga bulan. Dili ko makakat- on 
sa pinulongan. Dili ko ganahan sa mga tawo. Masulub- on ako sa 
adlaw ug naghilak sa gabii. Gusto nakong mamatay. Misulat ako 
sa akong inahan ug nangamuyo alang sa usa ka pasumangil aron 
mouli. Ania nako ang iyang tubag. Nag- ingon siya: ‘Kami nag- ampo 
alang kanimo. Walay usa ka adlaw nga molabay nga kaming tanan 
dili kauban nga moluhod sa buntag sa dili pa kami mokaon ug sa 
gabii sa dili pa kami mopahulay ug mangamuyo ngadto sa Ginoo sa 
iyang panalangin nganha kanimo. Midugang kami og puasa ngadto 
sa among pag- ampo, ug inig mag- ampo ang imong mga manghud 
nga mga lalaki ug mga babaye sila nag- ingon, “Langitnong Amahan, 
panalangini si Johnny . . . ug tabangi siya sa pagkat- on sa pinulo-
ngan ug sa pagbuhat sa buluhaton nga siya gitawag sa pagbuhat.”’”

Dayon kining batan- on nga lalaki mipadayon sa pag- ingon sam-
tang nagtulo ang luha, “Mosulay ako pag- usab. Idugang nako ang 
akong mga pag- ampo ngadto sa ilaha ug ang akong pagpuasa 
ngadto sa ilang pagpuasa.”
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Karon, upat ka bulan na ang milabay, aduna koy usa ka sulat gikan 
niya diin siya nag- ingon, “Usa ka milagro ang nahitabo. Nakat- on 
nako sa pinulongan ug kini usa ka gasa gikan sa Ginoo. Nakat- on 
ko sa paghigugma sa mga tawo niining maanindot nga yuta. Salamat 
sa Dios alang sa mga pag- ampo sa akong pamilya.” 15

Mas mapaanindot ba nato ang atong mga panimalay? Oo, pinaagi 
sa pag- ampo uban sa atong mga pamilya ngadto sa Tinubdan sa 
tanang tinuod nga katahum. Mas mapalig- on ba nato ang katilingban 
ug himuon kining mas maayo nga dapit nga mapuy- an? Oo, pinaagi 
sa pagpalig- on sa hiyas sa atong kinabuhi sa pamilya pinaagi sa 
kauban nga pagpangluhod ug pagpangamuyo sa Labawng Maka-
gagahum diha sa pangalan sa iyang Hinigugmang Anak.

Kini nga buhat, usa ka pagbalik sa pamilya nga magsimba, nag-
kaylap sa tibuok yuta ug sa tibuok kalibutan, buot sa usa ka hene-
rasyon makatangtang sa makadaot nga impluwensya nga naglaglag 
kanato. Kini mopahiuli sa kaligdong, pagtahod sa usag usa, ug usa ka 
mapasalamaton nga kinaiya diha sa mga kasingkasing sa mga tawo.16

Ang pag- ampo ba usa ka lisud kaayo nga butang? Lisud ba kaayo 
ang pag- awhag sa mga amahan ug mga inahan nga moluhod uban 
sa ilang gagmayng mga bata ug mag- ampo sa Dios aron sa pagpaha-
yag og pagpasalamat alang sa mga panalangin, sa pag- ampo alang 
niadtong naa sa kalisud ug usab alang sa ilang mga kaugalingon, 
ug dayon sa pagpangayo niini diha sa pangalan sa Manluluwas ug 
Manunubos sa kalibutan? Ang pag- ampo usa ka epektibo kaayo nga 
butang. Makapamatuod ako niana ug niana kamo makapamatuod. 
Makapasubo ang nawala alang sa bisan kinsa nga pamilya nga 
napakyas sa pagpahimulos niini nga bililhon ug yano nga buhat.17

Kon adunay pipila kaninyo nga wala nagbuhat sa pag- ampo sa 
pamilya, himoa nga ang kana nga buhat magsugod karon, nga kau-
ban kamo nga mangluhod, kon kini mahimo ninyo, matag buntag 
ug matag gabii, ug makigpulong ngadto sa Ginoo ug ipahayag ang 
inyong pasalamat, ihatag ang Iyang mga panalangin ngadto sa mga 
timawa sa kalibutan, ug makigpulong ngadto Kaniya mahitungod 
sa inyong kaugalingong kaayohan.18

Ihatag ko kaninyo ang akong pagpamatuod nga kon sinsero nin-
yong buhaton ang pag- ampo sa pamilya, dili mahitabo nga kamo 
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walay ganti. Ang mga kausaban mahimong dili dayon mailhan. Mahi-
mong kini hilabihan nga maliputon. Apan kini mahimong tinuod, kay 
ang Dios “magabalus ra sa mga magapangita kaniya.” (Heb. 11:6.)

Nanghinaut ko nga kita magmatinud- anon sa pagbuhat og panig- 
ingnan sa kalibutan niini nga buhat ug sa pag- awhag sa uban sa 
pagbuhat usab sa ingon.19

3
Kinahanglan kita nga magmainampuon ug maminaw, 

tungod kay ang atong mga pag- ampo matubag.

Ayaw gayud paghunahuna nga kamo magmalampuson sa kina-
buhi nga walay tabang. Gikinahanglan ninyo ang tabang sa Ginoo. 
Ayaw gayud pagpanuko sa pagluhod diha sa usa ka pribado nga 
dapit ug makigpulong uban Kaniya. Ang pag- ampo usa ka maka-
hibulongan kaayo ug talagsaon nga butang. Hunahunaa kana. Sa 
pagkatinuod kita makapamulong uban sa atong Amahan sa Langit. 
Siya modungog ug motubag, apan kita kinahanglan maminaw niana 
nga tubag. Walay seryuso ra kaayo ug walay dili importante kaayo 
nga maipakigbahin uban Kaniya.20

Pag- ampo ngadto sa Ginoo uban sa pagdahom nga tubagon. . . . 
Ang problema sa kadaghanan sa atong mga pag- ampo mao nga 
kita mohatag kanila ingon nga kita mipunit sa telepono ug mi- order 
og groceries—atong isulti ang atong order ug ibutang ang telepo-
no. Kinahanglan kita mamalandong, maghunahuna mahitungod sa 
unsay atong gi- ampo ug dayon makigpulong ngadto sa Ginoo isip 
usa ka tawo nga nakigpulong sa lain. “Umari kamo karon, ug usahan 
ta paghusay, nag- ingon si Jehova” (Isa. 1:18).21

Wala kaayoy makatabang sama sa pagbutang sa usa ka butang 
diha sa mga kamot sa Ginoo. . . . Dili ko magpanuko nga moingon 
nga aduna na koy mga pag- ampo nga natubag. Nasayud ako niana. 
Dili ko makalimud niini. Kinahanglan kita nga mag- ampo alang sa 
paggiya niini nga lisud nga panahon. . . . Ang kahibulongan nga 
butang mao nga kamo dili kinahanglan mahimong usa ka henyo 
aron mag- ampo. Maminaw Siya sa tingog sa labing mapainubsanon. 
. . . Tawag sa Ginoo. Mihatag na Siya sa pagdapit, ug Siya motubag.22

Tuo sa gahum ug pagkahalangdon sa pag- ampo. Ang Ginoo nagtu-
bag sa atong mga pag- ampo. Nasayud ako niana. Nakita ko nga kini 



K a P i T u l o  6

134

nahitabo sa makadaghan. Ang pag- ampo nagdala kanato ngadto sa 
kahugpongan uban sa Dios. Kini nagtanyag kanato og usa ka oportu-
nidad sa pakigpulong uban Kaniya, sa pagpasalamat Kaniya alang sa 
Iyang maanindot nga mga panalangin, ug sa pagpangamuyo Kaniya 
alang sa paggiya ug pagpanalipod sa panahon sa atong mga kinabu-
hi. Kining halangdon nga buhat, nga mikaylap sa tibuok kalibutan, 
nagsugod uban sa pag- ampo sa usa ka batang lalaki. Iyang nabasa 
sa Biblia sa pamilya: “Ug kon aduna man kaninyoy nakulangan og 
kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga nagapanghatag ngadto sa 
tanang mga tawo sa madagayaon gayud, ug sa walay pagpamoyboy; 
ug kini igahatag kaniya. Hinoon kinahanglan nga mangayo siya uban 
sa pagtoo, sa walay pagduhaduha. Kay siya nga nagaduhaduha, 
sama sa balud sa dagat nga ginahandos ug ginakosokoso sa hangin” 
(Santiago 1:5–6). Kana mao ang saad. Aduna bay mas halangdon pa 
nga saad sa bisan asang dapit sa kalibutan kaysa niana nga saad? 23

Magmainampuon, akong mga higala, ug maminaw. Mahimong 
dili gayud kamo makadungog og tingog. Lagmit kamo dili maka-
dungog. Apan sa paagi nga kamo dili makapasabut, kamo maaghat 
ug mapanalanginan. Tungod kay ang Ginoo misaad, “Ako mosulti 
kanimo diha sa imong . . . kasingkasing, pinaagi sa Espiritu Santo, 
nga moabut diha kanimo. . . .” (D&P 8:2.)

Magmainampuon, ug kamo masayud nga ang Dios modungog 
ug motubag. Dili kanunay sama sa tingali atong gusto nga siya 
motubag, apan sa paglabay sa mga katuigan, adunay moabut nga 
pagkaamgo nga sama ka sigurado sa pagsubang sa adlaw ugma nga 
siya midungog ug mitubag.24

Kupti kana nga pagkamapainubsanon nga makapaluhod kanin-
yo sa pag- ampo, sa pag- ila sa Iyang gahum ug pagkamaayo. Dili 
Siya mopakyas kaninyo. Dunggon Niya ang inyong mga pag- ampo. 
Tubagon Niya ang inyong mga pag- ampo. Sa kahilom sa kagabhion, 
madungog ninyo ang mga hunghong sa Iyang Espiritu aron sa paggiya 
kaninyo panahon sa inyong kalisud ug panginahanglan. Kana nga 
mga panahon moabut kaninyo sama nga kini moabut sa tanan. Ipada-
yon ang hugot nga pagtuo diha sa Dios, ug Siya dili gayud mapakyas 
sa pagpanalangin kaninyo. Dili gayud Siya mosalikway kaninyo.25

Himoa nga ang inyong Amahan sa Langit kanunay nga inyong 
higala, kang kinsa kamo mahimong moduol diha sa pag- ampo.26
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Sa unsang paagi nga ang pag- ampo nakatabang kaninyo nga 

mas maduol ngadto sa Langitnong Amahan? Ribyuha ang tam-
bag ni Presidente Hinckley mahitungod sa unsay ilakip sa mga 
pag- ampo (tan- awa sa seksyon 1). Kanus- a nga ang pag- ampo 
nakatabang kaninyo nga makakaplag sa “kaalam nga labaw sa 
inyong kaugalingon”? Kanus- a nga ang pag- ampo midala kaninyo 
sa “kahupayan ug kalipay”? Ngano nga ang pipila ka mga pag- 
ampo kinahanglan “mga panag- istoryahanay sa pagpasalamat”?

• Pamalandungi ang matag- usa sa mga panalangin nga giingon ni 
Presidente Hinckley nga mahimong moabut pinaagi sa pag- ampo 
sa pamilya (tan- awa sa seksyon 2). Unsa ang pipila ka mga paa-
gi nga ang inyong pamilya napanalanginan pinaagi sa kauban 
nga pag- ampo? Unsa ang pipila ka mga butang nga mahimong 
mopugong kanato nga adunay makanunayon nga pag- ampo sa 
pamilya? Sa unsang paagi nga ang mga miyembro sa pamilya 
magtinabangay sa pagbuntog niini nga mga babag?

• Sa unsang paagi nga ang paggamit sa mga pagtulun- an ni Presi-
dente Hinckley sa seksyon 3 makatabang kanato nga ang atong 
mga pag- ampo mahimong mas makahuluganon? Unsay inyong 
nakat- unan mahitungod sa mga paagi nga ang Langitnong Amahan 
motubag sa mga pag- ampo? Ngano nga ang pag- ampo adunay 
gahum nga modala kanato “ngadto sa kahugpongan uban sa Dios”?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mateo 6:5–15; Lucas 18:9–18; 2 Nephi 32:8–9; Alma 34:17–28; 

37:36–37; 3 Nephi 18:15–25; D&P 19:28

Tabang sa Pagtuon
“Kuhaa ang overview o kinatibuk- ang panabut, mahimong pina-

agi sa dinali- dali nga pagbasa sa basahon [book], hugna [chapter], 
o tudling [passage] o pinaagi sa pagribyu sa mga ulohan [headings]. 
Tinguhaa ang pagsabot sa kinatibuk- ang kahulugan o konteksto ug sa 
lintunganay o background.” (Isangyaw ang Akong Ebanghelyo [2004], 
27). Ikonsiderar ang pagbasa og usa ka kapitulo o tudling sobra sa 
kausa aron inyong mas masabtan kini. Samtang kamo magbuhat 
niini, mahimo kamong makadiskubre og lawom nga mga panan- aw.
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Ang mga Paghunghong 
sa Espiritu

“Mohangyo ko nga kanunay kitang magtinguha 
sa inspirasyon sa Ginoo ug sa pakig- uban sa 

Iyang Balaang Espiritu sa pagpanalangin kanato 
nga mopabilin sa atong mga paningkamot diha 

sa taas nga espirituhanong kahimtang.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Niadtong Hunyo 24, 1995, si Presidente Gordon B. Hinckley namu-
long sa usa ka miting alang sa bag- ong mga mission president ug 
sa ilang mga asawa, naghatag kanila og tambag aron mogiya sa 
mosunod nilang tulo ka tuig nga pagserbisyo. Iyang gisulti ang 
instruksyon nga iyang nadawat sa dihang si Presidente Harold B. Lee, 
nga nianang higayuna usa pa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, mi- set apart kaniya isip usa ka stake president:

“Usa ra ka butang ang akong nahinumduman nga iyang giingon: 
‘Paminaw sa mga paghunghong sa Espiritu sa tungang gabii, ug 
buhata kadto nga mga paghunghong.’ Wala ko kahibalo nganong 
ang pinadayag moabut usahay sa gabii, apan mahitabo kini. Moabut 
usab kini sa adlaw, siyempre. Apan paminaw sa mga paghunghong 
sa Espiritu, ang gasa sa pagpadayag, diin makadawat kamo niini.” 1

Nagpasabut sa iyang mga kasinatian sa iyang pagsunod niini nga 
instruksyon, miingon siya: “Ang Ginoo hilum nga namulong. . . . 
Sa tungang gabii, mga ideya moabut sa akong ulo nga, sa akong 
hunahuna, nahimong propetikanhon.” 2 Pananglitan, niadtong Hulyo 
1992 didto siya sa Hong Kong kuyog sa ubang mga lider sa Sim-
bahan, nangita og dapit nga tukuran og templo. Mihigda siya usa 
ka gabii nga mibati nga wala mahimutang bahin sa desisyon nga 
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ang Hong Kong china Temple
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kinahanglan niyang buhaton. Dayon ang paghunghong sa Espiritu 
nakapamata kaniya sayo pagkasunod buntag.

“Dunay butang nga makapainteresado kaayo nga misantup sa 
akong hunahuna,” iyang girekord sa iyang journal. “Wala ako maka-
dungog og usa ka tingog. Apan miabut sa akong hunahuna ang 
tingog sa Espiritu. Miingon kini, “Nganong nabalaka man ka bahin 
niini? Duna moy nindot nga dapit nga naa nagbarug ang mission 
home ug ang gamayng chapel. Naa kini sa sentro mismo sa Kow-
loon, sa lokasyon diin dunay pinakamaayong transportasyon. . . . 
Pagtukod og building nga dunay [pipila] ka andana. Mahimo kining 
maglakip og usa ka chapel ug mga classroom sa unang duha ka 
andana ug usa ka templo sa ibabaw nga duha o tulo ka andana.’” 
Pagkadawat niana nga pinadayag, miingon si Presidente Hinckley, 
“Mirelaks ko ug mibalik sa pagkatulog.” 3

Sa Kowloon karon, usa ka dapit sa Hong Kong nga daghan kaa-
yong nagpuyo, dunay nagbarug nga usa ka building diin nagbarug 
kaniadto ang usa ka chapel ug mission home. Kana nga building, 
nga dunay chapel, mission home, mission office, ug sagrado nga 
templo, usa ka testamento sa mga paghunghong sa Espiritu ngadto 
sa usa ka propeta sa Dios.

Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Ang Espiritu Santo mao ang Maghuhupay 
ug Tigpamatuod sa kamatuoran.

Ang Espiritu Santo nagbarug isip ikatulo nga sakop sa Dios nga 
Kapangulohan, ang Maghuhupay nga gisaad sa Manluluwas nga 
motudlo sa Iyang mga sumusunod sa tanang mga butang ug modala 
sa tanang mga butang ngadto sa ilang panumduman, bisan unsa ang 
Iyang gisulti ngadto kanila (tan- awa sa Juan 14:26).4

Ang Espiritu Santo nagpamatuod sa atong kasingkasing mahitu-
ngod sa Amahan ug sa Anak.5

Ang [akong] pagpamatuod [bahin ni Jesukristo] moabut pinaagi 
sa gahum sa Espiritu Santo. Usa kini ka gasa, sagrado ug talagsaon, 
gihatag pinaagi sa pagpadayag gikan sa ikatulo nga sakop sa Dios 
nga Kapangulohan.6
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Ang Espiritu Santo mao ang Tigpamatuod sa Kamatuoran, kinsa 
motudlo [kanato] sa mga butang nga dili [nato] matudlo sa usag usa. 
Niadtong mahinungdanon ug mahagitong mga pulong ni Moroni, 
ang kahibalo sa kamatuoran sa Basahon ni Mormon gisaad “pinaagi 
sa gahum sa Espiritu Santo.” Nianang higayuna si Moroni namahayag, 
“Ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayud 
sa kamatuoran sa tanan nga mga butang” (Moroni 10:4–5).

Nagtuo ako nga kini nga gahum, kini nga gasa, ania kanato karon.7

2
Nagkinahanglan kita sa Espiritu Santo nga mogiya kanato 

sa atong pagserbisyo sa panimalay ug sa Simbahan.

Walay mas labaw pa kadako nga panalangin nga moabut sa 
atong kinabuhi kay sa gasa sa Espiritu Santo—ang pakig- uban sa 
Balaang Espiritu nga mogiya kanato, manalipod kanato, ug mopa-
nalangin kanato, nga moadto, sama kaniadto, isip usa ka gilis sa 
atong atubangan ug kahayag nga mogiya kanato diha sa mga dalan 
sa pagkamatarung ug kamatuoran. Kanang magiyahong gahum sa 
ikatulong sakop sa Dios nga Kapangulohan maato kon kita mag-
puyo nga takus niini.8

Nagkinahanglan kita sa Espiritu Santo sa atong daghang mga 
responsibilidad sa pagdumala. Nagkinahanglan kita niini samtang 
kita motudlo sa ebanghelyo diha sa atong mga klase ug ngadto sa 
kalibutan. Nagkinahanglan kita niini sa pagdumala ug pagtudlo sa 
atong mga pamilya.

Sa atong paggiya ug pagtudlo ubos sa impluwensya niana nga 
Espiritu, madala nato ang pagkaespirituhanon ngadto sa kinabuhi 
niadtong kinsa kita responsable. . . .

.  .  . Nindot ang mga bunga sa pagtudlo nga gibuhat ubos sa 
inspirasyon sa Balaang Espiritu. Mopakaon kini sa espiritu ug mopa-
lagsik sa kalag.

Mahimo ba kong mohatag og espesyal nga pagtambag ngadto 
sa mga ginikanan nga nagbarug isip mga pangulo sa mga pamilya: 
nagkinahanglan kita sa direksyon sa Espiritu Santo sa delikado ug 
dakong buluhaton nga atoa sa pagpalig- on sa espiritwalidad sa 
atong mga panimalay.9
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Paminaw sa mga pag- aghat sa Espiritu. Pagmapainubsanon. Mahi-
mo kamong giyahan ngadto sa usa ka tawo pinaagi sa kamot sa 
Ginoo tungod sa inyong espiritu, inyong kinaiya, inyong pagbati, 
inyong kamapainubsanon.10

3
Ang pagpadayag hapit kanunay nga moabut 

ngari kanato pinaagi sa ligdong, hinagawhaw 
nga tingog—ang paghunghong sa Espiritu.

Matag karon ug unya, interbyuhon ko sa mga representante sa 
media. Hapit sa kanunay mangutana sila, “Sa unsang paagiha moabut 
ang pagpadayag ngadto sa propeta sa Simbahan?

Motubag ko nga moabut kini karon sama sa pag- abut niini sa 
nangagi. Kalabut niini, akong gisaysay ngadto niining mga represen-
tante sa media ang kasinatian ni Elijah human sa iyang pakigbatok 
sa mga pari ni Baal:

“Ug, ania karon, ang Ginoo milabay, ug usa ka dako ug maku-
sog nga hangin mibuak sa mga bukid, ug mibuak sa ginagmay sa 
mga bato sa atubangan sa Ginoo; apan ang Ginoo wala diha sa 
hangin: ug sa tapus sa hangin, ang usa ka linog; apan ang Ginoo 
wala diha sa linog:

“Ug sa tapus sa linog, ang usa ka kalayo; apan ang Ginoo wala 
diha sa kalayo: ug sa tapus sa kalayo, ang usa ka malinawon nga 
diyutayng tingog” (1 Mga Hari 19:11–12).

Mao kana ang paagi. Dunay ligdong, hinagawhaw nga tingog. Moa-
but kini isip tubag sa pag- ampo. Moabut kini pinaagi sa paghunghong 
sa Espiritu. Mahimong moabut kini diha sa kamingaw sa kagabhion.

Aduna ba koy pagduha- duha niana? Wala gayud bisan unsa. 
Nakita nako kini sa daghang higayon.11

Ang ingon hapit sa kanunay mao ang pulong sa Dios nga miabut 
kanato, dili inubanan sa mga trumpeta, dili gikan sa mga hawanan sa 
konseho sa makiadmanon, apan sa ligdong, hinagawhaw nga tingog 
sa pagpadayag. Ang pagpaminaw niadtong nagtinguha sa kawang sa 
pagpangita og kaalam ug kinsa namahayag og kusog sa ilang mga 
tambal alang sa mga sakit sa kalibutan, ang usa malagmit motubag 
uban sa Salmista, “Humilom kamo, ug ilhon ninyo nga ako mao ang 
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Dios: . . .” (Sal. 46:10) ug uban sa Manluluwas, “Ang may mga dalung-
gan nga makadungog, kinahanglan magpatalinghug.” (Mat. 11:15.)12

4
Ang mga butang sa Espiritu molamdag, 

molig- on, ug modasig kanato.

Unsaon nato pagkahibalo sa mga butang sa Espiritu? Unsaon nato 
pagkahibalo nga gikan kini sa Dios? Pinaagi sa mga resulta niini. 
Kon moresulta kini sa pagtubo ug paglambo, kon moresulta kini sa 
pagtuo ug pagpamatuod, kon moresulta kini sa mas maayong paagi 
sa pagbuhat sa mga butang, kon moresulta kini sa pagkadiosnon, 
nan iya kini sa Dios. Kon makapahuyang kini kanato, kon modala 
kini kanato sa kangitngit, kon makapalibog kini kanato ug maka-
pabalaka kanato, kon moresulta kini sa kawalay pagtuo, nan iya 
kini sa yawa.13

Mailhan ninyo ang mga pag- aghat sa Espiritu pinaagi sa mga 
bunga sa Espiritu—kanang molamdag, kanang molig- on, kanang 
positibo ug apirmatibo ug makapadasig ug modala kanato sa mas 
maayong panghunahuna ug mas maayong mga pulong ug mas maa-
yong mga binuhatan iya sa Espiritu sa Dios. Kanang makapahuyang, 
nga modala kanato ngadto sa gidili nga mga dalan—iya kana sa 
kaaway. Sa akong hunahuna ingon lang kana ka yano, ingon lang 
kana ka simple.14

Usa ka iskolar ang kausa mipadayag sa panglantaw nga ang 
Simbahan kaaway sa intellectualism. Kon buot niyang ipasabut sa 
intellectualism nga kanang branch sa philosophy nga nagtudlo “sa 
doktrina nga ang kahibalo sa kinatibuk- an naggikan sa hingpit nga 
pangatarungan” ug “nga ang pangatarungan mao ang katapusang 
baruganan sa reyalidad,” nan, oo, supak kami sa ingon nga mabaw 
nga interpretasyon kon kalabut na sa relihiyon. (Mga kinutlo gikan 
sa Random House Dictionary of the English Language, p. 738.) 
Ang ingon nga interpretasyon wala maglakip sa gahum sa Balaang 
Espiritu nga mamulong ngari ug pinaagi [kanato].

Siyempre mituo kita sa pagpalambo sa hunahuna, apan ang kina-
adman [intellect] dili lamang mao ang tinubdan sa kahibalo. Dunay 
usa ka saad, nga gihatag ubos sa inspirasyon gikan sa Labawng 
Makagagahum, nga gihulagway niining matahum nga mga pulong: 
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“ang mga butang sa dios masabtan lamang pinaagi sa 
espiritu sa dios. Kana nga espiritu tinuod.”

“Ang Dios mohatag nganha kanimo og kahibalo pinaagi sa iyang 
Balaan nga Espiritu, oo, pinaagi sa dili mahulagway nga gasa sa 
Espiritu Santo.” (D&P 121:26.)

Ang mga humanista nga mitamay sa buhat sa Ginoo, ang gita-
wag nga mga intellectualist kinsa modaut, mosulti lamang gikan sa 
kaignorante sa espirituhanong pagpakita. Wala sila makadungog sa 
tingog sa Espiritu. Wala sila makadungog niini tungod kay wala sila 
magtinguha niini ug mangandam sa ilang kaugalingon nga mahi-
mong takus niini. Unya, magtuo nga kana nga kahibalo nagagikan 
lamang sa pangatarungan ug sa dagan sa hunahuna, ilang gilimud 
kanang nagagikan pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

Ang mga butang sa Dios masabtan lamang pinaagi sa Espiritu sa 
Dios. Kana nga Espiritu tinuod. Niadtong nakasinati sa dagan niini, 
ang kahibalo nga naangkon niining paagiha sama katinuod nianang 
makaangkon pinaagi sa paggamit sa lima ka senses. Ako mopama-
tuod niini. Ug masaligon ko nga kasagaran sa mga miyembro sa 
Simbahan makapamatuod sa ingon. Giawhag nako ang matag usa 
kanato sa pagpadayon sa pagpalambo og kasingkasing nga nahi-
angay sa Espiritu. Kon kita mobuhat sa ingon, ang atong kinabuhi 
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mapauswag. Bation nato ang kasuod ngadto sa Dios nga atong 
Mahangturong Amahan. Matagamtam nato ang katam- is sa hingpit 
nga kalipay nga dili makuha sa laing paagi.

Dili kita magpalaang sa pangatarungan sa kalibutan nga sayop 
[sophistry], nga sa kasagaran negatibo ug kanunay gayud nga dunay 
makadaut nga mga epekto. Maglakaw kita uban sa pagtuo sa uma-
abut, mamulong nga apirmatibo ug mopalambo og kinaiya nga 
masaligon. Kon atong buhaton, ang atong kalig- on makahatag og 
kalig- on sa uban.15

Mohangyo ko nga kanunay kitang magtinguha sa inspirasyon sa 
Ginoo ug sa pakig- uban sa Iyang Balaang Espiritu sa pagpanalangin 
kanato nga mopabilin sa atong mga paningkamot diha sa taas nga 
espirituhanong kahimtang. Kadto nga mga pag- ampo dili mahitabo 
nga dili tubagon.16

5
Ang Espiritu Santo mao ang kanunay natong kauban 

samtang magpakabuhi kita alang niini nga panalangin.

Ang Ginoo mao ang miingon nga kon motuman kita sa mga 
sugo, “ang Espiritu Santo mao ang [atong] kauban sa kanunay” 
(D&P 121:46) nga modasig kanato, motudlo kanato, mogiya kanato, 
mohupay kanato, ug mopatunhay kanato. Aron makabaton niini nga 
pakig- uban, kinahanglan natong mangayo niini, magpakabuhi alang 
niini, nga mahimong matinud- anon ngadto sa Ginoo.17

“Unsaon man ninyo sa pagpabilin sa Espiritu sa Ginoo nga maka-
uban ninyo sa tanang higayon?” Ah, magpakabuhi kamo nga takus 
niini; magpakabuhi kamo nga takus sa Espiritu sa Ginoo. Kana ang 
inyong buhaton. Ug kamo makabaton niini. . . . Pagpakabuhi lang 
nga matarung. Palayo sa mahugaw nga mga butang. Palayo sa por-
nograpiya. Palayo niining mga butang nga mobira kaninyo. Ang mga 
libro nga inyong gibasa, ang mga magasin nga inyong gibasa, ang 
mga video nga inyong gitan- aw, ang mga programa sa telebisyon 
nga inyong gitan- aw, ang mga pasundayag nga inyong adtoan, ang 
tanan dunay epekto kaninyo ug mahitabo kon inyong ipaubos ang 
inyong kaugalingon sa impluwensya niadtong makapailad nga mga 
butang nga gituyo aron mahimo kamong kabus ug ang laing tawo 
mahimong adunahan. Palayo gikan niini.18
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Gipahamtang ninyo sa inyong kaugalingon matag Dominggo ang 
pagbag- o sa inyong panumpa ug mipakigsaad kamo sa pagdala diha 
sa inyong kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo. Nakahunahuna ba kamo 
niana, kon unsa kana kaimportante, kon unsay gipasabut sa pagdala 
diha sa inyong kaugalingon sa ngalan ni Ginoong Jesukristo uban 
sa panumpa ug saad nga motuman sa Iyang mga sugo? Ug mihimo 
Siya og panumpa ug saad nganha kaninyo nga ihatag Niya ang Iyang 
Espiritu nga magauban kaninyo. Pagkatalagsaon niini nga butang.19

Pagkadakong panalangin nga makabaton sa mapangalagarong 
impluwensya sa usa ka sakop sa Dios nga Kapangulohan, nga maka-
dawat niana nga gasa ubos sa mga kamot niadtong naglihok uban sa 
balaanong awtoridad. Kon padayon kitang maglakaw diha sa pagka-
mahiyason, mahimo natong matagamtaman ang katumanan sa saad 
nga gihimo sa Ginoo sa dihang miingon Siya: “Ang Espiritu Santo 
mao ang inyong kauban sa kanunay, ug ang inyong pagmando usa 
ka dili mausabon nga pagmando sa pagkamatarung ug kamatuoran; 
ug ang inyong kamandoan mao ang usa ka walay katapusan nga 
kamandoan, ug walay pagpugos nga paagi kini mokanap nganha 
kanimo hangtud sa kahangturan.” (D&P 121:46.)20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Nganong nagkinahanglan man kita sa Espiritu Santo? (Tan- awa 

sa mga seksyon 1 ug 2.) Kanus- a kamo mibati nga ang Espiritu 
Santo nagtudlo ug naggiya kaninyo? Unsa ang inyong nakat- unan 
gikan niadtong mga kasinatian?

• Unsa ang atong makat- unan gikan sa pagpasabut ni Presidente 
Hinckley mahitungod kon sa unsang paagi moabut ang pagpa-
dayag ngadto sa propeta? (Tan- awa sa seksyon 3.) Ngano nga 
importante man kini nga masayran nga ang Espiritu Santo sa 
kasagaran makigsulti diha sa “ligdong, hinagawhaw nga tingog”? 
Unsay inyong nakat- unan gikan sa inyong kaugalingong mga 
kasinatian mahitungod sa pag- ila sa mga komunikasyon gikan 
sa Espiritu Santo?

• Ribyuha ang “mga bunga sa Espiritu” nga gi- summarize ni Pre-
sidente Hinckley sa seksyon 4. Sa unsang paagi nga kining mga 
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pagtulun- an makatabang kanato nga mailhan ang impluwensya 
sa Espiritu? Unsa ang mga peligro sa pagtuo nga “ang kinaad-
man mao .  .  . ang bugtong tinubdan sa kahibalo”? Unsa nga 
mga kasinatian ang inyong nasinati mahitungod sa pagbaton og 
espirituhanong kahibalo?

• Unsa ang inyong gibati samtang namalandong kamo sa mga 
pagtulun- an ni Presidente Hinckley diha sa seksyon 5 mahitungod 
sa pagpakig- uban sa Espiritu Santo. Sa unsa nga paagi kamo 
napanalanginan pinaagi sa Espiritu Santo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
1 Mga Taga- Corinto 2:9–14; 1 Nephi 10:17; 2 Nephi 31:17–18; 

Mosiah 3:19; Moroni 8:25–26; D&P 11:12–14

Tabang sa Pagtudlo
“Kon kita nahigugma sa atong gitudloan, mag- ampo kita alang sa 

matag usa kanila. Buhaton nato ang tanan aron masayud sa ilang mga 
tinguha, mga kalampusan, mga panginahanglan, ug mga kabalaka. 
Atong ipahaum ang atong pagtudlo aron makatubag sa ilang mga 
panginahanglan, bisan og kini nagkinahanglan og daghang panahon 
ug paningkamot. Pangitaon nato sila kon sila wala diha ug pahali-
payan kon anaa sila. Motanyag kita og tabang kon gikinahanglan” 
(Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag [1999], 32).
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Kita Nagtan- aw 
ngadto ni Kristo

“Kita nagtuo ni Kristo. Kita nagtudlo kabahin ni 
Kristo. Kita nagtan- aw ngadto ni Kristo. Siya ang atong 

Manunubos, atong Ginoo, ug atong Manluluwas.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Niadtong Abril 1975 nga kinatibuk- ang komperensya, si Elder 
Gordon B. Hinckley, kaniadto sakop sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles, mipakigbahin sa mosunod nga kasinatian:

“Bag- o lang kami nga mipahigayon og open house sa [Mesa] 
Arizona Temple. Human sa hingpit nga pagbag- o sa building, dul- 
an sa duha ka gatus ug kalim- an ka libo ka mga tawo ang nakakita 
sa matahum nga sulod niini. Sa unang adlaw sa pag- abli, ang mga 
lider sa ubang mga relihiyon gidapit isip espesyal nga mga bisita, ug 
gatusan ang miresponde. Akong pribilehiyo nga mamulong ngadto 
kanila ug motubag sa ilang mga pangutana sa pagtapos sa ilang 
pag- tour. Ako silang giingnan nga malipay kaming motubag sa bisan 
unsa nila nga mga pangutana. Daghan ang mga pangutana. Usa niini 
mao ang gikan sa usa ka Protestante nga ministro.

“Miingon siya: ‘Nalibut na nako kining tibuok building, kining 
templo nga adunay pangalan ni Jesukristo sa gawas niini, apan wala 
koy nakita nga bisan unsa nga pagpakita sa krus, ang simbolo sa 
Kristiyanismo. Akong namatikdan ang inyong mga building sa laing 
mga dapit ug kini usab walay krus. Nganong ingon man niini nga 
nagtuo man kaha mo ni Jesukristo?’

“Mitubag ko: ‘Dili ko gusto nga makasilo ni bisan kinsa sa akong 
mga kaigsoonang Kristiyanos kinsa naggamit sa krus diha sa mga 
tumoy sa ilang mga katedral ug sa mga altar sa ilang mga kapilya, 
kinsa nagbutang niini sa ilang mga sapot, ug nag- imprinta niini sa 



K a P i T u l o  8

148

“bug- os nga sukaranan sa atong hugot nga pagtuo mao ang atong 
pagpamatuod kang Jesukristo isip anak sa dios. . . . Siya mao ang ulohang 

bato sa pamag- ang sa simbahan nga nagdala sa iyang ngalan.”
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ilang mga basahon ug ubang literatura. Apan alang kanamo, ang 
krus maoy simbolo sa himatyon nga Kristo, samtang ang among 
mensahe mao ang pagpahayag sa buhi nga Kristo.’

“Nangutana dayon siya: ‘Kon dili mo mogamit sa krus, unsa man 
ang simbolo sa inyong relihiyon?’

“Mitubag ko nga ang mga kinabuhi sa among katawhan kinahang-
lan gayud nga mahimong bugtong makahuluganon nga pagpahayag 
sa among hugot nga pagtuo ug, sa pagkatinuod, tungod niana, maoy 
simbolo sa among pagsimba. . . .

“. . . Walay timailhan [sign], walay buhat sa arte, walay pisikal nga 
representasyon ang igo nga ikapadayag sa himaya ug sa pagkaka-
tingalahan sa Buhi nga Kristo. Giingnan kita Niya unsa kana nga 
simbolo sa dihang miingon Siya, ‘Kon nahigugma kamo kanako, 
inyong pagatumanon ang akong mga sugo.’ ( Juan 14:15.)

“Isip iyang mga sumusunod, dili nato mabuhat ang usa ka 
dautan o makapaulaw o walay pagtahud nga dili mamansahan 
ang Iyang panagway. Ni ang pagbuhat nato og usa ka maayo ug 
matinahuron ug buhong nga mga buhat nga dili mabarnisan aron 
mas mosanag ang iyang simbolo kansang ngalan atong gidala 
mismo sa atong kaugalingon.

“Ug mao nga ang atong mga kinabuhi kinahanglan gayud nga 
mahimong makahuluganon nga pagpadayag, ang simbolo sa atong 
pagpahayag kabahin sa atong pagpamatuod sa Buhi nga Kristo, ang 
Mahangturong Anak sa Buhi nga Dios.

“Ingon niana ka yano, akong mga kaigsoonan, ug ingon niana ka 
lawom ug kinahanglang dili gayud kita makalimot niana.” 1

Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Si Jesukristo mao ang buhi nga Anak sa buhi nga Dios.

Bug- os nga sukaranan sa atong hugot nga pagtuo mao ang 
atong pagpamatuod kang Jesukristo isip Anak sa Dios. . . . Siya 
mao ang ulohang bato sa pamag- ang sa simbahan nga nagdala 
sa Iyang ngalan.2
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Kita nagtuo ni Kristo. Kita nagtudlo kabahin ni Kristo. Kita nagtan- 
aw ngadto ni Kristo. Siya ang atong Manunubos, atong Ginoo, ug 
atong Manluluwas.3

yutan- ong pangalagad

Siya nga mao ang Anak sa Dios, ang Bugtong Anak, mibiya sa 
celestial nga palasyo sa Iyang Amahan aron mosinati sa pagka- 
mortal. Sa Iyang pagkatawo, ang mga anghel nanganta ug ang Maa-
lamon nga mga Tawo miabut sa paghatag og mga gasa. Nagdako 
siya sama sa ubang mga batang lalaki sa Nazaret sa Galilea. Didto 
Siya “mitubo sa kaalam ug sa gidak- on ug sa kahimuot kaniya sa 
Dios ug sa tawo” (Lucas 2:52).

Uban ni Maria ug Jose, Siya mibisita sa Jerusalem sa dihang Siya 
12 anyos. Sa ilang biyahe sa pagpauli, wala sila makakita Kaniya. 
Sila mibalik sa Jerusalem ug nakakita Kaniya diha sa templo nga 
nakigsulti sa makinaadmanon nga mga doktor. Sa dihang gikasab- an 
Siya ni Maria tungod kay wala mokuyog kanila, Siya mitubag, “Wala 
ba diay kamo mahibalo nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay 
sa akong Amahan?” (Lucas 2:49). Ang Iyang mga pulong maoy usa 
ka tilimad- on sa Iyang umaabut nga pangalagad.

Kana nga pagpangalagad nagsugod sa Iyang bunyag didto sa suba 
sa Jordan pinaagi sa Iyang ig- agaw nga si Juan. Sa dihang miba-
ngon Siya gikan sa tubig, ang Espiritu Santo mikunsad diha Kaniya 
sa porma sa usa ka salampati, ug nadungog ang tingog sa Iyang 
Amahan, nag- ingon, “Kini mao ang akong Anak nga pinalangga, 
kaniya may kalipay ako” (Mat. 3:17). Kana nga pamahayag nahimo 
nga panghimatuod sa Iyang kabalaan.

Nagpuasa Siya sulod sa 40 ka adlaw ug gitintal sa yawa, kinsa 
nagtinguha sa pagkuha Kaniya gikan sa Iyang misyon nga balaanong 
gisugo. Ngadto sa pagdapit sa kaaway, Siya mitubag, “Ayaw pagtin-
tala ang Ginoo nga imong Dios” (Mat. 4:7), nagpadayag pag- usab 
sa Iyang balaanon nga pagkaanak.

Iyang gilakaw ang abugon nga mga dalan sa Palestina. Wala 
Siyay panimalay nga Iyang matawag nga Iyang kaugalingon, walay 
dapit nga kapahulayan sa Iyang ulo. Ang Iyang mensahe mao ang 
ebanghelyo sa kalinaw. Ang Iyang mga pagtulun- an mao ang kaba-
hin sa pagkamanggihatagon ug gugma. “Ug kon may makigburoka 
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kanimo ug moilog sa imong kamisola, ihatag pa usab kaniya ang 
imong kupo” (Mat. 5:40).

Nagtudlo Siya gamit ang mga sambingay. Mipahigayon siya og 
mga milagro nga wala pay sama nga napahigayon kaniadto o sukad. 
Iyang giayo kadtong dugay na nga nasakit. Gihimo Niya ang buta 
nga makakita, ang bungol nga makadungog, ug ang bakol nga 
makalakaw. Iyang gipabangon ang mga patay, ug nabuhi sila pag- 
usab aron mamulong og mga pagdayeg Kaniya. Sigurado nga walay 
tawo nga nakahimo og sama niini sukad.

Ang pipila misunod Kaniya, apan ang kadaghanan naglagot Kani-
ya. Siya namulong kabahin sa mga escriba ug mga Pariseo isip mga 
hipokrito, sama sa pinaputi nga mga pantiyon. Sila nagplano batok 
Kaniya. Iyang gipapahawa ang mga tigpangilis og kwarta gikan sa 
balay sa Ginoo. Walay dudang miapil sila niadtong nagplano sa 
paglaglag Kaniya. Apan wala Siya mahadlok. Siya “[n]agpangadto- 
adto sa paghimog mga kaayohan” (Mga Buhat 10:38).

Dili ba igo kining tanan aron mohinumdom kita Kaniya sa 
kahangturan? Dili ba kini igo aron ibutang ang Iyang ngalan tali-
wala, ug gani sa ibabaw, niadtong talagsaong mga tawo nga nabuhi 
dinhi sa yuta ug gihinumduman tungod sa ilang gisulti o gibuhat? 
Sigurado nga mahimutang Siya taliwala sa halangdong mga propeta 
sa tanang panahon.

Apan kining tanan dili paigo alang sa Anak sa Labawng Makaga-
gahum. Kadto usa lamang ka timaan sa dagkong mga butang nga 
moabut. Nangabut kini sa katingalahan ug makalilisang nga paagi.4

Pagdakop, paglansang sa krus, ug kamatayon

Siya gibudhian, gidakop, gisilutan sa kamatayon, nga mamatay sa 
makalilisang nga pag- antus pinaagi sa paglansang sa krus. Ang Iyang 
buhi nga lawas gilansang ngadto sa krus nga kahoy. Sa dili mahu-
lagway nga kasakit, ang Iyang kinabuhi hinay- hinay nga napupos. 
Samtang nagginhawa pa Siya, Siya mituaw, “Amahan, pasayloa sila; 
kay wala sila makasabut sa ilang ginabuhat” (Lucas 23:34).

Ang yuta nauyog sa pagbiya sa Iyang espiritu. Ang kapitan kinsa 
nakakita niining tanan mahinuklugon nga mipahayag, “Sa pagkati-
nuod kini siya anak sa Dios” (Mat. 27:54).
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Kadtong nagmahal Kaniya mikuha sa Iyang lawas gikan sa krus. 
Giilisan nila kini ug gibutang kini sa usa ka bag- o nga lubnganan. . . .

Ang Iyang mga higala siguradong mihilak. Ang mga Apostoles 
nga Iyang gimahal ug kinsa Iyang gitawag isip mga saksi sa Iyang 
kabalaan mihilak. Ang mga babaye nga nagmahal Kaniya mihilak. 
Walay usa nga nakasabut sa Iyang gisulti kabahin sa pagbangon 
sa ikatulong adlaw. Unsaon nila pagkasabut? Wala pa gayud kini 
mahitabo kaniadto. Wala pay sama niini nga nahitabo sukad. Dili 
kadto katuohan, bisan gani alang kanila.

Siguradong grabe ang ilang pagbati sa kasagmuyo ug kawalay 
paglaum ug kasakit samtang naghunahuna sila sa ilang Ginoo nga 
gikuha sa kamatayon gikan kanila.5

Pagkabanhaw

Apan dili kadto ang katapusan. Sa buntag sa ikatulong adlaw, si 
Maria Magdalena ug ang laing Maria mibalik ngadto sa lubnganan. 
Sa ilang hingpit nga katingala, ang bato naligid palayo ug ang lub-
nganan abli. Milili sila sa sulod. Duha ka mga binuhat nga nagputi 
naglingkod sa isig tumoy sa gilubngan. Usa ka anghel mipakita 
kanila ug miingon: “Ngano nga ang buhi anha man ninyo pangitaa 
diha sa mga patay?

“Wala Siya dinhi, kondili nabanhaw: hinumdumi ang iyang gisulti 
kaninyo sa didto pa siya sa Galilea,

“Nga, ang Anak sa tawo kinahanglan igatugyan ngadto sa mga 
kamot sa mga tawong makasasala, ug igalansang sa krus, ug sa 
ikatulo ka adlaw mabanhaw siya” (Lucas 24:5–7).

Kining yano nga mga pulong—“Wala Siya dinhi, kondili naban-
haw”—nahimong labing tulukibon sa tanan nga literatura. Kina mao 
ang pagpahayag kabahin sa usa ka lubnganan nga walay sulod. 
Kini mao ang katumanan sa tanan nga Iyang gipamulong kabahin 
sa pagbangon pag- usab. Kini mao ang madaugon nga tubag sa 
pangutana nga nag- atubang sa matag lalaki, babaye, ug bata nga 
natawo sa yuta sukad.

Ang nabanhaw nga Ginoo namulong ngadto kang Maria, ug 
siya mitubag. Dili siya usa ka multo. Dili kini imahinasyon. Tinuod 
Siya, sama ka tinuod sa dihang ania pa Siya sa mortal nga kinabuhi. 
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Wala Siya motugot kaniya nga hikapon Siya. Wala pa Siya makasaka 
ngadto sa Iyang Amahan sa Langit. Mahitabo kana sa dili madugay. 
Pagkanindot kaha niadto nga panagkita pag- usab, nga gakson sa 
Amahan, kinsa nahigugma Kaniya ug kinsa siguradong mihilak usab 
alang Kaniya sa Iyang mga oras sa pag- antus.

Mopakita Siya sa duha ka mga lalaki diha sa dalan sa Emaus. Siya 
makigsulti kanila ug mokaon uban kanila. Siya makigkita sa Iyang 
mga Apostoles sa pribadong dapit ug motudlo kanila. Si Tomas 
wala makatambong sa unang okasyon. Sa ikaduha nga okasyon, 
ang Ginoo midapit kaniya nga hikapon ang Iyang mga kamot ug 
ang Iyang kilid. Sa hingpit nga katingala siya mituaw, “Ginoo ko ug 
Dios ko” ( Juan 20:28). Nakigsulti siya sa 500 sa [laing] higayon. . . .

Ug adunay lain nga saksi. Kini nga kauban sa biblia, ang Basahon 
ni Mormon, nagpamatuod nga Siya mipakita dili lamang niadtong 
anaa sa Daang Kalibutan apan usab ngadto sa Bag- o. Kay dili ba 
namahayag man Siya sa usa ka higayon nga, “Ako adunay ubang mga 
karnero nga dili sakop niining torila; kinahanglang pagamandoan 
ko usab sila, ug sila magapatalinghug sa akong tingog; ug usa ra 
unya ang panon, ug usa ang magbalantay”? ( Juan 10:16).

“ang iyang mensahe mao ang ebanghelyo sa kalinaw. ang iyang mga 
pagtulun- an mao ang kabahin sa pagkamanggihatagon ug gugma.”
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Niadtong anaa niini nga bahin sa kalibutan Siya nagpakita human 
sa Iyang Pagkabanhaw. Sa Iyang pagkunsad agi sa mga panganod 
sa langit, ang tingog sa Dios nga Mahangturong Amahan nadungog 
pag- usab nga ligdong nga namahayag: “Tan- awa ang akong Hinigug-
mang Anak, kinsa Ako nahimuot kaayo, kang kinsa Ako mihimaya 
sa akong ngalan—paminaw kamo kaniya” (3 Ne. 11:7). . . .

Ug kon kining tanan dili pa igo, anaa ang pagpamatuod, sigurado 
ug piho ug klaro kaayo, sa bantugan nga propeta niining dispen-
sasyon, si Joseph Smith. Isip usa ka batang lalaki miadto siya sa 
kakahoyan sa pag- ampo nga nangita og kahayag ug panabut. Ug 
didto mipakita kaniya ang duha ka Personahe, kansang kahayag ug 
himaya dili mahulagway, nagtindog ibabaw kaniya diha sa kawa-
nangan. Usa kanila namulong kaniya, nagtawag kaniya “sa [iyang] 
ngalan ug miingon, nagtudlo ngadto sa lain—Kini mao ang Akong 
Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya! ” [ Joseph Smith—Kasaysa-
yan 1:17].

Kining mao gihapon nga Joseph mipahayag sa usa ka laing higa-
yon: “Ug kami nakakita sa himaya sa Anak, sa tuo nga kamot sa 
Amahan, ug nakadawat sa iyang kahingpitan; . . .

“Ug karon, human sa daghan nga mga pagpamatuod nga gihatag 
mahitungod kaniya, kini mao ang pagpamatuod, ang katapusan 
sa tanan, nga kami naghatag mahitungod kaniya: Nga siya buhi!” 
(D&P 76:20, 22).6

Sa tanan kinsa adunay mga pagduha- duha, akong balikon ang 
mga pulong nga gihatag kang Tomas samtang iyang gihikap ang 
samaran nga mga kamot sa Ginoo: “Ayaw na nianang pagkadili 
matinuohon, hinonoa magmatinuohon ka” [ Juan 20:27]. Tuo kang 
Jesukristo, ang Anak sa Dios, ang labing talagsaon nga tawo sa pana-
hon karon ug sa kahangturan. Tuohi nga ang iyang dili matupngan 
nga kinabuhi nagsugod na kaniadto pa sa wala pa mabuhat ang 
kalibutan. Tuohi nga siya ang Tiglalang sa yuta nga atong gipuy- an. 
Tuohi nga siya mao si Jehova sa Daang Tugon, nga siya mao ang 
Mesiyas sa Bag- ong Tugon, nga siya namatay ug nabanhaw, nga siya 
mibisita sa kasadpan nga mga kontinente ug mitudlo sa mga tawo 
didto, nga iyang gipasiugdahan kining katapusang dispensasyon sa 
ebanghelyo, ug nga siya buhi, ang buhing Anak sa buhi nga Dios, 
ang atong Manluluwas ug atong Manunubos.7
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2
Matag usa kanato mahimong masayud nga si 

Jesukristo mao ang Anak sa Dios ug ang Manunubos 
sa kalibutan, nabanhaw gikan sa lubnganan.

Adunay usa ka . . . gubat nga gipakigbatukan alang sa hugot nga 
pagtuo sa mga katawhan, apan ang magkaatbang nga mga habig 
dili kanunay . . . klaro, kay bisan taliwala sa mga pwersa sa Kris-
tiyanismo anaa kadtong kinsa moguba sa kabalaan ni Kristo kang 
kansang ngalan sila namulong. Mahimo ra unta sila nga baliwalaon 
kon ang ilang mga tingog dili ingon ka madanihon, kon ang ilang 
impluwensya dili ingon ka malukpanon, kon ang ilang rason dili 
ingon ka maliputon.

. . . Mga pundok sa katawhan managtapok sa usa ka libo ka mga 
bungtod sa paghangup sa kaadlawon sa pasko sa Pagkabanhaw ug 
sa pagpahinumdom sa ilang mga kaugalingon sa istorya ni Kristo, 
kansang pagkabanhaw ilang gisaulog. Sa pinulongan nga matahum 
ug malaumon, ang mga magwawali sa ubang tinuohan mosaysay 
pag- usab sa istorya sa walay sulod nga lubnganan. Ngadto kani-
la—ug kaninyo—ako mangutana: “Nagtuo ba gayud kamo niini?”

“Nagtuo ba gayud kamo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, ang 
literal nga anak sa Amahan?”

Nagtuo ba kamo nga ang tingog sa Dios, ang Amahan sa Kahang-
turan, nadungog ibabaw sa katubigan sa Jordan nga nagpahayag, 
“Kini mao ang akong Anak nga pinalangga, kaniya may kalipay 
ako”? (Mat. 3:17.)

Nagtuo ba kamo nga kining sama nga Jesus mao ang tighimo sa 
mga milagro, ang tig- ayo sa mga masakiton, ang tigpahiuli sa mga 
may balatian, ang tighatag sa kinabuhi ngadto sa mga patay?

Nagtuo ba kamo nga human sa iyang kamatayon diha sa bung-
tod sa Kalbaryo ug sa iyang paglubong sa lubnganan ni Jose, siya 
nabuhi sa ikatulo nga adlaw?

Nagtuo ba gayud kamo nga siya buhi pa—tinuod, baskog, ug 
personal—ug nga siya moanhi pag- usab sama sa gisaad sa mga 
anghel sa iyang pagsaka sa langit?

Nagtuo ba gayud kamo niining mga butanga? Kon nagtuo kamo, 
nan nalakip kamo sa nagkagamay nga pundok sa mga tawo nga 
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nagtuo sa katinuod sa gisulti sa biblia kinsa anam- anam nga gikataw- 
an sa mga makinaadmanon, kinsa anam- anam nga gibiay- biay sa 
piho nga mga edukador, ug kinsa anam- anam nga gikonsiderar nga 
“wala na sa uso” sa nagkadaghan nga mga ministro sa relihiyon ug 
impluwensyado nga mga batid sa teyolohiya.

. . .Sa mga opinyon niining maalamon nga mga tawo, kini mga 
himo- himo lamang—ang pagkatawo ni Jesus isip Anak sa Dios nga 
gikanta sa mga anghel sa kapatagan sa Judea, ang tighimo sa mga 
milagro nga miayo sa masakiton ug mibuhi sa mga patay, si Kristo 
nga nabanhaw gikan sa lubnganan, ang pagkayab sa langit ug ang 
gisaad nga pagbalik.

Kining moderno nga mga batid sa teyolohiya mitangtang sa 
iyang kabalaan ug dayon matingala nganong ang mga tawo wala 
na mosimba kaniya.

ang nabanhaw nga Manluluwas milakaw uban sa 
duha ka mga tawo diha sa dalan sa emaus.
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Kining antigo nga mga eskolar mikuha gikan ni Jesus sa kupo 
sa pagkadios ug tawo lang ang gibilin. Gipaningkamutan nila nga 
mapahaum siya ngadto sa ilang kaugalingong pig- ot nga panghu-
nahuna. Ilang gikawat kaniya ang iyang balaanon nga pagkaanak 
ug gikuha gikan sa kalibutan ang tinuod nga Hari niini. . . .

. . . Ako mohatag sa among balaang pagsaksi nga ang Dios dili 
patay, gawas sa paagi nga gitan- aw siya uban sa usa ka walay kina-
buhi nga paghubad. . . .

. . . Adunay gikinahanglan nga labaw pa kay sa usa ka resonable 
nga pagtuo. Adunay gikinahanglan nga panabut sa iyang talagsaon 
ug walay kapareha nga posisyon isip ang balaang Manunubos ug 
kadasig alang kaniya ug sa iyang mensahe isip Anak sa Dios.

Kana nga panabut ug kana nga kadasig anaa alang sa tanan nga 
mobayad sa bili. Dili ingon nga dili kini haum sa mas taas nga edu-
kasyon, apan dili kini moabut lamang sa pagbasa og pilosopiya. Dili, 
kini moabut sa usa ka mas sayon nga proseso. Ang mga butang sa 
Dios masabtan pinaagi sa Espiritu sa Dios. (1 Mga Taga- Cor. 2:11.) 
Kana ang gideklarar sa gipadayag nga mga sinulat.

Ang pagkaangkon sa panabut ug kadasig alang sa Ginoo mahi-
tabo pinaagi sa pagsunod sa yanong mga lagda. . . . Gusto kong 
mosugyot og tulo, yano sa ilang konsepto, hapit na manubra sa ilang 
pagbalik- balik, apan importante sa ilang paggamit ug mabungahon 
sa ilang resulta. . . .

Ang una mao ang pagbasa—pagbasa sa pulong sa Ginoo. . . . 
Basaha, sama pananglit, ang Ebanghelyo ni Juan gikan sa sinugdanan 
hangtud sa katapusan. Tugoti ang Ginoo nga maoy mamulong alang 
sa iyang kaugalingon nganha kaninyo, ug ang iyang mga pulong 
moabut uban sa usa ka hilum nga kombiksyon nga makahimo sa 
mga pulong sa iyang mga kritiko nga walay pulus. Basaha usab ang 
tugon sa Bag- ong Kalibutan, ang Basahon ni Mormon, gipagula isip 
usa ka saksi “nga si Jesus mao ang Kristo, ang Dios sa Kahangturan, 
nagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa tanan nga mga nasud.” 
(Ulohan nga pahina sa Basahon ni Mormon.)

Ang sunod mao ang pagserbisyo—pagserbisyo diha sa buhat 
sa Ginoo. . . . Ang buhat ni Kristo wala magkinahanglan sa inyong 
mga pagduha- duha; kini nagkinahanglan sa inyong kalig- on ug 
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panahon ug mga talento; ug samtang inyo kining gamiton diha sa 
pagserbisyo, ang inyong hugot nga pagtuo motubo ug ang inyong 
pagduha- duha mahanaw. . . .

Ang ikatulo mao ang pag- ampo. Pakigsulti sa inyong Amahan sa 
Kahangturan diha sa ngalan sa iyang Hinigugmang Anak. “Tan- awa,” 
miingon siya, “nagatindog ako sa pultahan, ug nagatuktok: kon may 
magapatalinghug sa akong tingog, ug moabli sa pultahan, kaniya 
mosulod Ako, ug makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya, ug siya 
uban kanako.” (Pin. 3:20.)

Kini mao ang iyang pagdapit, ug ang saad sigurado. Dili tingali mo 
makadungog og mga tingog gikan sa langit, apan adunay moabut 
nga kasiguroan gikan sa langit, malinawon ug sigurado. . . .

. . . Nagdan- ag tadlas sa tanang kalibug sa pilosopiya, sa gitawag 
nga mas taas nga pagpanaway, ug negatibo nga teyolohiya moabut 
ang pagsaksi sa Espiritu Santo nga si Jesus mao gayud ang Anak sa 
Dios, natawo diha sa unod, ang Manunubos sa kalibutan nabanhaw 
gikan sa lubnganan, ang Ginoo nga moanhi aron sa paghari isip 
Hari sa mga hari. Kini mao ang inyong oportunidad nga masayud. 
Kini mao ang inyong obligasyon sa pagsuta.8

3
Kita kinahanglang mangutana kanunay sa 
atong kaugalingon, “Unsay atong buhaton 

ni Jesus nga gitawag og Kristo?”

Mangutana ko pag- usab sa pangutana nga gihalad ni Pilato duha 
ka libo ka tuig na ang milabay, “Nan unsaon ko man kini si Jesus, 
ang ginatawag nga Kristo?” (Mat. 27:22.) Sa pagkatinuod, kita kina-
hanglang kanunay nga mangutana sa atong kaugalingon, Unsay 
atong buhaton ni Jesus nga gitawag og Kristo? Unsay atong buhaton 
sa iyang mga pagtulun- an, ug unsaon nato sa paghimo niini nga dili 
mabulag nga parte sa atong kinabuhi? . . .

. . . “Tan- awa mao kana ang Kordero sa Dios, nga magakuha sa 
sala sa kalibutan.” ( Juan 1:29.) Pagkakabus sa atong mga kinabuhi 
kon wala ang impluwensya sa iyang mga pagtulun- an ug dili hitup-
ngan nga ehemplo. Ang mga leksyon sa pagbali sa pikas aping, 
pag- uban sa ikaduha nga milya, pagbalik sa nawala, ug daghan pang 
walay kapareha nga mga pagtulun- an mipadayon sa kapanahunan 



K a P i T u l o  8

159

nga maoy hinungdan nga mopatigbabaw ang kamabination ug 
kalooy gikan sa ka salbahis sa tawo ngadto sa tawo.

Ang kabangis maghari kon wala si Kristo. Ang kamabination ug 
pagpugong sa kaugalingon maoy mangulo kon giila si Kristo ug 
ang iyang mga pagtulun- an gisunod.

Nan unsay atong buhaton ni Jesus nga gitawag og Kristo? “Gipa-
kita na niya kanimo, O tawo, kong unsa ang maayo; ug unsa ba ang 
gikinahanglan sa Ginoo kanimo, kondili ang pagbuhat sa minata-
rung, ug ang paghigugma sa kalolot, ug ang paglakaw nga mapai-
nubsanon uban sa imong Dios?” Miqueas 6:8.)

“Busa, Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo kinahanglan 
gayud nga mopasaylo sa usag usa; kay siya nga dili mopasaylo sa 
iyang igsoon ang iyang mga kalapasan magpabilin nga gipanghi-
maraut sa atubangan sa Ginoo; kay magpabilin diha kaniya ang 
dakong sala.” (D&P 64:9.) . . .

Nan unsay atong buhaton ni Jesus nga gitawag og Kristo? “Kay 
gigutom ako ug inyo ako nga gipakaon: giuhaw ako ug inyo ako nga 
gipainom: nadumoloong ako ug ginahangup ninyo ang pagpasaka 
kanako: hubo ako ug inyo ako nga gibistihan: nagmasakiton ako, 
ug inyo ako nga giduaw: nabilanggo ako ug miadto kamo kanako.” 
(Mat. 25:35–36) . . .

Unsay atong buhaton ni Jesus nga gitawag og Kristo?

Magkat- on kabahin niya. Siksika ang mga kasulatan kay mao kini 
ang nagapanghimatuod kaniya. Pamalandungi ang milagro sa iyang 
kinabuhi ug misyon. Paningkamuti nga mas magmakugihon sa pag-
sunod sa iyang ehemplo ug pagsunod sa iyang mga pagtulun- an.9

4
Kita nagtan- aw ngadto ni Jesukristo isip ang lig- ong 
sukaranan sa atong kaluwasan, atong kalig- on, atong 
kahupayan, ug ang sentro sa atong hugot nga pagtuo.

Wala kita masayud unsay nagpaabut kanato sa unahan. Wala kita 
masayud unsay mahitabo sa umaabut nga mga adlaw. Nagpuyo kita 
sa kalibutan nga walay kasiguroan. Alang sa uban, adunay dagkong 
mga kalampusan. Alang sa uban, kahigawad. Alang sa uban, tumang 
pagmaya ug kalipay, maayong panglawas, ug bulahang pagpuyo. 
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Alang sa uban, tingali sakit ug hilabihan nga kasubo. Wala kita maka-
hibalo. Apan usa ka butang nga atong nahibaloan. Sama sa polar 
nga bitoon sa kalangitan, bisan unsa pa ang mahitabo sa umaabut, 
anaa nagbarug ang Manunubos sa kalibutan, ang Anak sa Dios, usa 
ka lig- on nga walay kausabang pundasyon sa atong imortal nga mga 
kinabuhi. Siya ang bato sa atong kaluwasan, atong kalig- on, atong 
kahupayan, ang pokus sa atong hugot nga pagtuo.

Sa maayo ug dautan nga panahon kita nagtan- aw Kaniya, ug Siya 
anaa sa pagsiguro ug pagpahiyom kanato.10

Buhi akong Manunubos,
Malampusong Anak sa Dios,
Mibuntog sa kamatayon,
Akong Hari ug akong Dios.

Buhi ang gituohan ko,
Ang paglaum sa katawhan,
Giya sa matarung dalan,
Sa kamatayon mipukan.

Hatagi ko’s Espiritu,
Ang kalinawng gikan nimo,
Mosubay sa imong dalan
Ngadto’s imong gingharian.11

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Ribyuha ang mga pulong sa pagpamatuod ni Presidente Hinckley 

diha sa seksyon 1, ug paggahin og panahon sa pagpamalandong 
sa inyong kaugalingong pagpamatuod ni Jesukristo. Nganong 
mapasalamaton man mo sa pagpangalagad ug Pag- ula sa Man-
luluwas? Hain sa mga istorya ug mga pagtulun- an sa kinabuhi sa 
Manluluwas ang adunay espesyal nga kahulugan diha kaninyo?

• Pangutan- a ang inyong kaugalingon sa kada pangutana diha sa 
seksyon 2. Sa unsang paagi nga ang inyong mga tubag makaim-
pluwensya sa inyong inadlaw- adlaw nga pagpuyo? Diha sa sama 
nga seksyon, ribyuha ang tulo ka “yanong mga lagda” ni Presidente 
Hinckley aron makaangkon og panabut kabahin sa “mga butang 
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sa Dios.” Sa unsang paagi kini nga mga baruganan nakatabang 
kaninyo nga madugangan ang inyong espirituhanong panabut?

• Si Presidente Hinckley balik- balik nga nangutana, “Unsa ang atong 
buhaton ni Jesus nga gitawag og Kristo?” (seksyon 3). Unsa man 
ang atong makat- unan gikan sa iyang mga tubag? Ikonsiderar kon 
unsaon ninyo pagtubag kini nga pangutana. Sa unsang paagi nga 
malahi ang inyong kinabuhi kon wala pa mo masayud sa mga 
pagtulun- an ug ehemplo sa Manluluwas?

• Si Presidente Hinckley mipasabut og maayo nga si Jesukristo mao 
ang atong lig- ong pundasyon sa kalibutan nga walay kasiguroan (tan- 
awa sa seksyon 4). Kanus- a kamo mibati sa kalig- on ug kahupayan 
sa Manluluwas sa usa ka panahon sa panginahanglan? Pamalandungi 
ang matag linya sa himno ni Presidente Hinckley sa seksyon 4. Sa 
unsang mga paagi nga si Kristo mao ang “paglaum sa katawhan”? 
Sa unsang paagi nga Siya ang atong “giya sa matarung nga dalan”?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Lucas 24:36–39; Juan 1:1–14; Mga Buhat 4:10–12; 2 Nephi 2:8; 

25:26; Alma 5:48; D&P 110:3–4

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 magtuon ka, mahimo ka 
nga mangutana sa imong kaugalingon sa mga pangutana sama sa 
mosunod: Sa unsang paagi kini nga mga pagtulun- an makatabang 
kanako nga madugangan ang akong panabut sa Pag- ula ni Jesukris-
to? Sa unsang paagi kini nga mga pagtulun- an makatabang nako 
nga mas mahisama sa Manluluwas?

Mubo nga mga Sulat
 1. “The Symbol of Christ,” Ensign, Mayo 

1975, 92, 94.
 2. “Four Cornerstones of Faith,” Ensign, 

Peb. 2004, 4.
 3. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 280.
 4. “He Is Not Here, but Is Risen,” Ensign, 

Mayo 1999, 71.
 5. “He Is Not Here, but Is Risen,” 71.
 6. “He Is Not Here, but Is Risen,” 71–72.

 7. “Be Not Faithless,” Ensign, Abr. 1989, 2.
 8. Sa Conference Report, Abr. 1966, 85–87.
 9. “What Shall I Do Then with Jesus 

Which Is Called Christ?” Ensign, Dis. 
1983, 3–5.

 10. “We Look to Christ,” Ensign, Mayo 
2002, 90.

 11. “My Redeemer Lives,” Hymns, no. 135; 
teksto ni Gordon B. Hinckley.
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isip mga Santos sa ulahing mga adlaw, nagkahiusa 
kita sa atong pagpamatuod kang Jesukristo.
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Ang Bililhong Gasa 
sa Pagpamatuod

“Managlahi ang atong mga pinulongan. 
Nagpakabuhi kita ubos sa lahi- lahi nga mga 

kahimtang. Apan sa kasingkasing sa matag usa 
kanato nagpitik ang pareho ra nga pagpamatuod.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

“Ang pinakauna nga higayon diin duna koy panumduman sa 
espiritwal nga mga pagbati,” miingon si Presidente Gordon B. Hin-
ckley, “mao kadtong mga singko anyos pa ko, sa gamay pa kaayo 
ko. Naghilak ko sa kasakit sa akong dunggan. . . . Ang akong mama 
nag- andam og usa ka bag nga asin ug gibutang kini sa stove aron 
moinit. Hinay nga gipatong sa akong papa ang iyang mga kamot sa 
akong ulo ug gipanalanginan ako, mibadlong sa sakit ug sa kangut-
ngot pinaagi sa awtoridad sa balaang priesthood ug sa pangalan ni 
Jesukristo. Dayon mapinanggaon ko niyang gisapnay ug gibutang 
ang bag sa init- init nga asin sa akong dunggan. Ang sakit nahanaw 
ug nawala. Nakatulog ko sa gakus sa kasiguroan sa akong papa. 
Samtang natulog ko, ang mga pulong sa iyang panalangin misulod 
sa akong hunahuna. Kadto ang pinakauna nakong panumduman sa 
paggamit sa awtoridad sa priesthood sa pangalan sa Ginoo.

“Wala madugay sa akong pagkabatan- on, ako ug ang akong 
igsoong lalaki natulog sa wala mapainit nga kwarto sa usa ka ting-
tugnaw. . . . Sa wala pa moligid sa init- init nga higdaanan, nanglu-
hod mi sa pag- ampo. Didto gihimo ang yano nga pagpahayag sa 
pasalamat. . . . Nahinumdom ko nga miligid dayon ko sa higdaanan 
human sa pag- ingon nako og amen, gibutang ang baga nga habol 
libut sa akong liog, ug naghunahuna sa bag- o lang nakong gipa-
mulong ngadto sa akong Amahan sa Langit sa pangalan sa Iyang 
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Anak. Wala akoy dako kaayong kahibalo mahitungod sa ebang-
helyo. Apan ingon og anaa ang matang sa kalinaw nga nagpabilin 
ug ang kasiguroan gumikan sa pagpakigsulti uban sa kalangitan 
ug pinaagi ni Ginoong Jesus. . . .

“Kadto nga pagpamatuod milambo sa akong kasingkasing isip 
usa ka misyonaryo dihang gibasa nako ang Bag- ong Tugon ug ang 
Basahon ni Mormon, nga dugang nga misaksi mahitungod Kaniya. 
Kadto nga kahibalo nahimo nga pundasyon sa akong kinabuhi, nga 
naggikan sa natubag nga mga pag- ampo sa akong pagkabata. Sukad 
niadto ang akong pagtuo nagkahugot pa gayud. Nahimo ako nga 
Iyang Apostol, gipili nga mohimo sa Iyang kabubut- on ug motudlo 
sa Iyang pulong. Nahimo ako nga Iyang saksi sa kalibutan.” 1

Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Ang pagpamatuod mao ang talagsaong kusog sa 
Simbahan ug ang tubod sa pagtuo ug kaaktibo.

Nahimo kitang dako kaayong pamilya nga mikatap tadlas niining 
lapad kaayong kalibutan. Managlahi ang atong mga pinulongan. 
Nagpakabuhi kita ubos sa lahi- lahi nga mga kahimtang. Apan sa 
kasingkasing sa matag usa kanato nagpitik ang pareho ra nga pag-
pamatuod: Kamo ug ako nahibalo nga ang Dios buhi ug anaa sa 
timon niining balaan Niya nga buhat. Nahibalo kita nga si Jesus ang 
atong Manunubos, kinsa nagbarug nga pangulo niini nga Simbahan 
nga nagdala sa Iyang pangalan. Nahibalo kita nga si Joseph Smith 
usa ka propeta ug mao ang propeta nga nagbarug nga pangulo niini 
nga dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon. Nahibalo kita nga 
ang priesthood napahiuli diha sa iyang ulo ug nga kini miabut diri 
kanato niining mga adlawa sa wala mabugto nga kutay. Nahibalo 
kita nga ang Basahon ni Mormon usa ka tinuod nga testamento sa 
reyalidad ug katinuod sa Ginoo nga si Jesukristo.2

Kining butanga nga gitawag nato og pagpamatuod mao ang talag-
saong kalig- on sa Simbahan. Tubod kini sa pagtuo ug kaaktibo. . . . 
Sama kini sa katinuod ug kagamhanan sa bisan unsang pwersa sa 
kalibutan. Gihulagway kini sa Ginoo dihang namulong Siya ngadto 
ni Nicodemo ug miingon, “Ang hangin bitaw mohuros man ngadto 
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sa buot niyang padulngan, ug mabati mo ang iyang tingog; ngani 
dili nimo mahibaloan diin siya gikan o asa siya padulong. Maingon 
usab niana ang tanan nga gianak sa Espiritu.” ( Juan 3:8). Kining 
butanga nga gitawag nato og pagpamatuod lisud nga ipasabut, apan 
ang mga bunga niini klaro kaayo. Ang Balaang Espiritu mao ang 
nagpamatuod pinaagi kanato.3

2
Ang pagpamatuod usa ka hilum, makadasig nga 

tingog nga nagsuporta kanato samtang maglakaw kita 
uban sa pagtuo ug motulod kanato sa paglihok.

Ang personal nga pagpamatuod mao ang butang nga makapausab 
sa mga tawo sa ilang pagpakabuhi dihang nagpasakop sila niini nga 
Simbahan. Mao kini ang elemento nga nag- aghat sa mga miyembro 
nga biyaan ang tanan alang sa pag- alagad sa Ginoo. Mao kini ang 
hilum, makadasig nga tingog nga nagsuporta sa walay paghunong 
niadtong kinsa naglakaw uban sa pagtuo hangtud sa katapusang 
mga adlaw sa ilang kinabuhi.

Usa kini ka milagruso ug talagsaong butang, gasa gikan sa Dios 
ngadto sa tawo. Buntugon niini ang bahandi o kakabus kon ang 
usa ka tawo tawagon na sa pagserbiyo. Kini nga pagpamatuod nga 
anaa sa kasingkasing sa atong mga katawhan nag- aghat kanato sa 
usa ka makadasig nga katungdanan. Anaa kini sa tanang batan- on 
ug tigulang. Anaa kini sa estudyante sa seminary, sa misyonaryo, 
sa bishop ug sa stake president, sa mission president, sa sister sa 
Relief Society, sa matag General Authority. Madungog kini gikan 
niadtong walay gihuptan nga office kondili ang pagkamiyembro ra. 
Mao kini ang mahinungdanong bahin niini nga buhat. Mao kana ang 
nagpalihok sa buhat sa Ginoo nga magpadayon tadlas sa kalibutan. 
Motulod kini sa paglihok. Nagtulod kini nga buhaton ang gipabuhat 
kanato. Naghatag kini og kasiguroan nga ang kinabuhi puno sa 
katuyoan, nga ang ubang butang may mas dako nga importansya 
kay sa uban, nga kita anaa sa mahangturon nga panaw, nga kita 
manubag sa Dios. . . .

Mao kini nga elemento, nga sa sinugdanan huyang ug magku-
rog, nga nagpalihok sa matag investigator padulong sa pagkakabig. 
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Nagduso kini sa matag kinabig padulong sa kasiguroan sa hugot 
nga pagtuo. . . .

Bisan asa may iorganisar nga Simbahan mabatyagan ang gahum 
niini. Maisugon kitang mopahayag nga kita nahibalo niini. . . . Ang 
yanong kamatuoran mao nga kita gayud nahibalo nga ang Dios buhi, 
nga si Jesus mao ang Kristo, ug kini mao ang ilang kawsa ug ginghari-
an. Yano ra ang mga pulong; ang ekpresyon naggikan sa kasingkasing. 
Naglihok kini bisan asa ang Simbahan naorganisar, bisan asa nga naay 
mga misyonaryo nga nagtudlo sa ebanghelyo, bisan asa nga dunay 
mga miyembro nga nagpakigbahin sa ilang pagtuo.

Butang kini nga dili malalis. Ang mga kaatbang mahimong mokut-
lo og kasulatan ug walay katapusang makiglantugi sa doktrina. 
Posibling igmat sila ug maagnihon. Apan kon ang usa ka tawo 
moingon, “Ako nahibalo,” wala nay angay pang lalisan. Posibling 
walay pagdawat, apan kinsa ang makalalis o makalimod sa hilom 
nga tingog sa kinahiladman sa kalag nga namulong uban sa personal 
nga kombiksyon? 4

“Kahayag nganha sa atong kinabuhi”

Si [David Castañeda], iyang asawa, si Tomasa, ug ang ilang mga 
anak namuyo sa uga gamay nga walay atiman nga ranso duol sa 
Torreón [sa Mexico]. Nanag- iya sila og 30 ka manok, 2 ka baboy, ug 
1 ka niwang o daot nga kabayo. Ang mga manok makapangitlog og 
igo nga ikasustiner kanila ug maoy paagi nga panagsa mokita sila 
og peso. Kabus kaayo sila. Dayon ang mga misyonaryo mibisita nila. 
Miingon si Sister Castañeda, “Ang mga elder mitangtang sa tabon sa 
among mga mata ug midala og kahayag sa among kinabuhi. Wala 
gayud kami makaila ni Jesukristo. Wala gayud kami makaila bahin 
sa Dios hangtud nga miabut sila.”

Nakaeskwela siya og duha ka tuig, ang iyang bana wala. Gitud-
loan sila sa mga elder, ug sa katapusan nabunyagan. . . . Sa ngadto- 
ngadto nakatukod sila og malambuong negosyo diin ang amahan 
ug ang iyang lima ka anak nga lalaki didto nagtrabaho. Uban sa 
yano nga pagtuo gibayaran nila ang ilang ikapulo. Gibutang nila 
ang ilang pagsalig sa Ginoo. Nagpakabuhi sila sa ebanghelyo. 
Nagserbisyo sila bisan asa gitawag sa paghimo. Upat sa ilang anak 
nga mga lalaki ug tulo sa ilang anak nga mga babaye nakahuman 
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og misyon. .  .  . Gibugal- bugalan sila sa ilang mga kritiko. Ang 
ilang tubag mao ang usa ka pagpamatuod sa gahum sa Ginoo 
diha sa ilang kinabuhi.

Gibana- bana nga mga 200 sa ilang pamilya ug mga higala mipa-
sakop sa Simbahan tungod sa ilang impluwensya. Kapin sa 30 ka 
anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa pamilya ug mga 
higala ang nakaserbisyo og misyon. Nagdonar sila og yuta diin ang 
usa ka chapel karon nagbarug.

Ang mga anak, karon nangahingkod na, ug ang mga ginikanan 
magbanus- banus sa pag- adto sa Mexico City matag bulan, didto 
moapil sa buhat sa templo. Nagbarug sila isip buhi nga pagpama-
tuod sa talagsaong gahum niini nga buhat sa Ginoo sa pagbayaw 
ug pag- usab sa mga tawo. Sanglitanan sila sa liboan ngadto sa 
liboan sa tibuok kalibutan kinsa nakasinati og milagro sa Mormo-
nismo isip usa ka pagpamatuod sa kabalaan sa buhat nga miabut 
sa ilang kinabuhi.5

“Tinuod kini, di ba? nan unsa pay laing kinahanglan?”

Nakahimamat ko og usa ka naval officer gikan sa layo nga nasud, 
usa ka maalamon nga batan- on kinsa gidala ngadto sa Estados 
Unidos alang sa advance nga training. Ang pipila sa iyang mga 
kaubanan sa United States Navy, kansang kinaiya nakadani kaayo 
kaniya, mipakigbahin kaniya sa iyang hangyo bahin sa relihiyu-
so nilang gituohan. Dili siya Kristiyano, apan interesado siya. Ila 
siyang gitudloan mahitungod sa Manluluwas sa kalibutan, kang 
Jesukristo, nga natawo sa Bethlehem, kinsa mibuhis sa iyang kina-
buhi para sa tanang katawhan. Ila siyang gisultihan mahitungod sa 
pagpakita sa Dios, ang Mahangturong Amahan, ug sa nabanhaw 
nga Ginoo ngadto sa bata nga si Joseph Smith. Gihisgutan nila ang 
bahin sa modernong mga propeta. Ila siyang gitudloan sa ebang-
helyo sa Agalon. Ang Espiritu mitandog sa iyang kasingkasing, ug 
nabunyagan siya.

Gipaila siya ngari nako dihang hapit na siya mopauli ngadto sa 
yuta nga iyang natawhan. Gihisgutan namo kining mga butanga, ug 
dayon miingon ko: “Ang imong mga tawo dili mga Kristiyanos. Unsa 
ang mahitabo kon ikaw mopauli sa inyo nga usa ka Kristiyano, ug 
ilabi na, usa ka Mormon nga Kristiyano?”
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Ang iyang nawong naminghoy, ug siya mitubag, “Ang akong 
pamilya mahiubos. Mahimo nga ila akong isalikway ug isipon nga 
patay. Alang sa akong kaugmaon ug sa akong trabaho, ang tanan 
nga oportunidad mahimo nga dili ihatag kanako.”

Nangutana ako, “Ikaw andam ba sa pagbayad sa ingon ka dako 
nga bili alang sa ebanghelyo?”

“Ang iyang itumon nga mga mata, naumog sa mga luha, misanag 
gikan sa iyang gwapo nga tabunong nawong samtang siya mitubag, 
“Tinuod kini, dili ba?”

Naulaw nga nakapangutana sa pangutana, mitubag ako, “Oo, 
kini tinuod.”

Diin siya mitubag, “Nan unsa pay lain nga kinahanglan?”

Kini nga mga pangutana ang gusto nakong ipangutana diha ninyo: 
“Tinuod kini, di ba? Nan unsa pay lain nga kinahanglan?” 6

usa ka bag- ong panglantaw sa kinabuhi

Kausa naminaw ko sa kasinatian sa usa ka engineer nga bag- o 
lang nagpasakop sa Simbahan. Ang mga misyonaryo mibisita sa 
iyang balay, ug ang iyang asawa mipasulod kanila. Madasigon kaa-
yo ang asawa nga misanong sa ilang mensahe, samtang siya mibati 
nga daw siya gipugos. Usa ka gabii miingon ang iyang asawa nga 
gusto siyang magpabunyag. Hilabihan ang iyang kasuko. Wala ba 
siya kahibalo unsay ipasabut niini? Nagpasabut kini og panahon. 
Nagpasabut kini nga mobayad siya og ikapulo. Nagpasabut kini 
nga talikdan ang ilang mga higala. Nagpasabut kini nga wala nay 
pagpanabako. Gisul- ob niya ang iyang coat ug milakaw sa kangitngit 
sa kagabhion, gilamba ang pultahan. Gilakaw niya ang mga karsada, 
gibalikas ang iyang asawa, gibalikas ang mga misyonaryo, gibalikas 
ang iyang kaugalingon nganong gitugutan pa niya nga sila motud-
lo nila. Dihang naluya na siya ang iyang kasuko nahupay, ug ang 
espiritu sa pag- ampo sa laing paagi misulod sa iyang kasingkasing. 
Nag- ampo siya samtang naglakaw. Mihangyo siya nga tubagon sa 
Dios ang iyang mga pangutana. Ug dayon ang usa ka impresyon, 
tin- aw ug sa walay pagduha- duha, miabut sama nga usa ka tingog 
namulong nga nag- ingon, “Tinuod kini.”
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“Kinsa ang makalalis o makalimod sa hilom nga tingog sa kinahiladman 
sa kalag nga namulong uban sa personal nga kombiksyon?”

“Tinuod kini,” balik- balik niya kining giingon sa iyang kaugalingon. 
“Tinuod kini.” Ang kalinaw misulod sa iyang kasingkasing. Dihang 
milakaw siya pauli sa balay, ang mga restriksyon, ang mga pangina-
hanglan, ang mga rekisito nga maoy gikasuk- an niya pag- ayo nag-
sugod sa pagkahimong mga oportunidad. Dihang giablihan niya ang 
pultahan, nakita niya ang iyang asawa nga nagluhod sa pag- ampo.

. . . Atubangan sa kongregasyon diin iya kining gisugilon, gipa-
mulong niya ang kalipay nga miabut sa ilang kinabuhi. Ang ikapulo 
dili usa ka problema. Ang pagpakigbahin sa unsay anaa kanila 
ngadto sa Dios, kinsa mihatag kanila sa tanang butang, ingon og 
gamay ra kaayo. Ang panahon sa pagserbisyo dili usa ka proble-
ma. Nagkinahanglan lamang kini og gamayng kamainampingon sa 
pag- budget sa mga oras sa semana. Ang responsibilidad dili usa 
ka problema. Gumikan niini miabut ang kalamboan ug bag- ong 
panglantaw sa kinabuhi. Ug dayon kining tawhana nga maalamon 
ug nabansay, kining engineer nga naanad sa paghisgot og mga 
kamatuoran sa pisikal nga kalibutan nga atong gipuy- an, mihatag sa 
balaang pagpamatuod nga nagluha tungod sa milagro nga miabut 
sa iyang kinabuhi.7
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“ang pinakabililhong butang sa akong kinabuhi”

Pipila ka tuig nang milabay usa ka maalamon ug labihan ka edu-
kada nga batan- ong babaye namulong sa Berchtesgaden, Germany, 
sa usa ka komperensya sa mga kawani sa militar nga mga miyem-
bro sa Simbahan. Didto ko ug nakabati ko niya. Usa siya ka major 
sa army, usa ka medical doctor, tinahud kaayo nga espesyalista sa 
iyang trabaho. Miingon siya:

“Labaw sa tanan dinhi sa kalibutan gusto kong moalagad sa 
Dios. Apan bisan giunsa nako sa pagpaningkamot dili nako siya 
makit- an. Ang milagro niining tanan mao nga siya nakakita kana-
ko. Usa ka Sabado sa hapon niadtong Septyembre 1969 didto ko 
sa balay sa Berkeley, California, ug nakabati nga mibagting ang 
akong doorbell. Dunay duha ka batan- ong mga lalaki, nagsul- ob 
og mga amerikana, nga nag- polo og puti ug nag- necktie. Ang ilang 
buhok hapsay ang pagka- hinapay. Nakadayeg kaayo ko nila nga 
ako miingon: ‘Wala ko kahibalo unsay inyong gipamaligya, apan 
mopalit ko niini.’ Ang usa sa batan- ong lalaki miingon: ‘Wala mi 
mamaligya og bisan unsa. Mga misyonaryo kami sa Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug gusto kami 
nga makig- istorya nimo.’ Gipasulod nako sila, ug gisulti nila ang 
mahitungod sa ilang gituohan.

“Sinugdanan kadto sa akong pagpamatuod. Nagpasalamat ako 
lapas pa sa mga pulong sa pribilehiyo ug dungog nga nahimong 
miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw. Ang kalipay ug kalinaw nga gidala niining makalipay nga 
ebanghelyo sa akong kasingkasing mao ang langit dinhi sa yuta. 
Ang akong pagpamatuod bahin niini nga buhat mao ang pinakabi-
lilhong butang sa akong kinabuhi, usa ka gasa sa akong Langitnong 
Amahan, diin akong pasalamatan hangtud sa hangtud.” 8

Mao usab ngadto sa gatusan ka libo sa daghang kayutaan—
ang mga lalaki ug mga babaye nga may kapasidad ug binansay, sa 
negosyo ug sa mga propesyon, mga gahi og ulo, praktikal [nga mga 
tawo] kinsa nagahimo og mga butang sa kalibutan, kansang mga 
kasingkasing anaa ang hilum nga kainit sa pagsaksi nga ang Dios 
buhi, nga si Jesus mao ang Kristo, nga kini nga buhat balaan, nga 
kini gipahiuli dinhi sa yuta alang sa pagpanalangin sa tanan kinsa 
moambit sa mga oportunidad niini.9
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3
Matag usa kanato makabaton og pagpamatuod 
sa reyalidad sa Dios ug sa Iyang Hinigugmang 

Anak ug sa pagpahiuli sa Ilang buhat.

Kini nga pagsaksi, kini nga pagpamatuod, mahimo nga pinakabi-
lilhon sa tanang gasa sa Dios. Langitnon kini nga pagtugyan kon anaa 
ang eksakto nga paningkamot. Oportunidad kini, responsibilidad 
kini sa matag lalaki ug babaye niini nga Simbahan ang pagbaton diha 
sa iyang kaugalingon og usa ka kombiksyon sa kamatuoran niining 
talagsaong buhat sa ulahing adlaw ug niadtong kinsa nangulo niini, 
gani ang buhi nga Dios ug sa Ginoo nga si Jesukristo.

Gitudlo ni Jesus ang dalan alang sa pag- angkon niana nga pag-
pamatuod dihang miingon Siya: “Ang gitudlo ko dili akong kauga-
lingon, kondili iya sa nagpadala kanako.

“Kon tuyuon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubut- on sa 
Dios, nan, iyang mahibaloan kon ang akong gitudlo gikan ba sa 
Dios, o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulut- 
an” ( Juan 7:16–17).

Nagtubo kita diha sa pagtuo ug kahibalo samtang kita nagserbis-
yo, nagtuon, ug samtang kita nag- ampo.

Dihang gipakaon ni Jesus ang 5,000 sila nakamatikud ug natingala 
sa milagro nga Iyang gihimo. Ang uban nangadto og balik. Gumikan 
niini Iyang gitudlo ang doktrina sa Iyang kabalaan, mahitungod sa 
Iyang Kaugalingon isip mao ang Tinapay sa Kinabuhi. Iya silang gia-
kusahan sa kawalay interes sa doktrina apan sa pagtagbaw lamang 
sa kagutom sa ilang mga lawas. Ang uban, dihang nakadungog 
Kaniya ug sa Iyang doktrina, miingon, “Lisud kining sultiha; kinsa 
may makapatalinghug niini?” ( Juan 6:60). Kinsa ba ang makatuo sa 
unsay gitudlo niining tawhana?

“Tapus niini daghan sa iyang mga tinun- an mitalikod ug wala na 
managpanglakaw uban kaniya.

“Ug si Jesus nangutana sa Napulog- Duha, [sa akong pagtuo mibati 
og kasagmuyo] Buot ba usab kamong mobiya kanako?
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“Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kang kinsa man kami 
moadto? Ikaw mao ang may mga pulong mahitungod sa kinabu-
hing dayon.

“Ug kami nagatuo, ug among nasinati, nga ikaw mao ang Balaan 
sa Dios [mao kanang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios]” ( Juan 
6:66–69).

Mao kini ang dako nga pangutana, ug ang tubag, nga kinahanglan 
gayud natong dawaton. Kon dili man diha Kanimo nan “Ginoo, kang 
kinsa man kami moadto? ikaw mao ang may mga pulong mahitu-
ngod sa kinabuhing dayon. Ug kami nagatuo, ug among nasinati, 
nga ikaw mao ang Balaan sa Dios [mao kanang Kristo, ang Anak 
sa buhi nga Dios].”

Mao kini nga kombiksyon, kini nga tin- aw nga kasiguroan nga 
anaa sa kahiladman mahitungod sa buhi nga Dios, ang kabalaan 
sa Iyang Hinigugma nga Anak, ang pagpahiuli sa ilang buhat niini 
nga panahon, ug ang mahimayaong mga pagpakita nga misunod 
maoy nahimong pundasyon sa atong pagtuo sa matag usa kanato. 
Nahimo kini nga atong pagpamatuod.

.  .  . Bag- o lang ko nga naadto sa Palmyra, New York [duol sa 
dapit diin nadawat ni Joseph Smith ang Unang Panan- awon]. Sa mga 
nanghitabo didtong dapita, ang usa ka tawo kinahanglan gayud nga 
moingon: “Posibling nahitabo gayud kining mga butanga o wala. 
Dili mahimo kana nga duha ka hunahuna puro tinuod.”

Ug dayon ang tingog sa hugot nga pagtuo mihunghong: “Tanan 
kini nahitabo. Nahitabo kini sama sa iyang giingon nga kini nahitabo.”

Sa duol mao ang Bungtod sa Cumorah. Gikan didto miabut ang 
karaang rekord diin gihubad ang Basahon ni Mormon. Ang usa ka 
tawo kinahanglan gayud nga modawat o dili modawat sa balaan nga 
tinubdan niini. Ang pagtimbang- timbang sa ebidensya kinahanglan 
gayud nga mohatud sa matag lalaki ug babaye kinsa nakabasa uban 
sa hugot nga pagtuo sa pag- ingon nga, “Tinuod kini.”

Ug mao usab sa ubang mga elemento niining milagruso nga 
butang nga atong gitawag og pagpahiuli sa karaang ebanghelyo, 
sa karaang priesthood, ug sa karaang Simbahan.
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Kini nga pagpamatuod karon, maingon man sa kanunay, usa ka 
pagpamahayag, usa ka walay lipud- lipud nga pagbarug sa kamatu-
oran sigon sa atong nahibaloan.10

4
Kinahangalan gayud nga molihok kita subay sa atong 

pagpamatuod ug ipakigbahin kini ngadto sa uban.

Miingon si Pablo kang Timoteo: “Tagda ang imong kaugalingon”—
paminawa kini—“ug ang imong pagpanudlo; magpadayon ikaw niini, 
kay sa pagbuhat mo sa ingon pagaluwason mo ang imong kaugalingon 
ug ang mga magapatalinghug kanimo.” (1 Timoteo 4:16). Pagkaanindot 
nga direksyon nga gihatag ni Pablo ngadto sa batan- ong Timoteo.

Dayon mipadayon siya sa pag- ingon: “Kay kita wala sa Dios hata-
gig espiritu sa katalaw kondili sa espiritu sa gahum ug sa gugma 
ug sa pagpugong sa kaugalingon” (2 Timoteo 1:7). Wala kita hatagi 
sa Dios og espiritu sa katalaw, kondili sa espiritu sa gahum—ang 
gahum sa mensahe; ug sa gugma—gugma alang sa mga tawo, sa 
gugma nga naa nato nga atong ikatanyag; pagpugong sa kaugali-
ngon—ang yano, masabtan nga mga baruganan sa gipahiuli nga 
ebanghelyo ni Jesukristo.

“Busa ayaw ikaulaw ang pagpanghimatuod alang sa atong Ginoo” 
(2 Timoteo 1:8). Ayaw gayud, akong mga kaigsoonan, ayaw ikaulaw 
ang pagpamatuod sa atong Ginoo. . . . Ania ang dakong mando, 
usa ka sugo nga gisangon kanato: “Kay kita wala sa Dios hatagig 
espiritu sa katalaw; kondili sa espiritu sa gahum, ug sa gugma, ug 
sa pagpugong sa kaugalingon. “Busa ayaw ikaulaw ang pagpang-
himatuod alang sa atong Ginoo.” 11

Mao kini ang balaan nga buhat sa Dios. Mao kini ang Iyang 
Simbahan ug gingharian. Ang panan- awon nga nahitabo didto sa 
Sagradong Kakahoyan mao gayud kadto sigun sa gisulti ni Joseph. 
Aduna dinhi sa akong kasingkasing ang tinuod nga panabut sa 
kaimportante sa unang nahitabo didto. Ang Basahon ni Mormon 
tinuod. Nagpamatuod kini sa Ginoo nga si Jesukristo. Ang Iyang 
priesthood napahiuli ug ania kanato karon. Ang mga yawe sa pries-
thood, nga naggikan sa langitnong mga binuhat, gigamit para sa 
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atong mahangturon nga panalangin. Mao kana ang atong pagpa-
matuod—imoha ug kanako—pagpamatuod nga kinahanglan gayud 
natong barugan ug kinahanglan gayud natong ipakigbahin sa uban. 
Akong ibilin kini nga pagpamatuod, akong panalangin, ug akong 
gugma sa matag usa kaninyo ug ang akong pagdapit nga ipadayon 
ang pagkahimong usa ka bahin niining talagsaon nga ulahing adlaw 
nga milagro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw.12

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Sa unsang mga paagi ang inyong personal nga pagpamatuod 

nakatampo sa kalig- on sa Simbahan? (Tan- awa sa seksyon 1.)

• Gihatagan og importansya ni Presidente Hinckley nga ang pag-
pamatuod mosuporta kanato ug “motulod [kanato] sa pagbuhat” 
(seksyon 2). Sa unsang paagi ang inyong pagpamatuod naka-
suporta kaninyo? Sa unsang paagi ang inyong pagpamatuod 
naka- impluwensya sa inyong mga buhat? Unsa nga personal nga 
paggamit [applications] ang inyong mahimo gikan sa mga istorya 
nga naa sa seksyon 2?

• Unsa ang atong makat- unan gikan sa mga pagtulun- an ni Pre-
sidente Hinckley mahitungod sa pagbaton og pagpamatuod? 
(Tan- awa sa seksyon 3.) Unsa nga mga kasinatian ang nakatabang 
ninyo nga makabaton og inyong pagpamatuod? Unsay atong 
mahimo sa paglig- on sa atong mga pagpamatuod?

• Ngano kaha nga mas molig- on man ang atong pagpamatuod 
kon kini atong ipakigbahin? Sa unsang paagi nabuntog ninyo 
ang mga pagbati sa kahadlok mahitungod sa pagpakigbahin sa 
inyong pagpamatuod? Sa unsang paagi nga kamo napanalanginan 
tungod sa mga pagpamatuod sa uban? (Tan- awa sa seksyon 4.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan
1 Mga Taga- Corinto 12:3; 1 Pedro 3:15; Alma 5:43–46; 32:26–30; 

Moroni 10:3–5; D&P 8:2–3; 80:3–5
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Tabang sa Pagtudlo
“Kon imong mailhan ug masabtan ang matag tawo, mas makaan-

dam ka sa pagtudlo sa mga leksyon nga haum sa ilang indibidwal 
nga mga sitwasyon. Kini nga pagsabut makatabang kanimo sa pag-
pangita og mga paagi sa pagtabang sa matag tawo nga moapil sa mga 
panaghisgutan ug sa ubang mga kalihokan sa pagkat- on” (Pagtudlo, 
Walay Labaw ka Mahingungdanon nga Tawag [1999], 34).

Mubo nga mga sulat
 1. “My Testimony,” Ensign, Mayo 2000, 

70–71.
 2. “Listen by the Power of the Spirit,” 

Ensign, Nob. 1996, 5.
 3. “Testimony,” Ensign, Mayo 1998, 69.
 4. “Testimony,” 69–70.
 5. “Testimony,” 70.
 6. “It’s True, Isn’t It?” Ensign, Hulyo 

1993, 2).

 7. “It’s True, Isn’t It?” 5.
 8. “It’s True, Isn’t It?” 6.
 9. “It’s True, Isn’t It?” 5.
 10. “Testimony,” 70–71.
 11. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 2: 2000–2004 
(2005), 369.

 12. “A Perfect Brightness of Hope: To New 
Members of the Church,” Ensign, Okt. 
2006, 5.
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Si Presidente ug Sister Hinckley nakatagamtam og usa ka malipayon ug 
mahigugmaon nga kaminyoon ug nalig- on pinaagi sa “hilum ug piho 

nga kasiguroan sa panag- uli ug mahangturon nga panag- uban.”
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Pag- amuma sa Mahangturong 
Panag- uban sa Kaminyoon

“Ang labing tam- is nga mga pagbati sa kinabuhi, 
ang labing madagayaon ug makatagbaw nga mga 
tinguha sa tawhanong kasingkasing, mapahayag 

diha sa usa ka kaminyoon nga nagbarug nga 
putli ug walay lama sa kadautan sa kalibutan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Usa ka gabii sa dihang si Presidente ug Sister Hinckley hilom 
nga nanglingkod, si Sister Hinckley miingon,“Kanunay ko nimong 
gihatagan og kagawasan, ug gihigugma ko ikaw tungod niini.” 1 
Sa pagkomentaryo nianang pagpadayag gikan sa iyang asawa, si 
Presidente Hinckley miingon, “naningkamot ko sa pag- ila sa [iyang] 
pagkasiya, sa iyang personalidad, sa iyang mga tinguha, sa iyang 
pagpadako, sa iyang mga ambisyon. Itugot ang iyang kagawasan. 
Oo, Itugot ang iyang kagawasan! Tuguti siya nga makaugmad sa 
iyang kaugalingong mga talento. Tuguti siya nga mobuhat sa mga 
butang sa iyang mga pamaagi. Ayaw babagi ang iyang dalan, ug 
matingala sa unsa ang iyang gibuhat.” 2 Si Sister Hinckley ingon usab 
ka maabagon sa iyang bana—isip usa ka amahan, sa iyang personal 
nga mga hilig, ug sa iyang halapad nga pagserbisyo sa Simbahan.

Sulod sa mga katuigan sa ilang kahamtong, sila si Gordon B. 
Hinckley ug Marjorie Pay nagpuyo sa samang ward, ug sulod sa 
daghang katuigan nag- atbang lang ang ilang pagpuyo gikan sa 
usag- usa. “Una nako siyang nakita sa Primary,” sa wala madugay 
mihinumdom si Presidente Hinckley. “Mihatag siya og usa ka pag-
basa. Wala ko masayud kon unsay nahimo niini kanako, apan dili 
gayud kini nako mahikalimtan. Dayon mitubo siya ngadto sa usa 
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ka maanyag nga batan- ong babaye, ug nakabaton ko og maayong 
sentido sa pagpangasawa niya.” 3

Sa ilang unang date—usa ka pagsayaw diha sa Simbahan—sa 
dihang siya [Gordon] 19 ug siya [Marjorie] 18. “Kining batan- ong 
lalaki adunay adtoan,” si Marjorie misulti sa iyang inahan pagkahu-
man.4 Ang ilang panag- uban mipadayon sa paglambo samtang si 
Gordon mitambong sa Unibersidad sa Utah. Dayon niadtong 1933, 
sa tuig human siya migradwar, natawag siya sa pagmisyon ngadto 
sa England. Sa dihang mibalik na siya niadtong 1935, gipadayon nila 
ang ilang pagpangamoral [courtship], ug niadtong 1937 naminyo sila 
sa Salt Lake Temple. Sa paghinumdom sa sayo nga bahin sa ilang 
kaminyoon, si Sister Hinckley miingon:

“Ang kwarta nagnihit, apan napuno kami sa paglaum ug kapo-
sitibo. Kadtong mga panahona wala gayuy kaharuhay, apan puno 
sila sa determinasyon ug dakong tinguha sa pagtukod og malipayon 
nga panimalay. Gihigugma namo ang usag- usa, walay pagduha- duha 
mahitungod niana. Apan kami kinahanglan usab nga mag- anad sa 
usag- usa. Sa akong hunahuna ang kada magtiayon kinahanglan nga 
mag- anad sa usag- usa.

“Sayo pa lang nakaamgo nako nga mas maayo nga kon magtina-
bangay kami sa pagtrabaho og maayo sa pag- anad sa usag- usa kay 
sa makanunayong pagsulay sa pag- usab sa usag- usa—diin akong 
nadiskobrehan nga imposible. . . . Kinahanglan adunay gamay nga 
paghinatagay, ug usa ka dakong kamanunuton, aron makahimo og 
usa ka malipayon nga panimalay.” 5

Si Presidente Hinckley natawag isip usa ka General Authority 
niadtong 1958, ug atol sa sayo nga bahin sa iyang pagserbisyo, si 
Sister Hinckley kasagaran nagpabilin sa panimalay aron pag- atiman 
sa ilang lima ka mga anak samtang nagbyahe siya sa mga assignment 
sa Simbahan. Sa dihang nanagko na ang ilang mga anak, ang mga 
Hinckley kanunayng mibiyahe—usa ka butang nga ilang gikawili-
han. Niadtong Abril 1977, ang ilang ika- 40 nga kasumaran sa kasal 
nahitabo samtang anaa sila sa layo nga pagbiyahe aron makahi-
mamat uban sa mga Santos didto sa Australia. Nianang adlawa, si 
Presidente Hinckley namalandong diha sa iyang journal:
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“Ania kami karon sa Perth, Australia, ang among presensya gyud 
ang pagka representante sa unsay gihatud kanamo sa mga katuigan. 
Gigahin namo ang adlaw sa pakighimamat sa mga misyonaryo sa 
Australia Perth Mission. Maanindot kaayo kadto nga panahon diin 
nabati namo ang mga pagpamatuod ug panudlo. Ang mga misyo-
naryo mihatag ngadto ni Marjorie og usa ka corsage, usa ka butang 
nga wala ko kahigayon nga ako mismo ang mokuha alang kaniya.

“Makasulat kami og taas nga basahon mahitungod sa nangagi 
nga 40 ka tuig. . . . Kami adunay among mga panlimbasug ug mga 
problema. Apan sa kinatibuk- an, ang kinabuhi maayo. Napana-
langinan kami og maayo. Niining edara, ang tawo magsugod na 
pagbati sa kahulugan sa kahangturan ug ang bili sa mahangturon 
nga pagpakig- uban. Anaa pa unta kami sa balay karong gabhiuna, 
lagmit nag- andam na kami og pahinapon para sa pamilya. Sama 
niini nga, layo kami sa balay sa pagserbisyo sa Ginoo, ug kini usa 
ka tam- is nga kasinatian.” 6

Baynte- dos ka tuig ang milabay, samtang nagserbisyo isip Presi-
dente sa Simbahan, si Presidente Hinckley misulat ngadto kang Sister 
Hinckley nga nagpadayag sa iyang mga pagbati human sa kapin 
60 ka tuig nga kaminyoon. “Pagkabililhon nimo nga kauban,” siya 
miingon. “Karon nagdungan ta nga natigulang, ug nahimo kining 
matam- is nga kasinatian. .  .  . Kon ang usa namo mamatay na sa 
pipila ka umaabut nga adlaw anaa gayud ang mga luha, oo, apan 
anaa usab ang hilom ug piho nga kasigurohan sa panagbalik ug sa 
mahangturon nga panag- uban.” 7

Sa sayo nga bahin sa 2004 ang mga Hinckley padulong na sa pag-
pamauli gikan sa pagpahinungod sa Accra Ghana Temple sa dihang 
si Sister Hinckley natumba sa kaluya. Wala na siya maulii sa iyang 
kusog ug mipanaw na niadtong Abril 6, 2004. Human milabay ang 
unom ka bulan diha sa Oktubre nga kinatibuk- ang komperensya, 
si Presidente Hinckley miingon:

“Samtang ako naggunit sa iyang kamot ug nakita nga nakabsan na 
siya sa mortal nga kinabuhi, motug- an ko nga nabuntog ko. Sa wala 
pa ko naminyo niya, siya gayud ang babaye sa akong mga damgo. 
. . . Siya ang pinangga nakong kauban kapin na sa saysinta y sais 
ka tuig, akong kapikas sa atubangan sa Ginoo, ang tinuod nakong 
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labaw. Ug karon sa akong katigulang, siya gihapon ang nahimong 
babaye sa akong mga damgo.” 8

Sa iyang pagbangutan, si Presidente Hinckley natabangan pinaagi 
sa pagkahibalo nga siya ug si Marjorie na- seal alang sa kahangturan. 
“Ang pagkawala sa usa ka pinangga kaayo nga kauban kinsa gikau-
ban sa taas nga panahon lahos sa kahayag ug kangitngit hingpit nga 
makapahugno,” siya miingon. “Adunay tumang kamingaw nga nag-
kadako pa. Kini makapahimo sa tawo nga mobati og dakong kasa-
kit. Apan sa kahilom sa kagabhion usa ka mingaw nga hunghong 
ang mabati nga nagaingon ‘maayo ra ang ang Tanan. Maayo ra ang 
tanan.’ Ug kana nga tingog naggikan sa wala hibaloi nga nakahatag 
og kalinaw, ug kasiguroan, ug walay pagduhaduha kasigurohan nga 
ang kamatayon dili maoy katapusan, nga ang kinabuhi magpadayon, 
uban sa buluhaton ug mga kadaugan nga mahimong maangkon. 
Kana nga tingog, gani wala madungog sa mortal nga dalunggan, 
nakahatag og kasiguroan nga, sa pagkatinuod nga adunay panag-
bulag, aduna usab mahimong usa ka malipayon nga panag- uli.” 9

Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Ang Langitnong Amahan midesinyo sa 
kaminyoon gikan sa sinugdanan.

Pagkatalagsaon gayud nga butang ang kaminyoon ubos sa plano 
sa atong Amahan sa Kahangturan, usa ka plano nga gihatag diha 
sa Iyang balaanong kaalam alang sa kalipay ug seguridad sa Iyang 
mga anak ug sa pagpadayon sa kaliwatan.

Siya ang atong Tiglalang, ug Iyang gidesinyo ang kaminyoon 
gikan sa sinugdanan. Atol sa paglalang ni Eva, “si Adan miingon, 
Kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog, ug unod sa akong 
unod: . . . Tungod niini, ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug 
inahan, ug moipon siya sa iyang asawa; ug sila mahimo nga usa ka 
unod. (Gen. 2:23–24.)

Si Pablo misulat ngadto sa Mga Taga Corinto nga mga Santos, 
“Wala ang lalaki kon wala ang babaye, wala usab ang babaye kon 
wala ang lalaki, diha sa Ginoo. (1 Mga Taga Cor. 11:11.)
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Sa Modernong Pagpadayag, ang Ginoo nag- ingon, “Ug usab, sa 
pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kinsa kadto nga 
nagdili sa pagminyo wala itugot sa Dios, kay ang kaminyoon gi- 
orden sa Dios ngadto sa tawo.” (D&P 49:15.) . . .

Sigurado gayud nga walay tawo nga nagbasa sa mga kasulatan, 
sa daan ug sa bag- o, ang magduhaduha sa balaanong konsepto sa 
kaminyoon. Ang labing maanindot nga mga pagbati sa kinabuhi, ang 
labing madagayaon ug makatagbaw nga mga tinguha sa tawhanong 
kasingkasing, mapahayag diha sa usa ka kaminyoon nga nagbarug 
nga putli ug walay lama sa kadautan sa kalibutan.

Ang ingon nga kaminyoon, Ako nagtuo, mao ang tinguha—ang 
gilauman, gipangindahay, ang giampo nga tinguha—sa kalalakin- an 
ug kababayen- an sa tanang dapit.10

2
Sa templo, ang bana ug asawa mahimong 

ma- seal alang sa tanang kahangturan.

[Ang] mga templo . . . nagtanyag og mga panalangin nga wala sa 
bisan asa nga dapit. Ang tanang mahitabo dinhi niining mga sagra-
dong panimalay adunay kalabutan sa mahangturon nga kinaiyahan 
sa tawo. Dinhi, ang mga bana ug mga asawa ug mga anak dungan 
nga ma- seal isip mga pamilya alang sa tanang kahangturan. Ang 
kaminyoon dili “hangtud sa kamatayon kamo magkabulag.” Kini 
hangtud sa kahangturan, kon ang kada usa magpabilin nga takus 
sa panalangin.11

Aduna bay usa ka tawo nga tinuoray nga nahigugma sa usa ka 
babaye, o usa ka babaye nga tinuoray nga nahigugma sa usa ka 
lalaki, nga wala mag- ampo nga ang ilang relasyon magpadayon 
unta lapas pa sa lubnganan? Aduna bay ginikanan nga naglubong 
sa usa ka anak nga wala mangandoy sa kasiguroan nga ang ilang 
minahal mailaha pag- usab sa kalibutan nga moabut? Bisan kinsa nga 
nagtuo sa kinabuhing dayon magduhaduha pa ba nga ang Dios sa 
langit mohatag sa Iyang anak nga mga lalaki ug mga babaye nianang 
labing bililhon nga kinaiya sa kinabuhi, nga mao ang gugma nga 
makaplagan ang labing makahuluganon nga pagpahayag niini diha 
sa mga relasyon sa pamilya? Dili, ang katarungan mopatigbabaw 
nga ang relasyon sa pamilya magpadayon human sa kamatayon. 
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Ang tawhanong kasingkasing nangandoy niini, ug ang Dios sa langit 
mipadayag og usa ka paagi aron kini mahinabo. Ang sagrado nga 
mga ordinansa sa balay sa Ginoo naghatag niini.12

Pagkatam- is sa kasigurohan, pagkamakahupay sa kalinaw nga 
moabut gikan sa kahibalo nga kon kita magminyo sa tarung ug 
magpuyo nga tarung, ang atong relasyon magpadayon, bisan pa 
sa kasigurado sa kamatayon ug ang paglabay sa panahon. Ang 
tawo mahimong magsulat og mga awit sa gugma ug awiton kini. 
Sila mahimong mangandoy ug maglaum ug magdamgo. Apan ang 
tanan niini usa lamang ka romantikong pangindahay hangtud nga 
adunay paggamit sa awtoridad nga molapas pa sa mga gahum sa 
panahon ug kamatayon.13

3
Ang mga bana ug mga asawa magtambayayong sa 
pagpanglakaw sa usa ka mahangturong panaw.

Diha sa talagsaong desinyo, sa dihang unang gilalang sa Dios 
ang tawo, Siya milalang sa duha ka sekso. Ang pagpahinabo niining 
pagpadayag mao ang nakapahalangdon nianang duha ka sekso nga 
makita sa kaminyoon. Ang usa ka indibidwal mokompleto sa lain.14

Diha sa panag- uban sa kaminyoon walay usa nga ubos o labaw. 
Ang babaye dili mag- una sa paglakaw sa lalaki; ni ang lalaki 
mag- una sa paglakaw sa babaye. Magdungan sila sa paglakaw 
isip anak nga lalaki ug anak nga babaye sa Dios sa mahangturon 
nga panaw.15

Ang kaminyoon, sa labing tinuod nga sentido, mao ang usa ka 
pakig- uban sa managsama, sa walay paggamit og pagdominar sa 
lain, apan, hinoon, uban sa matag pag- awhag ug pag- abag, sa uban 
sa bisan unsang mga responsibilidad ug gipangandoy nga tingali 
iyang maangkon .16

Mga asawa, tan- awa ang inyong mga bana isip inyong mga bilil-
hon nga mga kauban ug magpuyo nga takus niana nga pagpakig- 
uban. Mga bana, tan- awa ang inyong mga asawa nga mao ang 
inyong kabtangan nga gipakabili , matag babaye nga anak sa Dios, 
katimbang ninyo kini sa paglakaw nga magtambayayong, pinaagi 
sa kahayag ug unos, pinaagi sa mga katalagman ug kadaugan sa 
kinabuhi.17
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Naghunahuna ko sa duha ka [mga higala] nga akong nakaila . . . 
niadtong katuigan sa High school ug sa unibersidad. Usa siya ka 
lalaki gikan sa usa ka probinsya, yano ang pamayhon, walay kwarta 
o dayag nga saad. Nagdako siya sa usa ka umahan, ug kon aduna 
man siyay kalidad nga madanihon, mao kana ang kapasidad sa 
pagtrabaho. . . . Apan bisan sa iyang tagabukid nga hitsura, aduna 
siyay pahiyom ug usa ka personalidad nga daw nag- awit sa kamaa-
yo. Siya usa ka babaye nga taga siyudad nga gikan sa komportable 
nga pagkabutang. . . .

Adunay murag usa ka magic nga nahitabo tali kanila. Sila nag-
kahigugmaay. .  .  . [Sila] nangatawa ug nanayaw ug dungan nga 
nagtuon niadtong mga katuigan. Nagminyo sila sa higayon nga 
ang mga tawo nahibulong kon unsaon kaha nila nga adunay igong 
kinitaan aron mabuhi. Ang lalaki nanlimbasug sa iyang propesyo-
nal nga pag- eskwela ug mitapos nga hapit nag- una sa iyang klase. 
Ang babaye nagdaginut ug nagtigum ug mitrabaho ug nag- ampo. 
Siya miawhag ug mipaluyo ug kon ang mga butang ingon og lisud 
na kaayo sa hilom siya miingon, “Sige lang makasugakod ra ta.” 
Nalig- on pinaagi sa iyang hugot nga pagtuo ngadto sa iyang bana, 
milahutay ang lalaki niadtong malisud nga katuigan. Nanganak sila, 
ug sila mipangga kanila ug miamuma kanila ug mihatag kanila sa 
siguridad nga naggikan sa ilang kaugalingong ehemplo sa gugma 
ug kamaunungon sa usag- usa. Karon kwarenta y singko ka tuig ug 
dugang pa ang milabay. Ang ilang mga anak nanagko na ug nag-
hatag og dungog ngadto kanila, ngadto sa Simbahan, ug ngadto sa 
katilingban diin sila nagpuyo.

Bag- uhay lang, samtang nagsakay sa eroplano gikan sa New York, 
milakaw ko diha sa tunga- tungang agianan sa medyo ngitngit nga 
cabin ug nakita nako ang babaye, puti og buhok, ang iyang ulo 
misandig sa abaga sa iyang bana samtang nahikatulog ug mainiton 
nga naggunitay sa ilang mga kamot. Ang bana nagmata ug nakaila 
nako. Nakamata ang asawa sa among pagsugod og istorya. Sila, 
usab, namalik gikan sa New York, diin naghatud siya og papeles-
sa usa sa bantugan makinaadmanong mga katilingban sa nasud. 
Gamay ra ang iyang gikasulti mahitungod niini, apan mapagar-
buhon ang iyang asawa nga namulong sa mga pasidungog nga 
nahatag ngadto niya. . . .



K a P i T u l o  1 0

184

Naghunahuna ko niana sa akong pagbalik sa akong lingkura-
nan diha sa eroplano. Ug miingon ko sa akong kaugalingon, ang 
ilang mga higala kaniadto nakakita lamang og usa ka mag- uuma 
nga batang lalaki gikan sa probinsya ug usa ka mapahiyumon nga 
babaye nga gitumtom ang iyang ilong. Apan nakita niining duha 
ang gugma sa usag- usa, kamaunungon, kalinaw, pagtuo, ug ang 
kaugmaon. Tawaga lang kini og chemistry kon ganahan ka, tingali 
aduna pay ikadungang niana, apan adunay daghan pa gayud. Diha 
hinooy usa ka paglambo nga balaanon, natisok didto pinaagi sa 
Amahan kinsa atong Dios. Sa ilang panahon sa pag- eskwela takus 
silang nagsunod diha nianang kalamboan. Nagpuyo sila uban sa 
hiyas ug hugot nga pagtuo, uban sa pagpasalamat ug pagrespeto 
alang sa kaugalingon ug sa lain. Sa mga katuigan sa ilang lisod nga 
panlimbasug sa propesyonal ug ekonomikanhon, nakakaplag sila 
sa ilang kinadak- ang yutan- on nga kusog diha sa ilang pagpakig- 
uban. Karon nga may edad na nakaplagan nila ang ilang kalinaw, 
ang katagbawan nilang duha. Ug lapas niana sila gipasaligan og 
kasiguraduhan sa kahangturan nga kalipay sa pagpakig- uban ubos 
sa mga pakigsaad nga dugay nang gihimo ug mga saad nga dugay 
nang nahatag diha sa balay sa Ginoo .18

4
Ang Dios wala magpugong sa bisan unsang 

mga panalangin gikan sa takus nga mga 
indibidwal kinsa wala naminyo.

Sa laing paagi kita mihukom niining importante kaayong grupo 
diha sa Simbahan. Mabasa kini nga “Singles.” Manghinaut ko nga 
dili nato kana buhaton. Mga indibidwal kamo, lalaki ug babaye, 
anak sa Dios nga mga lalaki ug mga babaye, dili grupo sa “mao 
rang hitsuraa” o “mao rang buhata.” Tungod kay wala mahitabo nga 
kamo naminyo wala kana naghimo kaninyong lahi sa uban. Tanan 
kanato managsama ra og panagway ug emosyonal nga pagbati, sa 
atong kapasidad sa paghunahuna, sa pagrason, sa pagkamiserable, 
sa pagkamalipayon, sa paghigugma ug higugmaon.

Susama ra kamo ka importante ni bisan kinsa diha sa plano sa 
atong Amahan sa Langit, ug ubos sa Iyang kalooy walay panalangin 
nga angayan para kanimo nga hangtud sa hangtud pugngan gikan 
kanimo.19
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Tuguti ko karon sa pagsulti niadtong kinsa wala gayuy opor-
tunidad aron maminyo. Isaad ko kaninyo nga sensitibo kami sa 
kamingaw nga gibati sa kadaghanan ninyo. Ang kamingaw usa ka 
pait ug sakit nga butang. Naghunahuna ko nga ang tanang tawo 
ningbati niini kausa o makadaghan sa ilang kinabuhi. Ang among 
mga kasingkasing mibati nganha kaninyo uban sa pagsabut ug 
gugma. . . .

. . . Kini nga panahon sa inyong mga kinabuhi mahimong maa-
nindot. Kamo adunay kahingkod. Kamo adunay paghukom. Kadag-
hanan ninyo nakasulay og pagbansay ug adunay kasinatian. Kamo 
adunay pisikal, mental, ug espirituhanon nga kusog aron sa pagba-
yaw ug pagtabang ug pag- awhag.

Adunay daghan kaayo nga nagkinahanglan kaninyo. . . . Ipabi-
lin ang inyong pagkaespirituhanon ug motabang sa paglamdag sa 
uban.20

Kaninyo kinsa wala maminyo, . . . ang Dios naghatag kaninyo og 
usa ka matang o lain nga talento. Naghatag siya ninyo og kapasidad 
sa pagserbisyo sa mga panginahanglan sa uban ug sa pagpanala-
ngin sa ilang kinabuhi uban sa inyong kamabination ug kabalaka. 
Tabangi ang tawo nga anaa sa panginahanglan. . . .

Dugangi ang kahibalo og kahibalo. Palamboa ang inyong mga 
panghunahuna ug kahanas sa gipili nga natad sa disiplina. Adunay 
daghan kaayong mga oportunidad alang kaninyo kon andam kamo 
sa pagpahimulos niini. . . . Ayaw pagbati nga tungod kay kamo wala 
naminyo, ang Dios mitalikod ninyo. Ang kalibutan nanginahang-
lan kaninyo. Ang Simbahan nanginahanglan kaninyo. Hilabahan 
kadaghan sa mga tawo ug kawsa nga nagkinahanglan sa inyong 
mga kusog ug kaalam ug mga talento.

Pagmainampuon ug ayaw kawala sa paglaum. . . . Pagpakabuhi 
sa labing nindot nga kinabuhi diin kamo angayan, ug ang Ginoo 
sa iyang mas labaw nga kaalam ug diha sa iyang mahangturon nga 
panahon mohatag og tubag sa inyong mga pag- ampo.21

Kaninyo kinsa nadiborsyo, palihug hibaloi nga wala namo kamo 
gipakaubos isip mga pakyas tungod sa pakyas nga kaminyoon. . . . 
Atoa ang obligasyon sa dili pagkondinar, apan sa pagpasaylo ug 
sa pagkalimot, sa pagbayaw ug pagtabang. Sa inyong mga oras sa 
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kahaw- ang dangop ngadto sa Ginoo, kinsa miingon: “Umari kana-
ko, kamong tanan nga nabudlay ug nabug- atan, ug papahulayon 
ko kamo. . . . Kay masayon ang akong yugo, ug magaan ang akong 
luwan.” (Mat. 11:28, 30.)

Ang Ginoo dili mohikaw kaninyo o mosalikway kaninyo. Ang 
mga tubag sa inyong mga pag- ampo mahimong dili kulba- hinam; 
mahimong dili dayon kini masabut o gani mapasalamatan. Apan ang 
panahon moabut nga inyong masayran nga kamo napanalanginan.22

5
Ang kalipay diha sa kaminyoon moabut gikan sa 
pagpakita og usa ka mahigugmaon nga kabalaka 

alang sa kaayohan sa usa ka kauban.

Amumaha ug ugmara ang inyong kaminyoon. Bantayi kini ug 
trabahoa aron magpabilin kining solido ug matahum. . . . Ang kamin-
yoon usa ka kontrata, usa kini ka panagsabut, usa kini ka panag- 
uban tali sa lalaki ug usa ka babaye ubos sa plano sa Makagagahum. 
Mahimo kining huyang. Nagkinahanglan kini og pag- amuma ug 
dako kaayong paningkamot.23

Pagkahuman sa daghang katuigan nga pag- asikaso sa gatu-
san ka mga sitwasyon sa diborsyo, natagbaw ko sa paggamit sa 
bugtong nga buhat makahimo og labaw pa sa pagsulbad niining 
grabeng problema.

Kon ang kada bana ug kada asawa magmakanunayon sa pagbu-
hat sa bisan unsang butang nga masiguro ang kahupay ug kalipay 
sa iyang kauban, gamay ra gyud kaayo, kon naa man gani, ang 
diborsyo. Ang panaglalis dili madunggan. Mga pagpamasangil dili 
mahitabo batok sa kapikas. Dili mahitabo nga dunay moulbo nga 
kasuko. Hinoon, ang gugma ug kabalaka mopuli sa pag- abusar 
ug kabangis. . . .

Ang tambal alang sa kadaghanan sa mga problema sa minyo 
wala sa pagdiborsyo. Anaa kini sa paghinulsol ug pagpasaylo, sa 
pagpadayag og kamabination ug kabalaka. Kini makaplagan diha 
sa paggamit sa Golden Rule.

Usa kini ka talagsaon matahum nga talan- awon kon ang batan- 
ong lalaki ug usa ka batan- ong babaye mag- usa diha sa altar sa 
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pakigsaad sa atubangan sa Dios nga sila mopasidungog ug mohi-
gugma sa usag usa. Dayon pagka subo nga talan- awon kon sa 
pipila ka bulan nga molabay, o pila ka tuig, aduna nay makapasilo 
nga komentaryo, bangis ug mahait nga mga pulong, pagpaningka, 
mapait nga pagpasangil.

Dili kini kinahanglang mahitabo, pinalanggang kaigsoonan. Mahi-
mo kitang mobangon gikan niining bangis ug ubos nga mga ele-
mento sa atong mga kinabuhi (tan- awa sa Mga Taga Galacia 4:9). 
Mahimo kitang mangita ug moila sa balaanong kinaiya sa usag- usa, 
diin moabut kanato isip mga anak sa atong Amahan sa Langit. 
Mahimo kitang magpuyo nga magsunod diha sa hinatag sa Dios 
nga sumbanan sa kaminyoon sa pagtuman nianang angay kanato 
ug kita makahimo kon atong gamiton ang disiplina sa kaugalingon 
ug likayan ang pagdisiplina sa atong kauban.24

Kada kaminyoon maubos sa panagsa nga unoson nga pana-
hon. Apan uban sa pailub, pagrespetuhay, ug sa diwa sa pag- 
inunungay, atong mapakalma ang mga unos. Diin ang mga sayop 
nga nahimo, anaa ang pagpangayo og pasaylo, paghinulsol, ug 
pagpasaylo. Apan kinahanglan adunay kaandam sa pagbuhat sa 
ingon sa duha ka partido. . . .

amumaha ug ugmara ang inyong kaminyoon. bantayi kini 
ug buhata aron magpabilin kining lig- on ug matahum.
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Akong nakat- unan nga ang tinuod nga kahulugan sa kalipay sa 
kaminyoon anaa . . . diha sa kabalaka alang sa kahupayan ug kaa-
yohan sa usa ka kapikas. Ang paghunahuna lamang sa kaugalingon 
ug pagtagbaw sa personal nga mga tinguha dili makahimo og pag-
salig, gugma, o kalipay. Gawas lang kon anaa ang pagka dili hakog 
ang gugma, uban sa maayong kalidad, molambo ug mobuswak.25

Daghan kanato kinahanglan nga mohunong sa pagpangita og 
sayop ug magsugod sa pagpangita alang sa hiyas. .  .  . Sa walay 
palad, ang uban nga mga babaye gusto nga usbon ang ilang mga 
bana sumala sa unsay ilang hunahuna kon unsa ang bana. Ang uban 
nga mga bana naglantaw niini isip ilang katungod ang pagpugos 
sa ilang mga asawa aron mohaum sa ilang sumbanan nga sa ilang 
hunahuna mao ang angay. Kini dili gayud mosalir. Mosangput lang 
kini sa panagbingkil, dili pagsinabtanay ug kasubo.

Kinahanglan gayud nga adunay pagrespetar alang sa kaikag sa 
usag usa. Kinahanglan gayud adunay oportunidad ug pag- awhag 
alang sa kalamboan ug pagpahayag sa indibidwal nga talento.26

Pagmatinud- anun gayud ngadto sa inyong gipili nga kapikas. 
Bahin sa panahon ug kahangturan, ang asawa o bana mao ang 
labing mahinungdanon nga kalig- on nga inyong mabatunan. Sila 
angayan sa kinanindotan nga anaa kaninyo.27

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Si Presidente Hinckley mitudlo nga ang Langitnong Amahan 

midesinyo sa kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye. 
“alang sa kalipay ug seguridad sa Iyang mga anak” (seksyon 1). 
Sa unsa nga paagi nga kining kahibalo makaimpluwensya sa 
relasyon tali sa usa ka bana ug asawa? Sa unsa nga paagi nga ang 
bana ug asawa makapabilin sa ilang kaminyoon nga “lunsay ug 
walay lama sa kadautan sa kalibutan”?

• Unsa ang mga panalangin sa usa ka mahangturon nga kamin-
yoon dinhi niini nga kinabuhi ug sa kahangturan? (Tan- awa sa 
seksyon 2.) Unsa nga mga kasinatian nga nakahatag kaninyo 
og pagpasalamat alang sa mahangturon nga pakigrelasyon? Sa 



K a P i T u l o  1 0

189

unsang paagi nga makatudlo kita sa mga anak sa kaimportante 
sa mahangturon nga kaminyoon?

• Nganong ang kaminyoon kinahanglan nga mahimong “patas ang 
panag- uban” (Tan- awa sa seksyon 3.) Unsay inyong nakat- unan 
gikan sa mga kasulatan nga gikutlo sa seksyon 3? Unsaon sa bana 
ug asawa nga makaugmad niining matang sa kalig- on diha sa 
ilang kaminyoon?

• Sa unsa nga paagi nga ang mga saad ug tambag diha sa seksyon 
4 nakatabang sa mga tawo kinsa dili minyo? Sa unsa nga paagi 
nga ang mga pagtulun-an niini nga seksyon magamit ngadto sa 
tanang katawhan? Nganong importante ang paggamit sa atong 
mga talento ug kahanas sa pagserbisyo sa uban?

• Unsa pay ubang pamaagi sa usa ka bana ug asawa aron maka 
“amuma ug makaugmad” sa ilang kaminyoon? (Tan- awa sa sek-
syon 5.) Unsa ang inyong nakat- unan mahitungod kon unsaon sa 
usa ka bana ug asawa nga mag- uban sa pagbuntog sa mga hagit 
ug makakaplag og mas dakong kalipay? Unsang mga ehemplo 
ang inyong nakita?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
1 Mga Taga Corinto 11:11; Mateo 19:3–6; D&P 42:22; 132:18–19; 

Moises 2:27–28; 3:18, 21–24

Tabang sa Pagtuon
“Sa paggahin ninyo og panahon matag adlaw, sa personal ug 

uban sa pamilya, sa pagtuon sa pulong sa Dios, ang kalinaw mopa-
tigbabaw sa inyong kinabuhi. Kana nga kalinaw dili moabut gikan 
sa kalibutan. Kini moabut gikan sa inyong panimalay, pamilya, sa 
kaugalingong kasingkasing” (Richard G. Scott, “Himoa ang Pagga-
mit sa Pagtuo nga Inyong Unang Prayoridad,” Ensign o Liahona, 
Nob. 2014, 93).



K a P i T u l o  1 0

190

Mubo nga mga Sulat
 1. Sa “Ang mga Babaye sa Atong mga 

Kinabuhi,” Ensign o Liahona, Nob. 
2004, 85.

 2. Sa “At Home with the Hinckleys,” 
Ensign, Okt. 2003, 22.

 3. Sa Jeffrey R. Holland, “President 
 Gordon B. Hinckley: Stalwart and 
Brave He Stands,” Ensign, Hunyo 1995, 
10–11.

 4. Sa Glimpses into the Life and Heart of 
Marjorie Pay Hinckley, ed. Virginia H. 
Pearce (1999), x.

 5. Sa Glimpses, 184.
 6. Gordon B. Hinckley journal, Abr. 29, 

1977.
 7. Sa Gerry Avant, “A Tender Farewell to 

an Elect Lady,” Church News, Abr. 17, 
2004, 4.

 8. “The Women in Our Lives,” 82.
 9. Sa Marjorie Pay Hinckley, Mga sulat 

(2004), 264; tan- awa usab sa R. Scott 
Lloyd, “Apostle’s Work Continues 
beyond Veil,” Church News, Hulyo 31, 
2004, 3.

 10.  “What God Hath Joined Together,” 
Ensign, Mayo 1991, 71.

 11. “Ang mga Butang nga Akong Nahibalo-
an,” Ensign o Liahona, Mayo 2007, 85.

 12. “Why These Temples?” Ensign, Okt. 
2010, 24; tan- awa usab sa Ensign, Ago. 
1974, 39–40.

 13. “The Marriage That Endures,” Ensign, 
Hulyo 2003, 6–7; tan- awa usab sa 
Ensign, Mayo 1974, 24.

 14. “The Women in Our Lives,” 84.
 15. “Personal Worthiness to Exercise the 

Priesthood,” Ensign, Mayo 2002, 54.
 16. “I Believe,” Ensign, Ago. 1992, 6.
 17. “What God Hath Joined Together,” 74.
 18. “And the Greatest of These Is Love” 

(Brigham Young University devotional, 
Peb. 14, 1978), 2–3, speeches.byu.edu.

 19. “To Single Adults,” Ensign, Hunyo 
1989, 72.

 20. “To Single Adults,” 72–73.
 21. “Live Up to Your Inheritance,” Ensign, 

Nob. 1983, 82–83.
 22. “To Single Adults,” 74.
 23. “Walking in the Light of the Lord,” 

Ensign, Nob. 1998, 99–19.
24. “The Women in Our Lives,” 84.
 25. “I Believe,” 5–6.
 26. Cornerstones of a Happy Home 

( pamphlet, 1984), 5–6.
 27. “Thou Shalt Not Covet,” Ensign, Mar. 

1990, 6.



191

K A P I T U L O  1 1

Panimalay—Ang Pasikaran sa 
usa ka Matarung nga Kinabuhi

“Kon padak- on ninyo ang inyong mga anak sa mga 
paagi sa ebanghelyo ni Jesukristo, uban sa paghigugma 

ug taas nga paglaum, mas taas ang purohan nga 
magmalinawon unya ang ilang mga kinabuhi.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Ulahi sa 1973, Si Gordon ug Marjorie Hinckley nagdumili og 
hukom sa pagbalhin gikan sa ilang panimalay sa East Mill Creek, 
Utah, aron sila makapuyo nga mas duol ngadto sa mga punoang 
buhatan sa Simbahan sa Siyudad sa Salt Lake. Si Presidente Hinckley, 
kinsa niana nga panahon usa ka miyembro sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, mihatag og panahon sa Bisperas sa Bag- 
ong Tuig nianang tuiga sa pagsulat mahitungod sa ilang panimalay. 
Ang iyang mga pulong mipadayag sa iyang mga pagbati mahitungod 
sa dapit, apan gani sobra pa, kini mipadayag sa iyang mga pagbati 
mahitungod sa usa ka mahigugmaong pamilya.

“Unsa ka subo nga handumon namo ang mahitungod sa pagbi-
ya,” siya misulat. Gihinumduman niya ang paningkamot sa pamilya 
sa pagtukod sa panimalay ug sa pagpalambo sa naglibut nga yuta. 
Dayon ang iyang mga hunahuna mibalhin ngadto sa mga relasyon—
sa usag usa ug uban sa Ginoo.

“Dinhi nag- uban kami og dula samtang nagtubo ang among mga 
anak, ug dinhi nag- uban kami sa pag- ampo. Dinhi kami ug ang 
among mga anak miabut sa kahibalo sa atong Langitnong Amahan, 
nga Siya buhi, ug maminaw, ug motubag.

“Tingali ako mopadayon sa pagsulat og usa ka basahon . . . dili 
alang sa kalibutan, apan alang niadtong lima ka mga anak, sa ilang 
mga kapikas ug kaliwatan. Ug kon ako makagamit sa hustong mga 
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“nagtawag kami sa mga ginikanan sa pagdeboto sa ilang labing maayo 
nga paningkamot sa pagtudlo ug pag- amuma sa ilang mga anak.”
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pulong sa istorya kabahin niana nga panimalay adunay mga luha ug 
katawa, ug dako kaayo nga kahilum, nag- impluwensya nga espiritu 
sa gugma nga motandog sa mga kasingkasing niadtong kinsa buhi 
ug gipatubo ang ilang gugma sa usag usa, gihigugma nila ang ilang 
mga silingan, gihigugma nila ang ilang Dios ug Ginoong Jesukristo.” 1

Sa tibuok niyang pangalagad, si Presidente Hinckley mipamatuod 
kabahin sa importansya sa mahigugmaon, matinud- anon nga mga 
pamilya. Ubos sa iyang direksyon, ang Unang Kapangulohan ug 
ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles gimantala ang “Ang 
Pamilya [Banay]: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” diin si 
Elder M. Russell Ballard sa Napulog Duha mihulagway isip “hagit 
nga tawag sa pagpanalipod ug paglig- on sa mga pamilya.” 2 Human 
basaha ang pamahayag diha sa Septyembre 1995 sa kinatibuk- ang 
miting sa Relief Society, si Presidente Hinckley mipahayag: “Ang 
kalig- on sa bisan unsa nga nasud anaa sa mga bong- bong sa mga 
panimalay niini. Among giawhag ang atong mga katawhan bisan 
asa sa paglig- on sa ilang mga pamilya sa pagsunod sa dugay nang 
gitahud nga mga hiyas.” 3

Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Ang mga relasyon sa pamilya maoy labing 
sagrado sa tanang mga relasyon.

Ang pamilya balaan. Kini gitukod sa atong Langitnong Amahan. Kini 
naglukop sa labing sagrado sa tanang mga relasyon. Pinaagi lamang 
sa organisasyon niini nga ang mga katuyoan sa Ginoo matuman.4

Kita usa ka simbahan nga nagpamatuod sa importansya sa pamil-
ya—ang amahan, ang inahan, ang mga anak—ug sa kamatuoran 
nga kitang tanan mga anak sa Dios nga atong Amahan sa Kahang-
turan. Ang mga ginikanan kinsa nagdala sa mga anak nganhi sa 
kalibutan adunay responsibilidad sa paghigugma niadtong mga 
bataa, sa pagpadako kanila ug sa pag- amuma kanila, sa pagtudlo 
kanila niadtong mga hiyas nga mopanalangin sa ilang mga kinabu-
hi aron sila magdako nga mahimong maayo nga mga tagilungsod. 
. . . Gusto akong mohatag og importansya nianang pamilyar na 
nganha kaninyo, ug kana mao ang importansya sa pagbugkos sa 
atong pamilya uban sa paghigugma ug pagkamabination, uban sa 
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pagpasalamat ug pagrespeto, ug uban sa pagtudlo sa mga paagi 
sa Ginoo aron ang inyong mga anak magtubo diha sa pagkama-
tarung ug paglikay sa mga trahedya nga nakaapekto og daghang 
mga pamilya sa tibuok kalibutan.5

Gikinahanglan gayud nga dili ninyo pasagdan ang inyong mga 
pamilya. Walay anaa kaninyo nga mas bililhon pa.6

2
Ang mga amahan ug mga inahan adunay 

pribilehiyo sa pag- amuma sa ilang mga anak ug sa 
pagtudlo kanila sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Nanawagan kami sa mga ginikanan sa paggahin sa ilang pina-
kamaayong paningkamot sa pagtudlo ug pagmatuto sa ilang mga 
anak diha sa mga baruganan sa ebanghelyo nga maoy magpabilin 
kanila nga duol sa Simbahan. Ang panimalay mao ang basehan sa 
usa ka matarung nga kinabuhi, ug walay laing himan ang makahu-
lip sa dapit niini o makatuman sa importanteng mga gamit niini sa 
pagpadayon niining hinatag sa Dios nga responsibilidad.7

Ako nalipay nga walay makahatag og kasigurohan sa mas dako 
nga kalampusan sa makuyaw nga buluhaton sa pagkaginikanan kay 
sa usa ka programa sa kinabuhi sa pamilya nga moabut gikan sa 
talagsaong pagtudlo sa ebanghelyo: nga ang amahan sa panimalay 
unta sinul- uban sa priesthood sa Dios; nga kini iyang pribilehiyo 
ug obligasyon isip usa ka tinugyanan alang sa mga anak sa atong 
Langitnong Amahan sa paghatag sa ilang mga panginahanglan; nga 
siya ang gikinahanglang magmando sa panimalay diha sa espiritu 
sa priesthood “pinaagi sa pagdani, sa pagkamainantuson, sa kalu-
mo ug kaaghup, ug sa tiunay nga paghigugma”.(D&P 121:41–42); 
nga ang inahan diha sa panimalay usa ka anak nga babaye sa Dios, 
usa ka kalag nga may salabutan, debosyon, ug paghigugma kinsa 
mahimong sul- uban sa Espiritu sa Dios; nga kini iyang pribilehiyo 
ug obligasyon isip usa ka tinugyanan sa atong Langitnong Amahan 
sa pagmatuto niadtong mga anak sa ilang inadlaw nga mga pangi-
nahanglan; nga siya, kauban sa iyang bana, gikinahanglan usab nga 
motudlo sa iyang mga anak sa “pagsabut sa doktrina sa paghinul-
sol, hugot nga pagtuo diha ni Kristo ang Anak sa buhing Dios, ug 
sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa 
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mga kamot . . . [ug] sa pag- ampo ug sa paglakaw nga matarung sa 
atubangan sa Ginoo.” (D&P 68:25, 28.)

Sa ingon niana nga panimalay, ang mga ginikanan gihigugma 
ug dili kalisangan; sila gidayeg ug dili kahadlokan. Ug ang mga 
anak giisip ingon nga mga gasa sa Ginoo, nga amumahan, imatuto, 
dasigon, ug tudloan.

Tingali usahay adunay panagsa nga dili panag- uyon; adunay 
gagmay nga mga panag- away. Apan kon adunay pag- ampo diha 
sa pamilya, ug gugma, ug konsiderasyon, maanaay pundasyon sa 
pagbati nga mobugkos sa hangtud ug pagkamaunungon nga sa 
kanunay mogiya.8

Karon mosulti ako ngadto sa walay kapikas nga mga ginikanan. 
. . . [Kamo] nagdala og bug- at nga mga palas- unon sa pakigbisog 
sa inadlaw nga mga kalisud nga uban sa pagpadako og mga anak 
ug sa pagtan- aw nga ang ilang mga panginahanglan natubag. Kini 
nag- inusara nga katungdanan. Apan dili kinahanglan nga kamo sa 
kanunay mag- inusara. Apan adunay daghan, daghan kaayo niini nga 
Simbahan kinsa moduol kaninyo uban ang pagbati ug pagsabut. Dili 
nila tuyo ang pagpanghilabut diin sila wala kinahanglana. Apan ang 
ilang interes tinuod ug kinasingkasing, ug nagpanalangin sila sa ilang 
kaugalingong mga kinabuhi samtang sila nagpanalangin sa inyong 
mga kinabuhi ug niadtong inyong mga anak. Ikalipay ang ilang 
tabang. Nagkinahanglan silang mohatag niini alang sa ilang kauga-
lingong mga kaayohan ingon man usab alang sa inyong kaayohan.

Kita adunay mga liboan nga maayong mga bishop niini nga Sim-
bahan. Kita adunay mga liboan nga maayong mga opisyales sa 
korum. Kita adunay mga liboan nga talagsaong mga babaye sa 
Relief Society. Kita adunay mga home teacher ug visiting teacher. 
Sila inyong mga higala, gipahimutang sa Ginoo aron sa paghatag 
sa ilang kalig- on sa pagtabang kaninyo. Ug ayaw kalimot nga ang 
Ginoo Mismo usa ka tinubdan sa kalig- on nga mas labaw kay ni 
bisan kinsa. Natandog ako sa usa ka kasinatian nga giistorya sa . . . 
usa ka walay kapikas nga ginikanan nga nagpadako og pito ka mga 
anak, sa dihang siya nangamuyo ngadto sa iyang Amahan sa Langit 
nga siya unta mouban Kaniya, bisan og usa ka gabii lamang, aron 
sa pagpangita og kahupayan ug kalig- on alang sa mga pagsulay sa 
umaabut. Malumo ang tubag nga miabut sulod sa iyang salabutan 
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hapit sama sa usa ka pagpadayag: “Dili ikaw makauban kanako, 
apan ako makauban kanimo.” 9

Kon padak- on ninyo ang inyong mga anak sa mga paagi sa ebang-
helyo ni Jesukristo, uban sa paghigugma ug taas nga paglaum, mas 
taas ang purohan nga magmalinawon unya ang ilang mga kinabuhi.10

3
Pinaagi sa pamilya nga pag- ampo, ang mga anak magtubo 

uban ang hugot nga pagtuo diha sa buhing Dios.

Tan- awa ang inyong gagmayng mga bata. Pag- ampo uban kanila. 
Pag- ampo alang kanila ug panalangini sila. Ang kalibutan diin sila 
naglihok usa ka gubot ug lisud nga kalibutan. Sila makasugat og 
daghang mga kalisdanan. Ilang kinahanglanon ang tanang kalig- on 
ug ang tanang hugot nga pagtuo nga inyong mahatag kanila samtang 
sila duol pa ninyo. Ug sila magkinahanglan usab og mas dako nga 
kalig- on nga nagagikan sa mas taas nga gahum. Kinahanglan silang 
mobuhat og mas daghan kay sa moduyog sa unsay ilang hikapla-
gan. Kinahanglan silang mopauswag sa kalibutan, ug ang paagi 
lamang nga sila aduna mao ang ehemplo sa ilang kaugalingong 
mga kinabuhi ug ang gahum sa pagdani nga moabut gikan sa ilang 
mga pagpamatuod ug sa ilang kahibalo mahitungod sa mga butang 
sa Dios. Magkinahanglan sila sa panabang sa Ginoo. Samtang sila 
gagmay pa, pag- ampo uban kanila nga sila moabut sa pagkasayud 
nianang tinubdan sa kalig- on nga mahimo unyang anaa kanunay 
sa matag takna sa panginahanglan.11

Ako walay laing nahibaloan nga buhat nga adunay mapuslanon 
kaayong epekto diha sa inyong mga kinabuhi sama sa pagbansay 
og luhod nga mag- uban diha sa pag- ampo. Ang mga pulong gayud, 
Among Amahan sa Langit, adunay dako kaayong epekto. Kamo dili 
makasulti niini uban ang sinseridad ug uban ang pag- ila nga walay 
pipila ka pagbati sa pagkamay- tulubagon ngadto sa Dios. . . .

Ang inyong inadlaw nga pakigsulti uban kaniya magdala og 
kalinaw nganha sa inyong mga kasingkasing ug hingpit nga kalipay 
nganha sa inyong mga kinabuhi nga moabut gikan sa walay lain 
nga tinubdan. . . . Ang inyong gugma molig- on. Ang inyong pagka-
mapasalamaton sa usag usa motubo.
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Ang inyong mga anak mapanalanginan uban sa pagbati sa kasi-
gurohan nga moabut sa pagpuyo sa usa ka panimalay diin nagpuyo 
ang Espiritu sa Dios. Ilang mailhan ug higugmaon ang mga ginikanan 
kinsa nagrespeto sa usag usa, ug ang pagbati sa pagrespeto motubo 
diha sa ilang kaugalingong mga kasingkasing. Ilang masinati ang 
kasigurohan sa mabinationg mga pulong nga hinay pagkasulti. Sila 
pagapanalipdan sa usa ka amahan ug inahan kinsa, nagpuyo nga 
matinuoron uban sa Dios, nagpuyo nga matinuoron sa usag usa ug 
uban sa ilang mga isigkatawo. Sila mohingkod nga may pagbati nga 
mapasalamaton, ingon nga nadunggan sa ilang mga ginikanan diha 
sa pag- ampo nga nagpahayag og pasalamat alang sa mga panalangin 
nga dagko ug gagmay. Sila modagko uban sa hugot nga pagtuo diha 
sa buhing Dios.12

4
Ang family home evening makapundok sa mga ginikanan 

ug mga anak diha sa pagkat- on sa mga paagi sa Ginoo.

Akong mahinumduman sa dihang gamay pa ako nga batang lalaki, 
lima ka tuig ang panuigon, gianunsyo ni Presidente Joseph F. Smith 
ngadto sa tanang Simbahan nga sila kinahanglan nga magpundok 
sa ilang mga pamilya sa family home evening. Miingon ang akong 
amahan, “Ang Presidente sa Simbahan naghangyo kanato nga atong 
buhaton kini, ug kita mobuhat niini.”

Busa nagpundok kaming tanan sa family home evening. Maka-
lingaw kini. Miingon siya, “Manganta kita.” Hinoon, kami dili mga 
mang- aawit. .  .  . Misulay lang mi og kanta ug nagkinataw- anay. 
Daghan pa mi og gihimo. Apan gikan niana nga kasinatian sa hinay- 
hinay dihay miabut nga usa ka butang nga nindot kaayo—usa ka 
buhat nga mitabang kanamo, nga nagdug- ol kanamo isip usa ka 
pamilya, nga naglig- on kanamo, ug dihay mitubo sa among mga 
kasingkasing nga lig- on nga pagtuo sa bili sa family home evening.13

Mapasalamaton ako nga kita isip Simbahan adunay usa ka suka-
ranang bahin sa atong programa ang paghimo og usa ka senema-
nang family home evening. Usa kini ka makahuluganong butang 
nga niining nagkapuliki nga mga adlaw liboan ka mga pamilya sa 
tibuok kalibutan naghimo og makugihong paningkamot sa paghalad 
og usa ka gabii matag semana sa pagdungan og awit, sa pagtudlo 



K a P i T u l o  1 1

198

sa usag usa sa mga paagi sa Ginoo, sa pagluhod sa pag- ampo, diha 
niana aron sa pagpasalamat sa Ginoo alang sa iyang mga kalooy ug 
sa paghangyo sa iyang mga panalangin diha sa atong mga kinabuhi, 
sa atong mga panimalay, sa atong mga buhat, sa atong yuta. Nag-
tuo ako nga atong gihatagan og gamay nga bili ang dako kaayong 
kaayohan nga nagagikan niini nga programa.14

Kon kamo adunay pagduda mahitungod sa hiyas sa family home 
evening, sulayi kini. Pundoka ang inyong mga anak libut kaninyo, 
tudloi sila, pagpamatuod ngadto kanila, pagbasa og dungan sa mga 
kasulatan ug pag- uban og kalingaw.15

5
Ang mga ginikanan kinahanglan magsugod 
sa pagtudlo sa ilang mga anak sa panahon 

nga ang mga bata gagmay pa kaayo.

Dili pa dugay human kami naminyo, gitukod namo ang among 
unang panimalay. Kami dihay gamay nga kwarta, ug daghan akog 
trabaho. Ang pagpanindot sa nataran tibuok nakong responsibilidad. 
Ang una sa daghang mga kahoy nga akong gitanom mao ang usa ka 
walay tunok nga honey locust, ug akong gipanglantaw ang adlaw 
nga ang landong niini motabang sa pagbugnaw sa balay sa ting- init. 
Akong gibutangan ang usa ka dapit diha sa eskina diin ang hangin 
gikan sa bukid [canyon] ngadto sa silangan mohuyop sa labing 
kusog. Naglungag ako, gibutang ang gamut, giliyokan kini og yuta, 
gibu- buan og tubig, ug kasagaran gikalimtan kini. Gamay ra kini 
nga kahoy, tingali 2 ka sentimetro ang gilapdon. Kini humok kaayo 
nga sayon nakong bawgon sa bisan asa nga direksyon. Gamay nga 
pagtagad ang gihatag ko niini samtang nanglabay ang mga katuigan. 
Dayon usa ka tingtugnaw nga adlaw sa dihang ang mga kahoy walay 
mga dahon, nahitabo nga nakatan- aw ako niini gikan sa bintana. 
Akong nakita nga kini nagharag ngadto sa kasadpan, nadaut ang 
hitsura ug nagtakilid. Dili ko hapit makatuo niini. Migawas ako ug 
giandam ang akong kaugalingon atubang niini ingon og iduot kini 
nga matarung og barug. Apan ang punoan sa karon hapit usa ka pye 
ang gilapdon. Ang akong kusog walay epekto batok niini. Mikuha 
ako gikan sa akong butanganan sa mga himan og muton ug pisi, 
gihigot ang usa ka tumoy ngadto sa kahoy ug ang usa ngadto sa lig- 
on nga pagkahimutang nga poste. Gibitad nako ang pisi. Ang mga 
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“Pundoka ang inyong mga anak libut kaninyo, tudloi 
sila, pagpamatuod ngadto kanila, pagbasa og dungan 

sa mga kasulatan ug pag- uban og kalingaw.”

muton nairog lamang og gamay, ug ang punoan sa kahoy nauyog 
og hinay. Apan mao ra kadto ang tanan. Kini ingon og nagsulti ngari 
kanako, “Dili ka makatul- id kanako. Ulahi na kini kaayo. Mitubo ako 
niini nga paagi tungod sa imong pagpasagad, ug ako dili monunot.”

Sa katapusan ingon nga nawad- an og paglaum akong gikuha 
ang akong gabas ug giputol ang dako kaayong bug- at nga sanga sa 
kasadpang bahin. Misibug ako ug gisuta unsay akong nahimo. Akong 
naputol ang kinadak- ang bahin sa kahoy, nagbilin og dako kaayong 
uwat nga mga walo ka pulgada [20 ka sentimetro] nga mitadlas ug 
usa lamang ka gamay nga sanga mitubo paingon sa langit.

. . . Bag- o nakong gitan- aw pag- usab ang kahoy. Kini dako, ang 
porma mas maayo, ug kini dako kaayong tabang sa panimalay. Apan 
unsa ka seryuso ang samad sa kabatan- on niini ug unsa kasakit ang 
tambal nga akong gigamit sa pagtul- id niini. Sa dihang ang kahoy 
gitanom pa, usa ka buok nga gamayng pisi makapugong unta niini 
batok sa mga kusog nga hangin. Ako makahimo ug kinahanglan 
untang mohatag nianang gamay nga pisi uban sa gamay ra kaayong 
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paninguha, apan wala nako buhata. Ug kini minunot sa mga kusog 
nga miabut batok niini.

Ang mga bata sama sa mga kahoy. Samtang sila gagmay pa, ang 
ilang mga kinabuhi mahulma ug matudloan kasagaran uban sa 
gamay kaayo nga paninguha. Miingon ang manunulat sa Proverbio, 
“Bansaya ang bata diha sa dalan nga iyang pagalaktan: ug bisan kong 
siya matigulang na, siya dili mobiya gikan niana” [Proverbio 22:6]. 
Kana nga pagbansay nagsugod sa iyang gamut diha sa panimalay.16

Miingon si Isaias, “Ang tanan nimo nga mga anak pagatudloan 
mahitungod sa Ginoo; ug daku ang pakigdait sa imong mga anak” 
(Isa. 54:13).

Busa agaka ang inyong mga anak, busa giyahi ug pasunda sila 
gikan sa panahon nga sila gagmay pa kaayo, busa tudloi sila diha 
sa mga paagi sa Ginoo, nga ang kalinaw mahimo nila nga kauban 
sa tibuok kinabuhi.17

6
Kon ang mga anak mosukol, ang mga ginikanan 
kinahanglan nga mopadayon sa pag- ampo alang 

kanila, paghigugma kanila, ug pagtambag kanila.

Akong naila nga adunay mga ginikanan kinsa, bisan pa sa pagbu- 
bu sa gugma ug sa makugihon ug matinud- anong paningkamot sa 
pagtudlo kanila, nakakita sa ilang mga anak nga nagtubo sa sukwahi 
nga paagi ug naghilak samtang ang ilang nahisalaag nga mga anak 
sa tinuyo nagsunod sa mga dalan sa makalolooy nga sangputanan. 
Alang niana ako adunay dako kaayo nga kalooy, ug ngadto kanila 
naandan nako ang pagkutlo sa mga pulong ni Ezequiel: “Ang anak 
dili magapas- an sa kasal- anan sa amahan, ni ang amahan magapas- 
an sa kasal- anan sa anak” (Ezequiel 18:20).18

Panagsa, bisan pa sa tanang mga butang nga imong gipaningka-
mutang buhaton, adunay sukol nga bata. Apan padayon niini. Ayaw 
pagbiya. Dili gayud kamo mapakyas samtang kamo maningkamot. 
Padayon niini.19

Kon bisan kinsa kaninyo adunay bata o hinigugma nga naa nia-
na nga kahimtang [sa pagkasukol], ayaw pagbiya. Pag- ampo alang 
kanila ug higugmaa sila ug tambagi sila ug tabangi sila.20
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Usahay ingon og kini ulahi na kaayo. . . . Apan, hinumdumi ang 
akong locust nga walay tunok nga kahoy [tan- awa sa mga pahina 
171–72]. Ang operasyon ug pag- antus moresulta og usa ka butang 
nga maanindot, kansang kinabuhi sa kaulahian maghatag og maka-
lipay nga proteksyon gikan sa labing mainit nga panahon.21

7
Kita naglig- on sa atong mga pamilya samtang kita 

nangayo sa panabang sa langit ug sa pag- amuma og 
espiritu sa gugma ug pagrespeto alang sa usag usa.

[Pagpatubo og pamilya] mahimong dili sayon. Kini mahimong 
puno uban sa kapakyasan ug hagit. Kini nagkinahanglan og kaisug 
ug pasensya. . . . Ang gugma makahimo og kalainan—ang gugma 
nga gipakigbahin sa kabuhong sukad pa sa pagkabata ug hangtud 
sa bakikaw nga mga tuig sa pagkabatan- on. Kini mohimo unsay dili 
gayud mahimo sa kwarta nga gipatuyang diha sa mga anak.

—Ug pasensya, uban sa pagpugong sa dila ug sa kahanas sa 
kaugalingon sa dili pagkasuko. . . .

—Ug ang pagdasig nga dali kaayong modayeg ug hinay nga 
mosaway.

Kini, uban sa mga pag- ampo, mohimo og mga katingalahan. 
Kamo dili magdahum nga mabuhat kini nga mag- inusara. Giki-
nahanglan ninyo ang panabang sa langit sa pagpatubo sa anak sa 
langit—inyong anak, kinsa anak usab sa iyang Langitnong Amahan22

Ang matag anak, uban sa pipila nga mga walay labut, mao ang 
produkto sa usa ka panimalay, mamaayo, ngil- ad, o walay pagtagad. 
Samtang ang mga anak nagtubo ngadto sa mga katuigan, ang ilang 
mga kinabuhi, kasagaran, mahimong sumpay ug salamin sa gitudlo 
sa pamilya. Kon adunay kabangis, abuso, dili kapugngan nga kasuko, 
pagluib, ang mga bunga masiguro ug maila, ug dako ang kalagmitan 
nga kini mausab sa mga henerasyon nga mosunod. Kon, sa laing 
bahin, adunay pagpugong sa kaugalingon, pagpasaylo, pagrespeto, 
pagtagad, pagkamabination, pagkamaloloy- on, ug kapuangod, ang 
mga bunga maila, ug kini sa mahangturong paagi magantihon. Kini 
mahimong positibo ug tam- is ug nindot kaayo. Ug ingon nga ang 
kalooy gihatag ug gitudlo sa mga ginikanan, kini usbon diha sa mga 
kinabuhi ug mga lihok sa sunod nga henerasyon.
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Mosulti ako ngadto sa mga amahan ug mga inahan bisan asa 
uban ang pangaliyupo sa pagwagtang sa kabagis diha kanato, sa 
pagpugong sa atong kasuko, sa paghinay sa atong mga tingog ug 
sa pakig- atubang uban ang kalooy ug gugma ug respeto usa ngadto 
sa lain diha sa atong mga panimalay.23

Gipamulong sa karaan nga ang “tubag nga malumo makahupay 
sa kapungot.” Prov. 15:1). Panagsa ra kita nga makakita og away kon 
mosulti kita nga malumo. Kini lamang kon kita moalsa sa atong mga 
tingog nga ang mga panaglalis mahimo ug gagmay nga mga butang 
himoong dakong gubot. . . . Ang tingog sa langit usa ka malinawon 
nga diyutayng tingog [tan- awa sa 1 Mga Hari 19:11–12]; sa ingon 
usab, ang tingog sa kalinaw sa panimalay usa ka hinay nga tingog.24

Dayag lamang, adunay panginahanglan sa disiplina sa mga pamil-
ya. Apan ang pagdisiplina nga sobra, disiplina nga walay kalooy 
dili mahitabo nga modangat ngadto sa pagtarung hinoon ngadto 
sa pagbatok ug kaligutgot. Walay matambalan niini ug modugang 
lamang sa problema. Kini kapakyasan sa kaugalingon.25

Walay disiplina sa tanang kalibutan sama sa disiplina sa paghi-
gugma. Kini adunay gahum nga iya ra gayud.26

Himoang magpadayon kita sa pagbuhat nga maglig- on ang atong 
mga pamilya. Himoa nga ang mga bana ug mga asawa mougmad 
og espiritu sa hingpit nga pag- inunungay sa usag usa. Dili nato 
himoon ang pagbale wala sa usag usa, apan himoon nato nga sa 
kanunay molihok sa pag- amuma og espiritu sa gugma ug respeto 
alang sa matag usa.27

O Dios, among Amahan sa Kahangturan, panalangini ang mga 
ginikanan sa pagtudlo uban sa gugma ug pag- awhag niadtong kinsa 
labing mahal, ang mga anak kinsa nagagikan Kanimo, nga mag- 
uban sila unta mapanalipdan ug magiyahan alang sa kaayohan ug, 
sa pagpadayon sa pagtubo, magdala og mga panalangin ngadto sa 
kalibutan diin sila mahimong kabahin.28
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Gitudlo ni Presidente Hinckley nga ang pamilya “nagrepresentar 

sa labing sagrado sa tanang mga relasyon” (seksyon 1). Sa unsa 
kaha nga paagi nga kini nga kamatuoran nag- apekto sa atong 
mga relasyon uban sa mga miyembro sa pamilya? Sa unsa kaha 
nga paagi kini nag- apekto sa paagi nga atong giuna ang atong 
oras ug mga kalihokan?

• Ngano nga kinahanglan ang mga ginikanan “mogahin sa ilang 
pinakamaayong paningkamot sa pagtudlo ug pagmatuto sa ilang 
mga anak diha sa mga baruganan sa ebanghelyo”? (Tan- awa sa 
seksyon 2.) Sa unsa nga paagi ang pagtudlo sa ebanghelyo mipa-
nalangin sa inyong pamilya? Sa unsa nga paagi ang mga ginikanan 
makapauswag sa ilang mga paningkamot sa pagtabang sa ilang 
mga anak sa pagsunod sa ebanghelyo?

• Ribyuha ang mga pagtulun- an ni Presidente Hinckley mahitungod 
sa mga panalangin sa pamilya nga pag- ampo (tan- awa sa seksyon 
3). Ngano sa inyong hunahuna ang pamilya nga pag- ampo nagdala 
og mga panalangin? Unsa nga mga panalangin nga inyong nasinati 
pinaagi sa kanunay nga pamilya nga pag- ampo? Unsa ang mawala 
kanato kon kita walay pagtagad sa pamilya nga pag- ampo?

• Unsa ang atong makat- unan gikan sa kasinatian ni Gordon B. 
Hinckley sa family home evening isip usa ka gamay nga batang 
lalaki? (Tan- awa sa seksyon 4.) Unsa nga mga panalangin ang 
miabut sa inyong pamilya pinaagi sa family home evening?

• Ribyuha ang istorya ni Presidente Hinckley kabahin sa honey 
locust nga kahoy (tan- awa sa seksyon 5) Unsang mga paggamit 
kining istorya aduna diha kaninyo?

• Sa unsang paagi kaha nga ang mga pagtulun- an ni Presidente 
Hinckley diha sa seksyon 6 makatabang sa mga ginikanan sa usa 
ka anak kinsa nahisalaag? Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang 
mga ginikanan ug ang uban makatambag pinaagi sa gugma?

• Nganong importante alang sa mga ginikanan sa pagdisiplina sa 
ilang mga anak uban sa gugma kay sa kasuko? Unsa ang pipila ka 
mga butang nga mahimo sa mga ginikanan sa pagdisiplina uban sa 
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gugma? Unsaon nga ang mga miyembro sa pamilya makamatuto 
og espiritu sa gugma alang sa usag usa? (Tan- awa sa seksyon 7.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Deuteronomio 11:19; Enos 1:1–5; Mosiah 4:14–15; Alma 56:45–48; 

3 Nephi 18:21; tan- awa usab “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngad-
to sa Kalibutan,” Ensign o Liahona, Nob. 2010, 129.

Tabang sa Pagtudlo
“Mahimong mobati ka nga nagkulang ka sa panabut sa usa ka 

piho nga baruganan nga imong giandam nga itudlo. Hinoon, sam-
tang mainampuon ikaw nga nagtuon niini, naningkamot sa pagsu-
nod niini, nangandam sa pagtudlo niini, ug dayon ipakigbahin kini 
ngadto sa uban, ang imong kaugalingon nga pagpamatuod malig- on 
ug mas molambo pa” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon 
nga Tawag [1999], 19).
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Pagkamasulundon: Sunda 
Lamang ang Ebanghelyo

“Ang paagi sa ebanghelyo usa ka masayon nga 
paagi. . . . Ipaubos ang inyong mga kaugalingon 

ug lakaw diha sa pagkamasulundon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Sa dihang si Gordon B. Hinckley naa sa edad nga 14 ka tuig, 
aduna siyay kasinatian didto sa Salt Lake Tabernacle nga nahimong 
hinungdan nga mohimo siya og usa ka importante nga resolusyon. 
Sa kaulahian siya mihinumdom:

“Akong [nadungog] si Presidente Heber J. Grant nga nagsulti sa 
iyang kasinatian sa pagbasa sa Basahon ni Mormon sa dihang bata 
pa siya. Misulti siya mahitungod ni Nephi ug sa iyang dakong implu-
wensiya sa iyang kinabuhi. Ug dayon, uban ang dako kaayong tingog 
ug lig- on nga pagtuo nga dili gayud nako makalimtan, mikutlo siya 
niadtong inila nga mga pulong ni Nephi: ‘Ako moadto ug mobuhat 
sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo, kay ako nasayud nga ang 
Ginoo dili mohatag og mga sugo ngadto sa mga katawhan, gawas 
kon siya moandam og paagi alang kanila nga sila unta makatuman 
sa butang diin siya misugo kanila’ (1 Ne. 3:7).

“Nianang panahona adunay miabut sa akong linghod nga kasing-
kasing usa ka resolusyon sa pagpaningkamot sa pagbuhat sa unsay 
gisugo sa Ginoo.” 1

Si Gordon B. Hinckley kanunay nga nagtinguha nga motuman 
niana nga resolusyon. Milabay ang katuigan, sa dihang siya Presiden-
te sa Simbahan, ang iyang mga pagtulun- an mipatalinghug og balik 
sa mensahe nga iyang nadungog isip usa ka batan- on nga lalaki. 
Nakigpulong ngadto sa usa ka grupo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw diha sa usa ka regional conference, siya miingon:
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ang ehemplo ni nephi sa pagkamasulundon midasig 
sa batan- ong gordon b. Hinckley.
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“Na- interbyu nako sa daghang mga tigbalita. Ang usa ka butang 
nga ilang isulti mao nga, ‘Karon unsa ang mahimong imong tema sa 
panahon sa imong kapangulohan?’ Ako masayong mosulti, ‘Sama nga 
tema diin akong nadungog nga gibalik- balik niini nga Simbahan sa 
mga presidente sa Simbahan ug sa mga apostoles taman sa akong 
mahinumduman: Pagpakabuhi sa ebanghelyo, ug ang matag usa 
nga magbuhat sa ingon makadawat diha sa iyang kasingsing og usa 
ka lig- on nga pagtuo sa kamatuoran nianang iyang gipakabuhi.’” 2

Sa iyang unang kinatubuk- ang komperensya isip Presidente 
sa Simbahan, si Presidente Hinckley mi- awhag sa tanan nga mas 
maningkamot pa sa pagpakabuhi sa ebanghelyo:

“Karon, akong mga kaigsoonan, miabot na ang panahon nga 
kita mobarug nga mas masaligon, moisa sa atong mga mata ug 
motuy- od sa atong mga hunahuna ngadto sa usa ka mas dako 
nga pagtukib ug pagsabut sa dako ug linibo nga misyon niining 
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. 
Kini usa ka panahon sa pagpakalig- on. Kini usa ka panahon sa 
pagpadayon sa unahan nga walay pagduhaduha, nahibalo kaayo 
sa pasabut, sa gilapdon, ug sa importansya sa atong misyon. Kini 
usa ka panahon sa pagbuhat sa unsay sakto nga walay sapayan 
kon unsay mga sangputanan nga tingali mosunod. Kini usa ka 
panahon nga makit- an nga naghupot sa mga kasugoan. Kini usa 
ka panahon sa pagkab- ot uban ang pagkamabination ug gugma 
ngadto niadtong anaa sa kalisud ug ngadto niadtong kinsa nahi-
salaag sa kangitngit ug kasakit. Kini usa ka panahon sa pagka- 
mahunahunaon ug maayo, matinahuron ug mapahimut- anon 
ngadto sa usag- usa diha sa tanan natong mga relasyon. Sa laktod 
nga pagkasulti, mahimong mas Kristohanon.” 3

Si Presidente Hinckley mipadayon sa paghatag og gibug- aton 
niini nga mensahe. Milabay ang napulo ka tuig iyang gibalik og 
sulti ang kini nga mga pulong diha sa kinatibuk- ang komperen-
sya ug gipasundan pinaagi sa pagsulti, “Kinahanglan kamo maoy 
mohukom kon unsa na kadak- a ang atong nahimo sa pagpahinabo 
sa katumanan nianang mao nga imbitasyon nga gihatag 10 ka tuig 
na ang milabay.” 4
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Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Kita mga katawhan sa pakigsaad, ug dagko ang 
mga obligasyon uban niana nga pakigsaad.

Kita mga katawhan sa pakigsaad, ug kana usa ka seryuso kaayo 
nga butang. Sa dihang kini nga buhat napahiuli ug ang Ginoo mihan- 
ay sa mga katuyoan alang niana nga pagpahiuli, miingon Siya nga 
usa ka rason sa pagpahiuli mao nga ang Iyang walay katapusan 
nga pakigsaad tingali matukod pag- usab. Kana nga pakigsaad . . . 
nahimo tali ni Abraham ug ni Jehova sa dihang ang gamhanan nga 
Jehova mihimo og usa ka dako ug maligdong nga saad ngadto ni 
Abraham. Miingon Siya nga ang iyang binhi mahimong sama sa 
balas diha sa baybayon sa dagat, nga ang tanang nasud mapana-
langinan pinaagi niya. Mihimo Siya niini nga pakigsaad uban niya, 
nga Siya ang mahimo nilang Dios ug sila mahimo nga Iyang mga 
katawhan. . . . Niadtong higayuna dunay napalig- on nga relasyon 
nga may mahangturon nga sangputanan diha sa mahangturon nga 
mga kinabuhi sa tanan nga mosulod niini. Kahibulongan ang mga 
implikasyon niini nga pakigsaad: kon kita molihok sama sa angay 

“Matag higayun nga kita moambit sa sakrament, . . . atong gidala 
sa atong kaugalingon ang pangalan ni Jesukristo ug nagsaad sa 

atong kaugalingon nga maghupot sa iyang mga kasugoan.”
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nga lihok sa mga anak sa Dios, Siya ang mahimo nato nga Dios 
nga mopanalangin kanato, mohigugma kanato, mogiya kanato, 
motabang kanato.

Karon, dinhi niini nga dispensasyon, kana nga mahangturon nga 
pakigsaad napamatuud pag- usab. Sama lamang kini nga kita mihi-
mo niana nga pakigsaad sa dihang nabunyagan ta. Nahimo kitang 
kabahin sa Iyang diosnon nga pamilya, sama sa ingon. Ang tanan 
nga mga anak sa Dios sakup sa Iyang pamilya, apan sa piho ug sa 
talagsaon nga paagi adunay usa ka linain nga relasyon tali sa Dios 
ug sa mga anak sa Iyang pakigsaad. Ug sa dihang misulod kita sa 
Simbahan, . . . nahimo kitang kabahin sa usa ka katawhan sa pakigsa-
ad, ug matag higayon nga moambit kita sa sakramento, dili lang kini 
gibuhat nato aron sa paghinumdom sa sakripisyo sa Anak sa Dios, 
kinsa mihatag sa Iyang kinabuhi alang sa matag usa kanato, apan 
nadugang ang elemento nga atong giangkon sa atong mga kaugali-
ngon ang pangalan ni Jesukristo ug nagsaad sa atong kaugalingon 
nga mohupot sa Iyang mga sugo ug Siya nagsaad uban kanato nga 
Siya mopanalangin kanato uban sa Iyang Balaang Espiritu.

Kita mga katawhan sa pakigsaad, ug dagko ang mga obligasyon 
uban niana nga pakigsaad. Dili mahimo nga kita ordinaryo lamang 
nga mga tawo. Kinahanglan kitang mas maayo kay sa kadaghanan 
sa mga tawo. Kinahanglan kitang mas magmatinud- anon. Kinahang-
lan kitang mas maayo, mas mabination, mas manggihatagon, mas 
matinahuron, mas mahunahunaon, mas makinab- uton sa uban.5

Kita usa ka katawhan kinsa midala sa atong kaugalingon sa usa 
ka maligdong nga pakigsaad ug sa pangalan ni Ginoong Jesukristo. 
Atong himuon nga mas maninguha sa paghupot sa mga kasugoan, 
sa pagpakabuhi sama sa gihangyo sa Ginoo nga kita magpakabuhi.6

2
Ang Ginoo nagdahum nga kita mosunod 

sa ebanghelyo sa matag bahin.

Kita nagpuyo sa panahon sa pauyon- uyon ug pagdawat. Sa mga 
sitwasyon diin matag adlaw kitang miharong, nahibalo kita unsay 
husto, apan tungod sa pamugos sa atong mga higala ug sa malim-
bungon nga mga tingog niadtong kinsa buot modani kanato, kita 
motugyan. Kita nag- uyon- uyon. Kita nagdawat. Kita nagtugyan, ug 
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kita naulaw sa atong mga kaugalingon. . . . Kinahanglan kitang mag- 
ugmad sa kalig- on sa pagsunod sa atong mga lig- on nga pagtuo.7

Ang paagi sa ebanghelyo usa ka masayon nga paagi. Ang pipila 
sa mga kinahanglanon tingali makita ninyo nga masukaranon ug 
wala kinahanglana. Ayaw sila isalikway. Ipaubos ang inyong mga 
kaugalingon ug lakaw diha sa pagkamasulundon. Mosaad ko nga 
ang mga resulta nga mosunod mahimong talagsaon nga tan- awon 
ug makapatagbaw nga masinati.8

Ang akong dakong hangyo mao nga kitang tanan mas maning-
kamot sa pagpakita sa pagka- diosnon nga anaa kanato. Makabuhat 
kita og mas maayo pa kay sa atong gibuhat karon. Mamahimo kita 
nga mas maayo pa kay sa kita karon. Kon kanunay natong hinum-
duman kanang larawan sa diosnon nga kabilin, sa Pagkaamahan 
sa Dios ug sa pagkaigsoon sa tawo isip mga katinuoran, mahimo 
kitang mas mainantuson, mas mabination, mas makab- uton aron sa 
pagbayaw ug pagtabang ug pagpaluyo niadtong taliwala kanato. 
Mominos ang atong pagnunut niadtong mga butang diin klarong 
dili angay [sa] ato.9

Ang relihiyon diin kamo kabahin kinahanglang magamit sa atong 
mga kinabuhi sa pito ka adlaw matag semana, kini dili Dominggo 
lamang. . . . Kini sa tanang panahon—baynte kwatro ka oras matag 
adlaw, pito ka adlaw matag semana, 365 ka mga adlaw matag tuig.10

Ang Ginoo nagdahum nga atong han- ayon ang atong mga kina-
buhi, nga atong sundon ang ebanghelyo sa matag bahin.11

3
Ang Dios mobubu og mga panalangin niadtong 

kinsa naglakaw diha sa pagkamasulundon 
sa Iyang mga kasugoan.

Ang Ginoo misugo kang Elias sa pag- adto ug sa pagtago sa iyang 
kaugalingon duol sa sapa sa Cherith, nga didto kinahanglan siyang 
moinom sa sapa, ug nga siya pakan- on sa mga langgam nga uwak. 
Ang kasulatan nag- rekord og usa ka yano ug talagsaon nga paha-
yag mahitungod ni Elias: “Busa siya miadto ug naghimo sumala sa 
pulong sa Ginoo” (1 Mga Hari 17:5).



K a P i T u l o  1 2

211

Si Elias wala nakiglantugi [uban sa Ginoo mahitungod sa pag- 
adto]. Wala siya mihatag og mga pasumangil [mahitungod nganong 
dili siya makaadto]. Wala siya mamakak [sa pagsulay og likay sa 
pagbuhat sa unsay gisugo sa Ginoo]. Sa yano si Elias “miadto ug 
naghimo sumala sa pulong sa Ginoo.” Ug siya naluwas gikan sa 
makahahadlok nga mga kalamidad nga midangat niadtong kinsa 
mitamay ug misupak ug nagduhaduha.12

Ang tibuok asoy sa Basahon ni Mormon mao ang usa ka asoy nga 
naghisgot sa mga katawhan kinsa, sa dihang sila mga matarung, sa 
dihang misimba sila ni Jesukristo, miuswag diha sa yuta ug gipana-
langinan sa Ginoo sa buhong nga paagi; ug sa dihang nakasala sila 
ug nangasaag ug nakalimot sa ilang Dios, nahulog sila ngadto sa 
kasakit ug sa gubat ug sa kasamok. Ang inyong kahilwasan, inyong 
kalinaw, inyong kauswagan naggikan sa pagkamasulundon sa mga 
kasugoan sa Labawng Makagagahum.13

“Paghupot sa akong mga sugo sa kanunay, ug ang korona sa 
pagkamatarung ikaw makadawat. [D&P 25:15.] Mao kana ang saad 
sa Ginoo ngadto kang Emma Hale Smith. Mao kana ang saad sa 
Ginoo ngadto sa matag usa kaninyo. Ang kalipay naggikan sa pag-
hupot sa kasugoan. Alang sa usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw 
. . . kasakit lamang ang sangputanan sa pagsupak niadto nga mga 
kasugoan. Ug sa matag usa nga nagsunod kanila, adunay saad sa 
korona . . . sa pagkamatarung ug mahangturon nga kamatuoran.14

Ang tinuod nga kagawasan naggikan sa pagkamasulundon ngadto 
sa mga tambag sa Dios. Giingon sa karaan nga panultihon nga “ang 
sugo maoy usa ka lamparahan; ug ang balaod maoy suga.” (Prob. 6:23.)

Ang ebanghelyo dili usa ka pilosopiya sa pagpugong, sama sa 
unsay gituohan sa kadaghanan. Usa kini ka plano sa kagawasan 
nga naghatag og disiplina sa kaibog ug direksyon sa kinaiya. Tam- 
is ang mga bunga niini ug manggihatagon ang mga ganti niini. . . .

“Busa kinahanglan managbarug kamo nga malig- on, ug ayaw 
na kamo pagpasangon pag- usab sa yugo sa pagkaulipon.” (Mga 
Taga- Gal 5:1.)

“Diin gani ang Espiritu sa Ginoo, anaa usab diha ang kagawasan.” 
(2 Mga Taga- Cor. 3:17.)15
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Ang atong kahilwasan naggikan sa paghinulsol. Ang atong kalig- 
on naggikan sa pagkamasulundon ngadto sa mga kasugoan sa Dios. 
. . . Himoon nato nga mobarug nga malig- on batok sa kadautan, sa 
panimalay ug sa gawas. Himoon natong magpakabuhi nga takus 
sa mga panalangin sa langit, tarungon ang atong mga kinabuhi kon 
gikinahanglan ug motan- aw Kaniya, ang Amahan natong tanan.16

Wala kitay angay kahadlokan. Ang Dios ang nagtimon. Siya ang 
magdumala alang sa kaayo niini nga buhat. Mobubu Siya og mga 
panalangin niadtong kinsa naglakaw diha sa pagkamasulundon sa 
Iyang mga Sugo. Ang ingon mao ang Iyang saad. Walay usa kanato 
nga makaduda sa Iyang abilidad sa pagtuman niana nga saad.17

4
Ang Simbahan motudlo sa dalan ug modapit sa 
matag miyembro sa pagsunod sa ebanghelyo.

Adunay moingon, “Ang Simbahan dili angay nga modiktar kanako 
unsay akong pagtuo niini, niana, o sa uban, o unsaon nako pagdala 
ang akong kinabuhi.”

Dili, ako motubag, ang Simbahan dili modiktar ni bisan kinsang 
tawo kon unsay iyang hunahunaon o unsay iyang buhaton. Ang 
Simbahan motudlo sa dalan ug modapit sa matag miyembro sa 
pagsunod sa ebanghelyo ug makatagamtam sa mga panalangin nga 
moabut sa maong pagpuyo. Ang Simbahan dili modiktar ni bisan 
kinsang tawo, pero kini motambag, kini moawhag, kini modasig, ug 
magpaabot og kamaunungon gikan niadtong moingon nga miyem-
bro siya sa simbahan.

Sa dihang estudyante pa ako sa unibersidad, ako miingon sa 
akong amahan sa usa ka higayon nga akong gibati nga ang mga 
General Authority misobra sa ilang mga katungod kon sila moduso 
og usa ka butang. Maalamon kaayo siya ug maayong tawo. Siya 
miingon, “Ang Presidente sa Simbahan misugo kanato ug ako mopa-
luyo kaniya isip propeta, manalagna, ug tigpadayag ug buot nga 
mosunod sa iyang tambag.”

Nag- alagad ako .  .  . sa kinatibuk- ang mga konseho sa Simba-
han sulod sa [daghan] nga katuigan. .  .  . Gusto akong mohatag 
sa akong pagpamatuod nga bisan og ako nakaapil sa liboan ka 
mga miting diin ang mga lagda ug mga programa sa Simbahan 
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gihisgutan, wala gayud ako makaapil bisan kausa nga wala tinguhaa 
ang giya sa Ginoo ni adunay bisan unsang butang nga makadaot 
o mapugsanon.18

Ako mosulti alang sa matag usa ug sa tanan nga kami walay 
personal nga agenda. Kami adunay agenda sa Ginoo. Adunay mosa-
way kon kami moisyu og usa ka pamahayag sa tambag o pasidaan. 
Palihug hibaloi nga ang among mga pangamuyo wala maaghat sa 
bisan unsang hinakog nga tinguha. Palihug hibaloi nga ang among 
mga pasidaan dili ingon nga walay unod ug hinungdan. Palihug 
hibaloi nga ang mga desisyon sa pagpamulong sa nagkalainlaing 
mga butang wala makab- ot nga walay pagtimbangtimbang, pag-
hisgot, ug pag- ampo. Palihug hibaloi nga ang among bugtong nga 
ambisyon mao ang pagtabang sa matag usa kaninyo sa inyong mga 
problema, sa inyong mga pakigbisog, sa inyong mga pamilya, sa 
inyong mga kinabuhi. . . . Walay tinguha sa pagtudlo sa bisan unsa 
gawas sa unsay buot sa Ginoo nga itudlo. . . .

Ang amo mao ang responsibilidad nga gilatid ni Ezequiel: “Anak 
sa tawo, gihimo ko ikaw nga magbalantay alang sa balay sa Israel: 
busa pamati sa pulong sa akong baba, ug hatagi sila og pagpasidaan 
gikan kanako.” (Ezeq. 3:17.)

Kami walay hinakog nga tinguha sa bisan hain niini, gawas sa 
pangandoy nga ang atong mga kaigsoonan magmalipayon, nga ang 
kalinaw ug gugma makita sa ilang mga panimalay, nga sila mapana-
langinan pinaagi sa gahum sa Makagagahum sa ilang nagkalain- laing 
pagpaningkamot diha sa pagkamatarung.19

Ang Dios kanunay nga nagpahibalo, diha sa iyang pamaagi, sa 
iyang kabubut- on mahitungod sa iyang mga katawhan. Mosaksi ako 
kaninyo nga ang mga lider niini nga simbahan dili gayud mohangyo 
kanato sa pagbuhat sa bisan unsang butang nga dili nato mahimo 
uban ang tabang sa Ginoo. Mahimo kitang mobati nga may kulang. 
Kanang gihangyo kanato sa pagbuhat mahimong dili nato ganahan 
o dili haum sa atong mga ideya. Apan kon kita maningkamot uban 
ang hugot nga pagtuo ug pag- ampo ug resolusyon, mahimong 
makatuman kita niini.

Magpamatuod ako kaninyo nga ang kalipay sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw, ang kalinaw sa mga Santos sa Ulahing mga 
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Adlaw, ang kauswagan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, 
ang kausbawan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug ang 
mahangturon nga kaluwasan ug kahimayaan niini nga katawhan 
naggikan sa paglakaw diha sa pagkamasulundon sa mga tambag 
sa pagkapari sa Dios.20

5
Ang gagmay nga mga desisyon mahimong mopadulong 

ngadto sa makahahadlok nga mga sangputanan.

Makahulagway ko og usa ka baruganan . . . diin, kon sundon, 
makapadako og maayo sa kalagmitan nga ang atong mga desisyon 
mahimong sakto, ug agig resulta ang atong kauswagan ug kalipay 
sa kinabuhi mapalambo og maayo. Kining mahinungdanon nga 
baruganan mao ang paghupot sa hugot nga pagtuo. . . .

Dili ko makasulti kaninyo sa detalye unsaon pag- desisyon sa 
matag butang. Apan makasaad ko nga kon inyong himuon ang 
inyong mga desisyon sumala sa mga sumbanan sa ebanghelyo ug 
sa mga pagtulun- an sa Simbahan, ug kon kamo maghupot sa hugot 
nga pagtuo, ang inyong mga kinabuhi mamunga og hilabihan nga 
kaayohan ug makadawat kamo og tumang kalipay ug katumanan.21

Daghang katuigan ang milabay nagtrabaho ko sa usa ka rilis. 
. . . Mao kadto ang panahon nga halos tanan tawo misakay sa mga 
de- pasahero nga mga tren. Usa ka buntag niana nakadawat ko og 
usa ka tawag gikan sa akong kauban sa trabaho didto sa Newark, 
New Jersey. Miingon siya, “Ang tren nga mao- ni- mao- na miabut na, 
apan kini walay sakyanan sa bagahe. Sa usa ka dapit, 300 ka mga 
pasahero nawad- an sa bagahe, ug sila naglagot.”

Sa diha- diha dayon miadto ko sa trabahuan aron susihon diin kini 
nangawala. Nahibaloan nako nga husto ang pagkakarga niini ug 
husto ang pagbiyahe sa Oakland, California. Nahatud kini sa among 
rilis didto sa Salt Lake City [ug sa katapusan miabut sa] St. Louis. 
Didto unta kini gidala sa lain nga rilis nga padulong sa Newark, 
New Jersey. Apan usa ka dili mahunahunaon nga switchman didto 
sa St. Louis nga istasyon mipasibog sa usa ka gamay nga piraso sa 
puthaw nga tulo ka pulgada [7.5 ka sentimetro] lamang, usa ka switch 
point, ug dayon mibira sa ligwat aron sa pagpabulag sa sakyanan. 
Among nadiskubrehan nga usa ka sakyanan sa bagahe nga dapat 
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Si Presidente Hinckley mitandi sa atong mga desisyon ngadto 
sa mga bisagra sa usa ka ganghaan sa umahan.

nahatud sa Newark, New Jersey, sa pagkatinuod nahatud sa New 
Orleans, Louisiana—1,500 ka milya [2,400 ka kilometro] gikan sa 
iyang padulnganan. Ang tulo ka pulgada lamang nga pagsibog sa 
switch didto sa istasyon sa St. Louis tungod sa usa ka dili mabinan-
tayon nga empleyado ang misugod niini sa sayop nga dalan, ug ang 
distansya gikan sa iyang tinuod nga padulnganan midako og maayo. 
Sama usab niana ang atong mga kinabuhi. Imbis nga magsunod sa 
usa ka dili matipason nga dalan, nabira kita pinaagi sa sayop nga 
ideya ngadto sa lain nga direksyon. Ang pagsibog nato palayo gikan 
sa atong unang padulnganan mahimong gamay ra kaayo, apan, kon 
mapadayon, kana nga gamay kaayo nga pagsibog mahimong dako 
kaayo nga kang- a ug makita nato ang atong kaugalingon nga layo 
na gikan sa dapit nga atong gitumong nga adtuon. . . . Ang gagmay 
nga mga butang nga nag- impluwensiya sa atong mga kinabuhi maoy 
makahimo og dako nga kalahian diha sa atong mga kinabuhi.22

Usa ka adlaw niana miduol ko sa usa ka dako nga ganghaan 
sa umahan. Giisa nako ang trangka ug gi- ablihan ang ganghaan. 
Ang pagsibog diha sa mga bisagra diyutay ra kaayo nga dili kaayo 
mamatikdan. Apan ang pikas tumoy sa ganghaan milabyog ngadto 
sa lima ka metro nga radyos. Nagtan- aw lamang sa pagsibog sa mga 
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bisagra, ang usa ka tawo dili magdahum sa napadako nga aksyon 
nga miresulta tungod nianang diyutay nga pagsibog.

Sama niini ang mga desisyon sa atong mga kinabuhi. Ang diyutay 
nga hunahuna, diyutay nga pulong, diyutay nga buhat makadala 
ngadto sa makahahadlok nga mga sangputanan.23

6
Pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo, nagpalig- on 
kita sa Simbahan ug nagtabang sa pagpalambo 

sa buhat sa Dios sa tibuok kalibutan.

Mas mapalig- on ninyo [ang Simbahan] pinaagi sa inyong pag-
pakabuhi. Himoa ang ebanghelyo nga inyong espada ug inyong 
taming. . . .

. . . Pagkanindut sa umaabot samtang ang Labawng Makagaga-
hum magpadayon sa Iyang mahimayaon nga buhat, naghatag og 
maayong impluwensiya sa tanan kinsa modawat ug mosunod sa 
Iyang ebanghelyo.24

Makita nako ang usa ka talagsaon nga umaabot diha sa usa 
ka walay siguro nga kalibutan. Kon mokupot kita sa atong mga 
mithi, kon mopalig- on kita sa mga mithi nga atong nakat- unan 
gikan sa atong mga ginikanan ug mga katigulangan, kon mola-
kaw kita diha sa pagkamasulundon sa atubangan sa Ginoo, kon 
mosunod lamang kita sa ebanghelyo, mapanalanginan kita sa usa 
ka maanindot ug katingalahan nga paagi. Makita kita isip usa ka 
talagsaon nga mga katawhan kinsa nakakaplag na sa yawe sa usa 
ka talagsaon nga kalipay.25

Himoa nga ang matag lalaki ug babaye ug bata maninguha nga 
himoon ang buhat sa Ginoo nga mas maayo ug mas lig- on ug mas 
dako kay sa unsa kini sukad kaniadto. Ang kalidad sa atong mga 
kinabuhi maoy makahimo og kalainan. Ang atong pagpaningka-
mot nga mosunod sa ebanghelyo ni Jesukristo maoy makahimo 
og kalainan. Kini usa ka tinagsatagsa nga butang. Kon kitang tanan 
mag- ampo, ang Simbahan mas malig- on og maayo. Ug sama lamang 
niini ang matag baruganan sa ebanghelyo. Himoon nato nga apil 
kita niining dungganan nga nag- abante nga kawsa nga nag- anam 
og kadako sa tibuok kalibutan. Dili mahimo nga magpundo lamang 
kita, kinahanglan kitang magpadayon sa unahan. Kinahanglan kitang 
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magbuhat sa ingon. Ang personal nga kadasig nga anaa sa matag 
usa sa atong mga kasingkasing mao ang tinuod nga kalig- on sa 
Simbahan. Kon wala niini, gamay ra kaayo ang anaa kanato; kon 
aduna niini, anaa kanato ang tanang butang.26

Gidapit nako ang matag usa kaninyo, bisan asa man kamo sa 
inyong katungdanan nga mga miyembro niini nga simbahan, nga 
mobarug sa inyong mga tiil ug uban ang usa ka awit sa inyong 
kasingkasing nga mopadayon sa unahan, nagpakabuhi sa ebang-
helyo, naghigugma sa Ginoo, ug naglig- on sa gingharian. Mopada-
yon kita sa pagsunod sa ebanghelyo nga nag- uban, ang Labawng 
Makagagahum mao ang atong kalig- on.27

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Ngano man nga kita, isip mga katawhan sa pakigsaad sa Ginoo, 

“dili mahimo nga ordinaryo lamang nga mga tawo”? (Tan- awa sa 
seksyon 1.) Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang mga pakigsaad 
nga inyong gihimo uban sa Dios nag- impluwensiya sa inyong 
adlaw- adlaw nga panginabuhi?

• Nagtudlo si Presidente Hinckley nga “kinahanglan kitang mag- 
ugmad sa kalig- on sa pagsunod sa atong mga lig- on nga pagtuo” 
(seksyon 2). Sa unsang paagi nga kita usahay mopauyon- uyon sa 
atong mga lig- on nga pagtuo? Sa unsang paagi nato mapalig- on 
ang atong mga kaugalingon sa pagbuntog sa tintasyon?

• Sa unsa nato magamit ang pagsulti ni Presidente Hinckley sa 
istorya ni Elias? (Tan- awa sa seksyon 3.) Sa unsang paagi kamo 
motubag sa usa ka tawo nga nibati nga ang mga kasugoan istrikto 
ra kaayo? Sa unsang paagi ninyo nakita nga ang pagsunod sa mga 
kasugoan nagdala og kagawasan, kahilwasan, ug kalinaw?

• Ribyuha ang pagpasabut ni Presidente Hinckley sa unsang 
paagi nga ang mga lider sa Simbahan naghatag og tambag ug 
mga pahimangno? (tan- awa sa seksyon 4). Sa unsang paagi nga 
kamo napanalanginan pinaagi sa pagsunod sa tambag sa mga 
lider sa Simbahan?
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• Unsay atong makat- unan gikan sa istorya ni Presidente Hinckley 
mahitungod sa nawala nga sakyanan sa bagahe? (Tan- awa sa 
seksyon 5.) Ngano man nga ang gagmay nga mga desisyon o 
mga aksyon makahimo og dako kaayo nga kalahian sa atong mga 
kinabuhi? Unsay usa ka gamay nga desisyon nga nakahimo og 
dako nga kalahian sa inyong kinabuhi? Sa unsang paagi nga kita 
mas makaila sa gagmay nga mga pagtipas nga makadala kanato 
palayo gikan sa dalan sa Dios?

• Sa unsang paagi nga ang pagsunod sa ebanghelyo makatabang 
kanato nga makasagubang sa mga kawalay kasigurohan diha 
sa kalibutan? (Tan- awa sa seksyon 6.) Sa unsang paagi nga ang 
pagsunod sa ebanghelyo makapasayon sa atong mga kinabuhi? 
Hunahunaa sa unsang paagi nga kamo mas aktibong makapalig- 
on sa Simbahan ug makatabang sa pagpalambo sa buhat sa Dios 
sa tibuok kalibutan.

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Deuteronomio 4:39–40; Mga Hebreohanon 5:8–9; D&P 64:33–34; 

93:26–28; 98:22; Abraham 3:24–26; Mga Artikulo sa Hugot nga 
Pagtuo 1:3

Tabang sa Pagtuon
“Ang pagbasa, pagtuon, ug pagpamalandong dili managsama. 

Mobasa ta sa mga pulong ug dayon makakuha ta og mga ideya. 
Magtuon kita ug dayon atong madiskubrihan ang mga sumbanan 
ug koneksyon sa kasulatan. Apan kon mamalandong kita, nagdapit 
kita sa pagpadayag pinaagi sa Espiritu. Ang pagpamalandong, alang 
kanako, mao ang paghunahuna ug pag- ampo nga akong buhaton 
human sa mainampingon nga pagbasa ug pagtuon sa mga kasu-
latan” (Henry B. Eyring, “Pagserbisyo uban sa Espiritu,” Ensign o 
Liahona, Nob. 2010, 60).
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“Walay butang ubos sa kalangitan nga makapuli sa mabungahon nga 
trabaho. Mao kini ang proseso nga makapatinuod sa mga pangandoy.”
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Kalinaw ug Pagkatagbaw 
pinaagi sa Temporal nga 

Paninguha sa Kaugalingon

“Nagtudlo kita og pagpaninguha sa kaugalingon 
isip usa ka baruganan sa kinabuhi, nga 
kinahanglan kitang mosangkap sa atong 
mga kaugalingon ug moatiman sa atong 

kaugalingong mga panginahanglan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Isip usa ka bata, si Gordon B. Hinckley nakat- on sa mga baru-
ganan sa paninguha sa kaugalingon samtang nagtrabaho siya 
uban ang iyang mga ginikanan ug mga igsoon. Sa kaulahian siya 
mihinumdom:

“Nagpuyo kami sa usa ka dakong balay. .  .  . Adunay usa ka 
dakong balilihan, nga adunay daghang mga kahoy diin nangatagak 
ang minilyon ka mga dahon, ug usa ka dakong buluhaton kanunay.

“. . . Aduna kamiy usa ka lutoan sa kusina ug usa ka lutoan sa 
lawak- kan- anan. Sa wala madugay usa ka halingan ang gibutang, 
ug unsa ka talagsaon kadto nga butang. Apan kini kusog mokaon 
og uling, ug kaniadto walay himan nga tigdugang og uling ngadto 
sa kalayo. Ang uling kinahanglan palahon ngadto sa halingan ug 
mabinantayon nga hipuson matag gabii.

“Nakat- on ko og dako nga leksyon gikan nianang dako nga 
halingan: kon gusto nimong kanunay init, kinahanglan magtra-
baho ka sa pala.

“Ang akong amahan nakahunahuna nga ang iyang mga anak nga 
lalaki kinahanglan makat- on sa pagtrabaho, sa ting- init man o sa ting-
tugnaw usab, ug sa ingon mipalit siya og lima ka tipik nga umahan 
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[duol sa 20,000 ka metro kwadrado], diin sa katapusan mitubo nga 
nahimong labaw sa treynta ka tipik. Mipuyo kami didto sa ting- init 
ug mibalik sa dakbayan kon misugod na ang klase.

“Aduna kamiy halapad nga prutasan, ug ang mga kahoy gikina-
hanglang tupihan matag tingpamulak. Si Papa midala kanamo sa 
mga pasundayag sa pagtupi nga gihatag sa mga eksperto gikan sa 
kolehiyo sa agrikultura. Nakat- on kami og usa ka dako nga kamatu-
oran—nga makatino ka na sa matang sa prutas nga imong mapupu 
sa Septyembre pinaagi sa giunsa nimo pagtupi sa Pebrero.” 1

Uban niini nga mga kamatuoran isip kabahin sa iyang personal 
nga pundasyon, si Presidente Hinckley sa kasagaran mitudlo sa prak-
tikal nga mga leksyon sa pagpakabuhi sa ebanghelyo. Mipamatuod 
siya sa mga panalangin nga moabut pinaagi sa kakugi, ug miawhag 
siya sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga magpuyo sigun sa 
ilang kinitaan ug mangandam sa ilang mga kaugalingon alang sa 
mga kalamidad nga mahimong moabut sa umaabot.

Agig dugang sa pagtudlo niini nga mga baruganan, si Presidente 
Hinckley mitabang sa paghatag og mga pamaagi nga pagasundon 
sa mga Santos. Sama pananglit, sa Abril 2001 iyang gipasiugdahan 
ang Makanunayong Pundo sa Edukasyon, nga sa iyang gisulti pag-
dasig gikan sa Ginoo.2 Pinaagi niini nga programa, ang mga tawo 
maka- donar sa usa ka pundo nga makahatag og mubog- tagal nga 
pahulam aron makatabang sa takus nga mga miyembro sa Simbahan, 
kasagaran mga returned missionary, nga makadawat og edukasyon 
o pagbansay sa panginabuhi nga makadala ngadto sa makahulu-
ganon nga trabaho. Sa dihang ang mga tawo mibayad niadto nga 
mga pahulam, kana nga kwarta malakip diha sa pundo aron sa 
pagtabang sa mga sumasalmot sa umaabot. Ang Makanunayong 
Pundo sa Edukasyon nakatabang na sa liboan ka mga tawo nga 
mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon. Kini naghatag og, 
sama sa giingon ni Presidente Hinckley kausa, usa ka “kahayag nga 
naghatag og paglaum.” 3
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Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Samtang kita nagtrabaho uban ang katarung, ang 
atong mga kinabuhi mapanalingan sa kahangturan.

Nagtuo ko sa ebanghelyo sa trabaho. Walay butang ubos sa kala-
ngitan nga makapuli sa mabungahon nga trabaho. Mao kini ang 
proseso nga makapatinuod sa mga pangandoy. Mao kini ang proseso 
nga ang tinapolan nga mga panan- awon mahimong mabisog nga 
mga kalampusan.4

Ang gamay nga dula ug ang gamay nga lingawlingaw maayo. 
Apan ang trabaho mao ang makahatag og kalahian diha sa kinabuhi 
sa usa ka lalaki ug usa ka babaye. Ang trabaho mao ang makasang-
kap sa pagkaon nga atong gikaon, sa sinina nga atong gisuot, sa mga 
panimalay diin kita nagpuyo. Dili kita makalimud sa panginahanglan 
sa trabaho nga nagkinahanglan og hanas nga mga kamot ug edu-
kado nga mga hunahuna kon kita gustong molambo ug mouswag 
sa tagsatagsa ug sa tiningub 5

Nadiskobrehan nako nga ang kinabuhi dili usa ka han- ay sa ban-
tugan ug maambong nga mga buhat. Ang labing maayo nga kina-
buhi mao ang resulta sa makanunayon nga kamaayo ug kaligdong, 
nagbuhat nga walay pagdayeg nianang gikinahanglan buhaton kon 
kanus- a kini gikinahanglang buhaton. Naobserbahan nako nga dili 
ang mga henyo ang naghimo og kalahian sa kalibutan. Naobser-
bahan nako nga ang trabaho sa kalibutan kadaghanan nabuhat sa 
mga lalaki ug mga babaye nga ordinaryo ang talento nga mitrabaho 
sa talagsaon nga paagi.6

Ang mga bata kinahanglang magtrabaho uban sa ilang mga 
ginikanan—manghugas sa mga plato uban kanila, manglampaso 
sa salog uban kanila, manglampas sa balilihan, manupi sa mga 
kahoy ug mga anot, mamintal ug mangayo ug manglimpyo ug 
magbuhat sa gatosan pa nga laing mga butang diin sila makakat- 
on nga ang trabaho mao ang bili sa kalimpyo ug kauswagan ug 
kalampusan.7
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Ang dakong kaalam niini nga Simbahan mao ang pagtrabaho. Ang 
tanan nagtrabaho. Dili kamo mouswag gawas kon motrabaho kamo. 
Ang hugot nga pagtuo, pagpamatuod sa kamatuoran, sama lamang 
sa muscle sa akong bukton. Kon gamiton ninyo kini, motubo kini 
nga lig- on. Kon inyo kining butangan og bendahe, mahimo kining 
huyang ug luyat. Atong patrabahoon ang mga tawo. Naglaum kita 
og dagkong mga butang gikan kanila, ug ang katingalahan ug maa-
nindot nga butang mao nga mabuhat nila ang ilang mga buluhaton. 
Makahimo gayud sila.8

“ang mga bata kinahanglang magtrabaho uban ang ilang 
mga ginikanan. . . . Makakat- on sila nga ang trabaho mao 

ang bili sa kalimpyo ug kauswagan ug kalampusan.”
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Walay mahitabo niini nga Simbahan gawas kon kamo motrabaho. 
Sama kini sa usa ka karetilya. Dili kini mosibog hangtud nga inyong 
gunitan ang duha ka kuptanan ug motulod. Ang kakugi nagpauswag 
sa buhat sa Ginoo, ug kon nakat- on kamo nga motrabaho uban ang 
tinud- anay nga kaligdong kini mopanalangin sa inyong mga kina-
buhi sa kahangturan. Labing sinsero akong nagpasabut niana. Kini 
mopanalangin sa inyong mga kinabuhi sa kahangturan.9

2
Aduna kitay responsibilidad nga motabang 

sa uban sa pagbayaw sa ilang kaugalingon ug 
mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon.

Adunay karaan nga panultihon nga kon imong hatagan ang usa 
ka tawo og isda, aduna siyay pagkaon sa usa ka adlaw. Apan kon 
imo siyang tudluan kon unsaon pagpangisda, siya makakaon sa 
tibuok niyang kinabuhi. . . .

Unta ang Ginoo motugyan kanato og panan- awon ug pagsabut 
nga mobuhat niadtong mga butang nga motabang sa atong mga 
miyembro dili lamang sa espirituhanon apan usab sa temporal. 
Aduna kitay seryuso kaayo nga obligasyon. Si Presidente Joseph F. 
Smith miingon . . . nga ang usa ka relihiyon nga dili motabang sa 
usa ka tawo niini nga kinabuhi lagmit walay daghang mabuhat 
alang kaniya sa kinabuhi nga moabut (tan- awa sa “The Truth about 
Mormonism,” Out West magasin, Sept. 1905, 242).

Tungod kay hilabihan ka daghang kabus sa atong mga katawhan, 
kinahanglang himoon nato ang tanan kutob sa mahimo sa pagtabang 
nga mouswag ang ilang kaugalingon, nga maestablisar ang ilang 
kinabuhi diha sa usa ka pundasyon sa paninguha sa kaugalingon 
nga moabut pinaagi sa pagbansay. Ang edukasyon mao ang yawe 
sa oportunidad. . . .

Ato ang maligdong nga obligasyon . . .sa pag- “tabang sa maluya-
hon, ipataas ang mga kamot sa nawad- an og paglaum, ug lig- una 
ang mga tuhod nga mahuyang” (D&P 81:5). Kinahanglan kitang 
motabang kanila nga mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon 
ug malampuson.
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Nagtuo ko nga dili maoy pangandoy sa Ginoo nga makita ang 
Iyang mga katawhan nga mag- antus sa pagpakabuhi nga kabus. 
Nagtuo ko nga gusto Siya nga ang mga matinud- anon makatagamtam 
sa maayong mga butang sa kalibutan. Buot Niyang buhaton nato 
kining mga butanga aron sa pagtabang kanila.10

Ang indibidwal, samtang kita nagtudlo, kinahanglang mobuhat 
alang sa iyang kaugalingon sa tanan niyang mahimo. Sa dihang 
mahurot na ang iyang mga kapanguhaan, kinahanglan siyang moda-
ngup ngadto sa iyang pamilya aron motabang kaniya. Kon ang 
pamilya dili makahimo niini, ang Simbahan motabang. Ug kon ang 
Simbahan motabang, ang atong dakong tinguha mao ang pag- alima 
og una sa iyang dihadiha nga mga panginahanglan ug dayon sa 
pagtabang kaniya samtang siya nagkinahanglan og tabang, apan 
diha niana nga proseso magtabang kaniya sa pagbansay, sa pag-
pangita og trabaho, sa pagpangita og paagi nga makasuporta sa 
iyang kaugalingon pag- usab. Mao kana ang tibuok nga katuyoan 
sa dungganan nga welfare nga programa [sa Simbahan].11

Kadtong kinsa gitabangan niini nga programa naluwas gikan “sa 
tunglo sa pagkatapulan ug sa pagkadautan sa pagsalig sa tabang.” 
Ang dignidad ug pagtahud sa kaugalingon nabuhi. Ug kadtong 
dili maihap nga mga lalaki ug mga babaye kinsa dili direkta nga 
gitabangan, apan kinsa miapil sa pagpananom ug pagproseso sa 
pagkaon ug sa daghan pang uban nga mga trabaho, nagpama-
tuod sa kalipay nga makita diha sa dili hinakog nga pagserbisyo 
ngadto sa uban.

Walay usa nga nagsaksi niini nga programa diha sa kadako sa 
iyang mga implikasyon ug sa hilabihan nga mga sangputanan ang 
makahimo og makatarunganong pagduha- duha sa espiritu sa pag-
padayag nga maoy nakapamugna ug nakapalapad sa iyang mapus-
lanon nga gahum alang sa kaayohan.12

Magpadayon gayud kita niini nga buhat. Aduna gayuy panginahang-
lan. Ang kagutom ug ang panginahanglan ug ang mga katalagman 
mouban gayud kanato. Ug anaa gayud kanang kansang kasingkasing 
gihikap sa kahayag sa ebanghelyo kinsa andam nga moserbisyo ug 
motrabaho ug mobayaw sa mga nagkinahanglan sa kalibutan.
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Isip susama nga paningkamot atong gitukod ang Makanunayong 
Pundo sa Edukasyon. Nahimo kini pinaagi sa inyong mahinatagon 
nga mga kontribusyon. . . . Mga loan gipahulam ngadto sa takus 
nga batan- ong kalalakin- an ug kababayen- an para makaeskwela. 
Kay kon dili, masulod sila sa laang sa nag- urong nga kakabus nga 
nadak- an sa ilang mga ginikanan ug mga katigulangan sulod na 
sa henerasyon. . . .

Ang Espiritu sa Ginoo naggiya niini nga buhat. Kining maong 
kalihokan sa welfare dili relihiyoso nga kalihokan, masukod kini kon 
unsa kadaghana sa bugas ug lugas, sa mga habol ug mga tulda, sa 
mga sinina ug medisina, sa panarbaho ug edukasyon aron makakita 
og maayong trabaho. Pero kini gitawag og dili relihiyoso nga buhat 
usa lamang ka makita nga pagpadayag sa espiritu sa sulod—ang 
Espiritu sa Ginoo kang kinsa gikaingon, Siya “miadto sa tanang dapit 
naghimog mga maayong butang” (Mga Buhat 10:38).13

3
Ang mga propeta miawhag kanato nga mangandam sa 

atong mga kaugalingon sa espirituhanon ug sa temporal 
nga paagi alang sa mga katalagman nga moabut.

Nagtudlo kita og pagpaninguha sa kaugalingon isip usa ka baru-
ganan sa kinabuhi, nga kinahanglan kitang mosangkap sa atong 
mga kaugalingon ug moatiman sa atong kaugalingong mga pangi-
nahanglan. Ug sa ingon kita moawhag sa atong mga katawhan nga 
kinahanglan adunay usa ka butang, nga magplano, magtipig .  .  . 
og pagkaon, nga magtigum, kon mahimo, batok sa panahon sa 
panginahanglan. Ang mga katalagman usahay moabut sa mga tawo 
sa panahon nga wala nila damha—pagkawalay trabaho, balatian, 
mga butang niana nga matang.14

Kining karaang kalibutan nakasinati na og daghang mga kala-
midad ug mga katalagman. Kanato kinsa nagbasa ug nagtuo sa 
kasulatan nahibalo sa mga pasidaan sa mga propeta kalabut sa mga 
katalagman nga nahitabo ug mahitabo pa. . . .

Pagkamahinungdanon sa mga pulong sa pinadayag nga makita 
diha sa ika- 88 nga Seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad kalabut 
sa mga kalamidad nga mahitabo human sa mga pagpamatuod sa 
mga elder. Ang Ginoo miingon:
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“Kay human sa inyong pagpamatuod moabut ang pagpamatuod sa 
mga linog, nga makahimo og mga pag- agulo diha sa taliwala kaniya, 
ug ang mga tawo matumba diha sa yuta ug dili makahimo sa pagbarug.

“Ug usab moabut ang pagpamatuod sa tingog sa mga dugdog, ug 
ang tingog sa mga kilat, ug ang tingog sa mga bagyo, ug ang tingog 
sa mga balud sa dagat nga mobanlas sa ilang mga kaugalingon lapas 
sa ilang naandan nga gilay- on.

“Ug ang tanan nga mga butang magkaguliyang; ug sa pagkati-
nuod, ang mga kasingkasing sa mga tawo mopakyas kanila; kay 
ang kahadlok moabut diha sa tanan nga mga katawhan” (D&P 
88:89–91). . . .

. . . Sama nga adunay mga kalamidad kaniadto, daghan pa kita 
og paabuton sa umaabot. Unsa may atong buhaton?

May tawo nga miingon nga wala kadto mag- ulan sa dihang gihi-
mo ni Noe ang arka. Pero iya kining gihimo, ug ang ulan miabut.

Ang Ginoo miingon, “Kon kamo andam, dili kamo mahadlok” 
(D&P 38:30).

Ang unang pagpangandam gipahimutang usab diha sa Doktrina 
ug mga Pakigsaad, diin miingon kini, “Busa, barug kamo sa balaan 
nga mga dapit, ug ayaw pagbalhin, hangtud ang adlaw sa Ginoo 
moabut” (D&P 87:8). . . .

Magpakabuhi kita sa paagi nga kita makatawag sa Ginoo alang 
sa Iyang proteksyon ug giya. Mao kini ang unang prayoridad. Dili 
kita makapaabut sa Iyang tabang kon dili kita andam nga mosu-
nod sa Iyang mga sugo. Kita nga ania niini nga Simbahan adunay 
igong ebidensya kabahin sa mga silot sa pagkadili masulundon 
diha sa mga ehemplo sa mga nasud nga Jaredite ug Nephite. Ang 
kada usa naggikan sa himaya ngadto sa hingpit nga pagkalaglag 
tungod sa pagkadautan.

Siyempre, nahibalo kita, nga ang ulan mobundak ibabaw sa mga 
maayo maingon man usab sa mga dautan (tan- awa sa Mateo 5:45). 
Pero bisan pa man kon ang mga maayo mamatay wala sila malaglag, 
apan maluwas pinaagi sa pag- ula sa Manunubos. Misulat si Pablo 
ngadto sa mga taga- Roma, “Kon kita nabuhi, nabuhi kita alang sa 
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Ginoo; ug kon kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo” (Mga 
Taga- Roma 14:8). . . .

Ang atong katawhan . . . gisigehan na og tambag ug giawhag nga 
mohimo sa maong pagpangandam kanang mosiguro nga makala-
hutay sa higayon nga moabut ang katalagman.

Makapundo kita og tubig, nag- unang mga pagkaon, tambal, ug 
sinina nga atong masul- ob. Kinahanglan kitang adunay gamayng 
kwarta nga igahin sa panahon sa panginahanglan.15

Aduna kitay dakung programa sa welfare uban sa pasilidad alang sa 
ingon nga mga butang sama sa pagpundo og mga bugas sa nagkalain- 
laing mga dapit. Importante nga ato kining buhaton. Apan ang pina-
kamaayo nga dapit nga magtipig og pagkaon mao ang sulod sa atong 
mga panimalay, hasta ang pagtigom og dyutay nga kwarta. Ang pinaka 
maayo nga programa sa welfare mao ang atong kaugalingong pro-
grama sa welfare. Ang lima o unom ka mga lata nga trigo mas maayo 
pa kay sa usa ka gantang sa galingan sa welfare. . . .

Makasugod kita bisan ginagmay. Mahimo kitang mosugod og 
usa ka semana nga tagana sa pagkaon ug sa hinay- hinay padak- on 
kini ngadto sa usa ka bulan, ug unya ngadto sa tulo ka bulan. Ang 
akong ipasabot mao ang pagkaon nga motubag sa nag- una nga 
mga kinahanglanon. Ingon nga inyong nailhan, kini nga tambag 
dili bag- o. Apan nahadlok ako nga daghan ang mibati nga ang usa 
ka dinugay nga suplay sa pagkaon dili makab- ot nga dili na lang 
sila maningkamot.

Sugod sa ginagmay . . . ug sa hinay- hinay padak- a ngadto sa maka-
tarunganon nga tumong. Pagtigom og dyutay nga kwarta kanunay, 
ug matingala nalang kamo unsa na kini ka dako.16

4
Makatagamtam kita og kagawasan samtang 

kita maglikay sa utang ug maggahin og kwarta 
alang sa mga panahon sa panginahanglan.

Sa makadaghan na kita gitambagan mahitungod sa paninguha 
sa kaugalingon, mahitungod sa utang, mahitungod sa pagdaginot. 
Daghan kaayo sa atong mga katawhan ang anaa diha sa bug- at nga 
mga utang alang sa mga butang nga dili kaayo kinahanglan. .  .  . 
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Nag- aghat ko kaninyo isip mga miyembro sa Simbahan nga moling-
kawas sa utang taman sa mahimo ug nga adunay gamayng tinigum 
alang sa mga panahon nga kinahanglanon nato kini.17

Panahon na nga han- ayon nato ang atong panimalay. . . .

Si Presidente J. Reuben Clark Jr., diha sa priesthood miting sa 
komperensya niadtong 1938, [miingon]: “Kon nakautang na, ang tubo 
maoy inyong kompanyon matag minuto sa adlaw ug gabii; dili kamo 
makabaliwala niini o makalikay gikan niini; dili ninyo kini mapalayo; 
dili kini madala sa mga hangyo, mga mando, ni mga sugo; ug kon 
kamo mosupak niini o mapakyas sa pagtuman sa mga mando niini, 
molaglag kini kaninyo” (sa Conference Report, Abr. 1938, 103).

Akong namatikdan nga mahimong kinahanglanon nga mangutang 
aron makatukod og balay, siyempre. Apan mopalit kita og balay nga 
kita makabayad ra ug sa ingon gaan ang pagbayad nga kanunay 
natong gihunahuna nga walay kaluoy o kapahulayan. . . .

Sukad sa mga sinugdanan sa Simbahan, ang Ginoo naghisgot na 
niining utang. Ngadto kang Martin Harris pinaagi sa pagpadayag 
Siya miingon: “Bayad sa utang nga imong gikauyunan uban sa tig- 
imprinta. Hatagi og kagawasan ang imong kaugalingon gikan sa 
pagkaulipon” (D&P 19:35).

Si Presidente Heber J. Grant misulti sa makadaghan mahitungod 
niini nga butang. . . .Siya miingon: “Kon aduna may usa ka butang 
nga makadala og kalinaw ug katagbawan ngadto sa kasingkasing sa 
tawo, ug ngadto sa pamilya, kini mao ang pagpuyo sigun sa atong 
kinitaan. Ug kon aduna may usa ka butang nga makapabug- at ug 
makawala og paglaum ug makapasakit, kini mao ang pagbaton og 
mga utang ug mga obligasyon nga ang usa dili makabayad” (Gospel 
Standards, comp. G. Homer Durham [1941], 111).

Nagdala kita og usa ka mensahe sa paninguha sa kaugalingon 
sa tibuok Simbahan. Ang paninguha sa kaugalingon dili magma-
lampuson kon adunay utang ang usa ka panimalay. Ang usa walay 
kagawasan gikan sa pagkaulipon kon aduna siyay obligasyon ngadto 
sa uban.

Sa pagdumala sa mga kalihokan sa Simbahan, misulay kita sa 
pagtakda og usa ka panig- ingnan. Kita, sumala sa lagda, estriktong 
misunod sa nabatasan nga magtigum matag tuig og usa ka bahin sa 
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kita sa Simbahan nga mangandam sa usa ka posible nga panahon 
sa panginahanglan.

Malipayon akong makasulti nga ang Simbahan sa tanang mga 
palakaw niini, sa tanang mga buluhaton niini, sa tanang mga depar-
tamento niini, makahimong molihok nga walay hinulaman nga 
kwarta. Kon dili kita makapadayon sa atong buhat, atong minusan 
ang atong mga programa. Atong pagamyan ang atong mga gasto 
aron mapaigo ang kita. Dili kita manghulam. . . .

Talagsaon kaayo ang pamati nga gawasnon sa utang, nga adunay 
tinigum nga kwarta kon pananglit adunay kalit nga panghitabo ug 
nga nahimutang kini diin mahimong kuhaon kon gikinahanglan. . . .

Nag- awhag ko kaninyo .  .  . nga tan- awon ang kahimtang sa 
inyong mga panalapi. Nag- awhag ko kaninyo sa paghinay- hinay sa 
inyong mga galastuhan, disiplinaha ang inyong mga kaugalingon sa 
inyong mga pagpamalit aron makalikay sa utang. Bayari ang utang 
sa labing daling panahon, ug himoa ang inyong mga kaugalingon 
nga gawasnon gikan sa pagkaulipon.

Kabahin kini sa temporal nga ebanghelyo nga atong gituohan. 
Unta ang Ginoo mopanalangin kaninyo . . . nga han- ayon ang inyong 
mga panimalay. Kon nabayaran na ninyo ang inyong mga utang, 
kon aduna kamoy kwarta nga natigum, bisan og gamay lamang 
kini, dayon kon ang mga unos moulbo sa inyong palibut, aduna 
kamoy kasilongan alang sa inyong [pamilya] ug kalinaw sa inyong 
mga kasingkasing.18

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Si Presidente Hinckley mitudlo nga “walay makapuli . . . sa mabu-

ngahon nga trabaho” (seksyon 1). Sa unsang paagi nga ang tra-
baho nahimong panalangin sa inyong kinabuhi? Unsa ang inyong 
nakat- unan mahitungod sa makugihon nga pagtrabaho? Sa unsang 
paagi nga ang mga ginikanan makatabang sa ilang mga anak nga 
makat- on og panrabaho?

• Unsa ang atong mga responsibilidad ngadto niadtong adunay 
mga temporal nga mga panginahanglan? (Tan- awa sa seksyon 
2.) Sa unsang paagi kita makatabang sa uban nga mahimong 
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mapaningkamuton sa kaugalingon? Sa unsang paagi ang inyong 
mga kinabuhi naimpluwensiyahan pinaagi sa pagserbisyo nga 
inyong nahatag ug nadawat?

• Ribyuha ang mga pagpangandam nga gitambag ni Presidente 
Hinckley kanato nga atong himuon alang sa mga panahon sa 
panginahanglan (tan- awa sa seksyon 3). Kanus- a ninyo nakita- 
an ang importansya sa pagpangandam alang sa mga panahon 
sa panginahanglan? Unsa ang pipila ka gagmay, inanay nga mga 
butang nga mahimo natong buhaton aron sa pagpangandam sa 
atong mga kaugalingon?

• Ribyuha ang tambag ni Presidente Hinckley mahitungod sa utang 
ug pagdaginot (tan- awa sa seksyon 4). Nganong importante man 
nga limitahan ang atong paggasto sa kwarta? Sa unsang paagi 
ang utang makaapekto kanato sa temporal ug espirituhanon nga 
paagi? Sa unsang paagi ang mga ginikanan makatudlo sa ilang 
mga anak sa paggamit sa kwarta sa minaalam nga paagi?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
1 Mga Taga- Tesalonica 4:11–12; D&P 1:11–13; 78:13–14; 104:13–

18; Moises 5:1

Tabang sa Pagtudlo
“Pagbantay nga dili tapuson dayon ang maayong mga panag-

hisgutan aron lang mahuman ang tanang mga materyal nga imong 
giandam. Bisan og importante ang paghuman sa materyal, mas 
importante ang pagtabang sa mga estudyante nga mobati sa implu-
wensya sa Espiritu, mosulbad sa ilang mga pangutana, mopadugang 
sa ilang pagsabut sa ebanghelyo, ug mopalig- on sa ilang pasalig 
sa pagsunod sa mga kasugoan” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahi-
nungdanon nga Tawag [1999], 64)

Mubo nga mga Sulat
 1. “Some Lessons I Learned as a Boy,” 

Ensign, Mayo 1993, 52.
 2. Gordon B. Hinckley, “The Perpetual 

Education Fund,” Ensign, Mayo 2001, 52.
 3. “Reaching Down to Lift Another,” 

Ensign, Nob. 2001, 54.
 4. “I Believe,” New Era, Sept. 1996, 6.
 5. “I Believe,” 6.

 6. One Bright Shining Hope: Messages 
for Women from Gordon B. Hinckley 
(2006), 24.

 7. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), 707.

 8. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 
(2005), 532.

 9. “Inspirational Thoughts,” Ensign, 
Ago. 2000, 5.
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 10. “The Perpetual Education Fund,” 52–53.
 11. “This Thing Was Not Done in a 

 Corner,” Ensign, Nob. 1996, 50.
 12. “President Harold B. Lee: An 

 Appreciation,” Ensign, Nob. 1972, 8; 
tan-awa usab sa Heber J. Grant, sa 
Conference Report, Okt. 1936, 3.

 13. “Kay Ako Gigutom, ug Inyo Ako nga 
Gipakaon,” Ensign o Liahona, Mayo 
2004, 61.

 14. “This Thing Was Not Done in a 
 Corner,” 50.

 15. “Kon Kamo Andam Dili Kamo 
 Mahadlok,” Ensign o Liahona, Nob. 
2005, 61–62.

 16. “Ngadto sa mga Lalaki sa Priesthood,” 
Ensign o Liahona, Nob. 2002, 58.

 17. “The Times in Which We Live,” Ensign, 
Nob. 2001, 73.

 18. “To the Boys and to the Men,” Ensign, 
Nob. 1998, 53–54.
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“Kon kita mangangkon nga nagsimba ug nagsunod sa agalon, dili ba 
kita maningkamot nga mosunod sa iyang kinabuhi sa pagserbisyo?”
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Pagkalimot sa Atong 
mga Kaugalingon diha sa 

Pagserbisyo sa Uban

“Hinaut nga ang tinuod nga kahulugan sa 
ebanghelyo motuhop sa atong mga kasingkasing 

nga kita makaamgo nga ang atong mga 
kinabuhi, nga gihatag kanato sa Dios atong 
Amahan, gamiton sa pagserbisyo sa uban.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Ang batan- on nga si Elder Gordon B. Hinckley naglisud sa iyang 
unang mga semana isip usa ka full- time nga misyonaryo sa England. 
Duna siyay sakit sa iyang pag- abut, ug ang iyang mga paningka-
mot sa pagsangyaw sa ebanghelyo pabalik- balik nga gibalibaran. 
Nianang lisud nga panahon, napanalanginan siya sa unsay iyang 
gitawag sa wala madugay nga iyang “adlaw sa pagdesisyon”—usa 
ka kasinatian nga miimpluwensya sa iyang pagserbisyo sa tibuok 
niyang kinabuhi.

“Nawad- an ko sa kadasig,” siya mihinumdom. “Gisulatan nako ang 
akong buotang amahan ug giingnan nga morag nag- usik- usik lang 
ko sa akong panahon ug sa iyang kwarta. Siya ang akong amahan 
ug akong stake president, ug siya usa ka maalamon ug dinasig nga 
tawo. Mipadala siya kanako og mubo kaayo nga sulat nga nag- ingon, 
‘Minahal nga Gordon, nadawat nako ang imong sulat. Usa ra ang 
akong sugyot: kalimti ang imong kaugalingon ug pagtrabaho.’ Sayo 
nianang buntaga sa among klase sa kasulatan ang akong kompanyon 
ug ako nakabasa niini nga mga pulong sa Ginoo: “Bisan kinsa nga 
buot magapatunhay sa iyang kinabuhi mawagtangan hinoon siya niini; 
apan bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako 
ug tungod sa Maayong Balita, magapatunhay niini.” (Marcos 8:35.)
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“Kadto nga mga pulong sa Agalon, gisundan sa sulat sa akong 
amahan nga nagtambag sa paglimot sa akong kaugalingon ug sa 
pagtrabaho, mituhop sa akong kalag. Dala ang sulat sa akong ama-
han, misulod ko sa among kwarto sa balay diha sa 15 Wadham Road, 
diin kami nagpuyo, ug miluhod ug mihimo og pakigsaad sa Ginoo. 
Ako mipakigsaad nga akong kalimtan ang akong kaugalingon ug 
isubsob ang akong kaugalingon diha sa Iyang serbisyo.

“Kadto nga adlaw sa Hulyo 1933 mao ang akong adlaw sa pag-
desisyon. Usa ka bag- ong kahayag ang miabut sa akong kinabuhi 
ug bag- ong kalipay diha sa akong kasingkasing.” 1

Kana nga kahayag wala gayud mobiya sa kinabuhi ni Gordon 
B. Hinckley. Gikan nianang adlawa, iyang gipahinungod ang iyang 
kaugalingon ngadto sa Ginoo sa pagserbisyo sa uban. Atol sa haya 
ni Presidente Hinckley, si Presidente Henry B. Eyring milista og 
pipila sa mga kontribusyon ni Presidente Hinckley: pagtukod sa 
mga templo sa tibuok kalibutan, pag- establisar og gagmay nga 
mga templo aron mapadali ang buhat sa templo, pag- establisar 
sa Perpetual Education Fund, ug pagtukod sa Conference Center. 
Dayon miingon siya:

“Ang iyang personal nga kabilin molapas sa akong listahan ug sa 
akong gahum sa paghulagway. Apan ang iyang mga kalampusan 
adunay labing minos usa ka butang nga pareha. Sa kanunay kini 
naghatag sa mga indibidwal og kahigayunan. Ug kanunay siyang 
maghunahuna niadtong gamay ra og kahigayunan, sa ordinaryong 
tawo nga nakigbisog sa kalisud sa matag adlaw nga pagpuyo ug sa 
mga hagit sa pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo. Sobra sa kausa 
iyang gipikpik ang iyang tudlo sa akong dughan sa dihang duna 
koy gihimo nga sugyot ug miingon, ‘Hal, nakahinumdom ka ba sa 
tawo nga nanlimbasug?’” 2

“Gusto nakong maglihok ug dunay buhaton,” miingon si Presi-
dente Hinckley. “Gusto nakong atubangon ang matag adlaw uban 
sa determinasyon ug katuyoan. Gusto nakong gamiton ang matag 
oras sa paghatag og pagdasig, sa pagpanalangin niadtong kansang 
mga palas- anon bug- at, sa pag- ugmad og hugot nga pagtuo ug 
kalig- on sa pagpamatuod.” 3
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Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Ang atong mga kinabuhi mga gasa gikan sa Dios ug 
kinahanglang gamiton sa pagserbisyo sa uban.

Adunay . . . grabeng kakabus ug kawad- on sa tibuok kalibutan, 
daghan kaayong pagpangsupak ug kabangis, daghan kaayong imo-
ralidad ug kabastos, daghan kaayong nagkabulag nga mga panima-
lay ug naguba nga mga pamilya, daghan kaayong magul- anong mga 
tawo nga nagpuyo og subo nga mga kinabuhi nga walay paglaum, 
daghan kaayong kasagmuyo bisan asa.

Ug busa mohangyo ako kaninyo. Mohangyo ko ninyo nga sa tanan 
ninyong paningkamot nga makaangkon og kalibutanong bahandi 
aduna usab kamoy buhaton nga mahimong mas maayo og gamay 
ang kalibutan.4

Aron mapalambo ang kalibutan, ang proseso sa gugma kina-
hanglang mohimo og kausaban sa mga kasingkasing sa katawhan. 
Mahimo kini kon molantaw kita lapas sa kaugalingon aron sa pag-
hatag sa atong gugma ngadto sa Dios ug sa uban, ug mohimo niini 
sa tibuok natong kasingkasing, tibuok natong kalag, ug sa tibuok 
natong hunahuna.

Ang Ginoo mideklarar sa modernong pinadayag, “Kon ang inyong 
katuyoan usa ngadto sa akong himaya, ang inyong tibuok kalawasan 
mapuno sa kahayag, ug walay kangitngit diha kaninyo.” (D&P 88:67.)

Samtang motan- aw kita sa Dios uban sa gugma ug pasalamat, 
samtang moserbisyo kita kaniya uban sa katuyoan nga bug- os ngad-
to sa iyang himaya, mawala gikan kanato ang kangitngit sa sala, 
ang kangitngit sa kahakog, ang kangitngit sa garbo. Moabut ang 
dugang gugma alang sa atong Mahangturong Amahan ug alang sa 
iyang Hinigugmang Anak, ang atong Manluluwas ug atong Manu-
nubos. Moabut ang mas dakong pagbati sa pagserbisyo sa atong 
isigkatawo, mominos ang paghunahuna sa kaugalingon ug mas 
motabang sa uban.

Kini nga baruganan sa gugma maoy kinauyukan sa ebanghelyo 
ni Jesukristo.5
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Kon kita mangangkon nga nagsimba ug nagsunod sa Agalon, 
dili ba kita maningkamot nga mosunod sa iyang kinabuhi sa pag-
serbisyo? Walay usa kanato nga saktong makaingon nga ang iyang 
kinabuhi iyang kaugalingon. Ang atong mga kinabuhi mga gasa sa 
Dios. Mianhi kita sa kalibutan dili sa atong kaugalingong kabubut- 
on. Mobiya kita dili sumala sa atong gusto. Ang atong mga adlaw 
gitagalan dili pinaagi sa atong kaugalingon, apan sumala sa kabubut- 
on sa Dios.

Daghan kaayo kanato naggamit sa atong mga kinabuhi nga daw 
hingpit kini nga atoa. Makapili kita nga usikan kini kon gustohon 
nato. Apan mahimo kana nga usa ka pagluib sa usa ka dako ug 
sagrado nga pagsalig. Sama sa giklaro og maayo sa Agalon, “Kay 
bisan kinsa nga buot magapatunhay sa iyang kinabuhi mawagtangan 
hinoon siya niini; apan bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kina-
buhi tungod kanako ug tungod sa maayong balita, magapatunhay 
niini.” (Marcos 8:35.)6

Akong minahal nga mga kaigsoonan, ang hagit dako. Ang mga 
oportunidad naglibut kanato. Gusto sa Dios nga buhaton nato ang 
Iyang buhat—ug buhaton kini uban sa kadasig ug kamaya. Kana 
nga buhat, sama sa Iyang pagpasabut niini, mao ang “[pag]tabang 
sa maluyahon, [pag]pataas sa mga kamot sa nawad- an og paglaum, 
ug [paglig- on sa] mga tuhod nga mahuyang.” (D&P 81:5.)

Kini mao ang pagpangalagad niadtong nanginahanglan. Kini mao 
ang paghupay sa nagbangutan. Kini mao ang pagduaw sa mga biyu-
da ug mga ilo diha sa ilang mga kasakit. Kini mao ang pagpakaon 
sa mga kabus, pagsinina sa mga hubo, paghatag og kapasilungan 
niadtong walay atop ibabaw kanila. Kini mao ang pagbuhat sama 
sa gibuhat sa Agalon, kinsa “nagpangadto- ngadto sa paghimog mga 
kaayohan.” (Mga Buhat 10:38.)7

Ang akong mensahe kaninyo karong adlawa . . . mao nga kamo 
modeterminar sa pagpahinungod og usa ka bahin sa inyong pana-
hon, samtang inyong planuhon ang buhat sa inyong kinabuhi, alang 
niadtong anaa sa kasakit ug panginahanglan, nga dili maghunahuna 
og ganti. Ang inyong mga kahanas gikinahanglan, bisan unsa pa man 
kini. Ang inyong matinabangong mga kamot moalsa sa tawo gikan 
sa lapok sa kasakit. Ang inyong makanunayong tingog mohatag og 
pagdasig sa pipila nga tingali gusto na lang nga moundang. Ang 
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inyong mga kahanas makausab og mga kinabuhi, sa usa ka talagsaon 
ug maanindot nga paagi, niadtong adunay mga panginahanglan. 
Kon dili karon, kanus- a man? Kon dili kamo, kinsa man? 8

Hinaut nga ang tinuod nga kahulugan sa ebanghelyo motuhop 
sa atong mga kasingkasing nga kita makaamgo nga ang atong mga 
kinabuhi, nga gihatag kanato sa Dios atong Amahan, gamiton sa 
pagserbisyo sa uban.

Kon kita mohatag sa ingon nga pagserbisyo, ang atong mga adlaw 
mapuno sa hingpit nga kalipay ug kamaya. Mas importante, kini 
ipahinungod ngadto sa atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo, ug 
sa pagpanalangin sa tanan kansang mga kinabuhi atong natandog.9

2
Ang pagserbisyo mao ang labing maayo 

nga tambal alang sa kalooy sa kaugalingon, 
kahakog, kawalay paglaum, ug kaguol.

Nakahinumdom ko nga mibisita og usa ka campus sa kolehiyo 
diin akong nadungog ang naandan, kasagarang reklamo sa mga 
kabatan- onan: reklamo kabahin sa mga kabudlay sa eskwelahan—
nga daw kini usa ka palas- anon imbis nga usa ka oportunidad sa 
pag- ambit sa kasayuran sa yuta—mga reklamo kabahin sa pinuy- 
anan ug kabahin sa pagkaon. . . .

Akong gitambagan kadto nga mga kabatan- onan nga kon ang 
mga kabudlay sa eskwelahan grabe ra kaayo, kon sila mibati nga 
magreklamo kabahin sa ilang mga pinuy- anan ug ilang mga pagka-
on, niana makasugyot ko og tambal alang sa ilang mga problema. 
Misugyot ko nga ipadaplin nila ang ilang mga libro sulod sa pipila 
ka oras, mobiya sa ilang mga kwarto, ug mobisita sa usa ka tawo nga 
tigulang ug nag- inusara, o usa ka tawo nga masakiton ug nawad- an 
sa kadasig. Sa kinatibuk- an, akong nakita nga kon magreklamo kita 
kabahin sa kinabuhi, kini tungod kay naghunahuna lamang kita sa 
atong mga kaugalingon.

Sulod sa daghang katuigan adunay karatula sa bongbong sa shop 
nga ayuhanan og sapatos nga akong suki. Kini ang mabasa, “Nagrek-
lamo ko tungod kay wala koy sapatos hangtud nga nakakita ko og 
tawo nga walay tiil.” Ang labing epektibo nga medisina sa sakit sa 
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kalooy sa kaugalingon mao ang pagkalimot sa atong mga kaugali-
ngon diha sa pagserbisyo sa uban.10

Ako nagtuo nga alang sa kadaghanan kanato ang labing maayong 
medisina sa kamingaw mao ang pagtrabaho ug pagserbisyo alang 
sa uban. Wala nako gipakagamay ang inyong mga problema, apan 
dili ako magduhaduha sa pagsulti nga adunay daghan kansang mga 
problema mas grabe pa kay sa inyoha. Paningkamot sa pagserbisyo 
kanila, sa pagtabang kanila, sa pag- awhag kanila. Adunay daghan 
kaayong mga batang lalaki ug babaye nga nahagbong sa eskwela 
tungod kay kulang sila sa personal nga pagtagad ug pag- awhag. 
Adunay daghan kaayong mga tigulang nga nagpuyo diha sa kaguol 
ug kamingaw ug kahadlok diin ang yano nga panag- istorya maka-
hatag og gamay nga paglaum ug kadasig. . . .

Adunay daghan kaayo nga nasakitan ug kinsa nagkinahanglan og 
usa ka maayo nga Samarianhon nga mobugkos sa ilang mga samad 
ug motabang kanila sa ilang pagpadayon. Ang usa ka gamay nga 
buhat sa kamabination makahatag og dako nga panalangin sa tawo 
nga anaa sa kasakit ug usa ka tam- is nga pagbati ngadto sa tawo 
nga nakighigala kaniya.11

“adunay daghan kaayo kansang mga palas- anon inyong maalsa.”
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Adunay daghan kaayo kansang mga palas- anon inyong maalsa. 
Anaa ang mga walay kapuy- an, anaa ang mga gigutom, anaa ang 
mga kabus libut kanato. Anaa ang mga tigulang nga nag- inusara 
diha sa mga rest home [balay sa mga tigulang ug may pisikal nga 
kakulangan]. Anaa ang mga bata nga may pisikal nga kakulangan, 
ug mga kabatan- onan nga adik sa drugas, ug ang mga masakiton 
ug mga napundo sa balay kinsa nanginahanglan og mabinationg 
pulong. Kon dili kamo ang mobuhat niini, kinsa man?

Ang labing maayo nga tambal nga akong nasayran alang sa kaba-
laka mao ang pagtrabaho. Ang labing maayo nga medisina sa pag-
kawala sa paglaum mao ang pagserbisyo. Ang labing maayo nga 
tambal alang sa kakapoy mao ang hagit sa pagtabang sa usa ka 
tawo kinsa mas gikapoy.12

Nganong malipayon man ang mga misyonaryo? Tungod kay ilang 
gikalimtan ang ilang mga kaugalingon diha sa pagserbisyo sa uban.

Nganong malipayon man ang mga nagtrabaho sa templo? Tungod 
kay ang ilang buhat sa gugma nahiuyon gayud sa mahinungdanong 
pagpuli [vicarious] nga buhat sa Manluluwas sa katawhan. Wala sila 
mangayo ni magpaabut og pasalamat alang sa unsay ilang gibuhat. 
Kasagaran, wala na silay lain pang nasayran gawas sa pangalan sa 
tawo alang kang kinsa sila nagtrabaho.13

Ipadayag ang halangdong mga tinguha nga anaa sulod sa inyong 
mga kasingkasing nga motabang sa paghupay, pagsuporta, ug paglig- 
on sa uban. Kon buhaton ninyo kini, ang makadaut nga epekto sa 
pagkahakog mobiya kaninyo, ug kini mapulihan sa usa ka tam- is 
ug nindot nga pagbati nga daw dili moabut sa laing paagi.14

3
Kon kita maningkamot sa pagtabang sa uban, atong 
makaplagan ang atong tinuod nga mga kaugalingon.

Usa ka Dominggo sa buntag pipila ka tuig ang milabay, anaa ako 
sa panimalay sa usa ka stake president sa usa ka gamayng lungsod 
sa Idaho. Sa wala pa ang pag- ampo sa buntag, ang pamilya dungan 
nga mibasa og pipila ka mga bersikulo sa kasulatan. Lakip niini mao 
ang mga pulong ni Jesus nga narekord sa Juan 12:24: “Sa pagkatinu-
od, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang usa ka lugas 
trigo kinahanglan mahulog sa yuta ug mamatay, kay kon dili man, 
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nan, magapabilin kini nga mag- inusara; apan kon kini mamatay, 
nan, mamunga kinig daghan.”

Walay pagduhaduha nga ang Manluluwas naghisgot sa iyang 
kaugalingong umaabut nga kamatayon, nagpahayag nga gawas kon 
siya mamatay ang iyang misyon sa kinabuhi mahimong makawang 
lang. Apan akong nakita niini nga mga pulong ang dugang nga 
kahulugan. Alang kanako daw nag- ingon ang Ginoo sa matag usa 
kanato nga gawas kon kalimtan nato ang atong mga kaugalingon sa 
pagserbisyo sa uban, ang atong mga kinabuhi sa kasagaran gigamit 
nga walay tinuod nga katuyoan, kay siya mipadayon sa pag- ingon, 
“Ang mahigugma sa iyang kinabuhi mawad- an hinoon niini; apan 
ang magadumot sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magapatunhay 
niini alang sa kinabuhing dayon.” ( Juan 12:25.) O, sama sa narekord 
diha sa Lucas, “Bisan kinsa nga magatinguha sa pagpatunhay sa 
iyang kinabuhi, mawagtangan hinoon siya niini; apan bisan kinsa 
nga magawagtang sa iyang kinabuhi, magapatunhay hinoon niini.” 
(Lucas 17:33.) Sa laing pagkasulti, siya nga nagpakabuhi lamang 
alang sa iyang kaugalingon malaya ug mamatay, samtang siya nga 
mokalimot sa iyang kaugalingon sa pagserbisyo sa uban motubo 
ug mamulak niining kinabuhia ug sa kahangturan.

Nianang buntaga sa komperensya sa stake, ang presidente nga 
akong gipuy- an gi- release human sa trese ka tuig nga matinud- anong 
pagserbisyo. Dihay hilabihan nga pagpadayag sa gugma ug pasala-
mat, dili tungod sa iyang kaadunahan, dili tungod sa iyang posisyon 
diha sa komunidad sa patigayon, apan tungod sa maayong serbisyo 
nga walay paghinakog niyang gihatag. Walay personal nga interes 
nga gihunahuna, siya mibiyahe og liboan ka mga milya sa tanang 
matang sa panahon. Migahin siya og liboan ka mga oras alang sa 
kaayohan sa uban. Iyang gipasagdan ang iyang personal nga mga 
butang aron sa pagtabang niadtong nagkinahanglan og tabang. Ug 
sa iyang pagbuhat niini nalagsik siya ug nahimong mahinungdanon 
sa panan- aw niadtong iyang giserbisyohan.15

Mga tuig na ang milabay nakabasa ko og istorya kabahin sa usa 
ka batan- ong babaye kinsa miadto og usa ka lugar sa probinsya isip 
usa ka magtutudlo. Lakip sa iyang klase mao ang usa ka babaye kinsa 
nahagbung sa klase kaniadto ug kahagbungon na sab. Ang estud-
yante dili kahibalo mobasa. Naggikan siya sa usa ka pamilya nga 
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walay kwarta aron madala siya ngadto sa mas dako nga dakbayan 
aron mapaeksamin kon aduna ba siyay problema nga mahatagan 
og kasulbaran. Nakamatikod nga ang problema tingali mao ang mga 
mata sa batang babaye, ang batan- ong magtutudlo miareglo nga 
dad- on ang estudyante, sa kaugalingong gasto sa magtutudlo, aron 
mapaeksamin ang iyang mga mata. Usa ka diperensya ang nadisku-
brehan nga mahimo ra nga makorihian pinaagi sa antiyuhos. Sa wala 
madugay usa ka bag- o nga kalibutan ang nasinati sa estudyante. Sa 
pinakaunang higayon sa iyang kinabuhi, klaro niyang nakita ang 
mga pulong sa iyang atubangan. Ang sweldo niana nga probinsya-
nang magtutudlo gamay ra, apan gikan sa gamay nga aduna siya, 
siya mihimo og pamuhunan nga hingpit nga miusab sa kinabuhi sa 
hagbungunon nga estudyante, ug sa pagbuhat niini siya nakakaplag 
og usa ka bag- ong dimensyon sa iyang kaugalingong kinabuhi.16

Samtang kamo sama nga nagserbisyo, usa ka bag- ong dimensyon 
ang madugang sa inyong kinabuhi. Makakaplag mo og bag- o ug maka-
padasig nga mga panag- uban. Makakaplag mo og panaghigalaay ug 
maayo nga mga panag- uban sa ubang mga tawo. Motubo mo sa kahi-
balo ug salabutan ug kaalam, ug sa inyong kapasidad sa pagserbisyo.17

Ako mopamatuod nga samtang kamo maningkamot sa pagtabang 
sa uban, inyong makaplagan ang inyong tinuod nga mga kaugalingon 
ug makapanalangin og maayo sa kalibutan diin kamo nagpuyo.18

4
Ang Simbahan naghatag og daghang mga 

oportunidad sa dili hinakog nga pagserbisyo.

Mga kaigsoonan, dili gayud kamo magmalipayon kon mopadayon 
kamo sa kinabuhi nga maghunahuna lamang sa inyong kaugalingon. 
Ipahinungod ang inyong kaugalingon niining labing halangdong 
buhat sa kalibutan—ang buhat sa Ginoo. Ang buhat sa mga korum, 
ug sa mga organisasyon sa auxiliary, buhat sa templo, buhat sa pag-
serbisyo sa welfare, misyonaryo nga buhat. Inyong mapanalanginan 
ang inyong kaugalingong kinabuhi samtang kamo nagpanalangin 
sa kinabuhi sa uban.19

Walay laing buhat sa tibuok kalibutan nga puno kaayo sa kalipay 
sama niini nga buhat. Kana nga kalipay talagsaon. Nagagikan kini diha 
sa pagserbisyo sa uban. Tinuod kini. Talagsaon kini. Maanindot kini.20
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Himoa ang Simbahan nga maoy inyong suod nga higala. Himoa 
kini nga maoy inyong halangdong kompanyon. Pagserbisyo bisan 
asa kamo gitawag sa pagserbisyo. Buhata ang gihangyo kaninyo 
nga buhaton. Matag katungdanan nga inyong gihuptan modugang 
sa inyong kapasidad. Nakaserbisyo ko sa daghang mga responsibi-
lidad niining halangdong organisasyon. Matag pagserbisyo midala 
og kaugalingon niining ganti.

Kini . . . nagkinahanglan sa inyong dili hinakog nga debosyon, 
sa inyong dili matarug nga pagkamaunungon ug hugot nga pagtuo. 

“Samtang kamo . . . nagserbisyo, usa ka bag- ong 
dimensyon ang madugang sa inyong kinabuhi.”
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Moserbisyo mo sa daghang mga posisyon sa dili pa mahuman 
ang inyong mga kinabuhi. Pipila kanila tingali ingon og gamay 
ra, apan walay gamay o dili importante nga calling sa Simbahan. 
Ang matag calling importante. Ang matag calling gikinahanglan 
aron sa pagpauswag sa buhat. Ayaw ipakaubus ang usa ka res-
ponsibilidad sa Simbahan. . . .

Hatagi og luna ang Simbahan sa inyong kinabuhi. Himoa ang 
inyong kahibalo sa doktrina niini nga molambo. Himoa ang inyong 
pagsabut sa organisasyon niini nga motubo. Himoa ang inyong 
gugma alang sa mahangturong mga kamatuoran niini nga kanunay 
nga magkalig- on.

Ang Simbahan mahimong motawag kaninyo sa paghimo og sak-
ripisyo. Kini mahimong motawag kaninyo sa paghatag sa labing 
maayo nga inyong mahatag. Walay mawala kaninyo sa inyong pag-
himo niini, tungod kay inyong madiskubrihan nga kini mahimong 
usa ka puhunan nga mohatag kaninyo og ginansya samtang buhi 
pa kamo. Ang Simbahan mao ang dakong pundohanan sa mahang-
turong kamatuoran. Hangupa kini ug panggunit og maayo niini.21

Gusto ba kamo nga magmalimpyo? Kalimti ang inyong kaugali-
ngon ug ipahinungod ang inyong kaugalingon niining halangdong 
buhat. Paningkamot sa pagtabang sa mga tawo. Pag- ugmad og 
usa ka diwa sa pagpasaylo diha sa inyong mga kasingkasing kang 
bisan kinsa nga tingali nakasilo kaninyo. Tan- aw ngadto sa Ginoo 
ug pagpakabuhi ug paningkamot sa pagbayaw ug pagserbisyo sa 
Iyang mga anak. Makahibalo kamo og usa ka kalipay nga wala pa 
gayud ninyo mahibaloi sukad kon inyo kanang buhaton. Dili nako 
importante kon unsa ka katigulang, unsa ka kabatan- on, bisan unsa 
pa. Makabayaw kamo sa mga tawo ug makatabang kanila. Ang 
langit nahibalo nga adunay daghan, daghan, daghan kaayong tawo 
niining kalibutan nga nagkinahanglan og tabang. O, pagkadaghan 
gayud. Atong wagtangon ang mokutkut, hakog nga kinaiya sa atong 
mga kinabuhi, akong mga kaigsoonan, ug moserbisyo kita nga mas 
maayo sa daghan pa nga mga tawo. . . . Palamboa ang inyong mga 
kaugalingon ug tabangi ang mga tuhod nga nagluya, ipataas ang mga 
bukton nga nagbitay. Sunda ang ebanghelyo ni Jesukristo. Kalimti 
ang inyong kaugalingon.22
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Si Presidente Hinckley mitudlo nga ang atong mga kinabuhi mga 

gasa gikan sa Dios, nga gamiton sa pagserbisyo sa uban (tan- awa 
sa seksyon 1). Sa unsang paagi kita makahimo sa pagserbisyo sa 
uban nga usa ka paagi sa pagpakabuhi? Unsa kaha ang gipasabut 
nga moserbisyo uban sa katuyoan nga bug- os ngadto sa himaya 
sa Dios? Sa unsang paagi nga ang pagserbisyo sa uban nakapa-
nalangin kanimo?

• Nganong ang pagserbisyo makatabang kanato nga mabuntog 
ang kalooy sa kaugalingon, kahakog, ug pag- inusara? (Tan- awa 
sa seksyon 2.) Sa unsang paagi nga ang pagserbisyo nakahatag 
kaninyo og kalipay? Samtang inyong basahon ang paghulag-
way ni Presidente Hinckley sa mga tawo nga nanginahanglan, 
ideterminar kon sa unsang paagi kamo ug ang inyong pamilya 
makatabang sa pagserbisyo.

• Nganong ang paghikalimot sa atong mga kaugalingon diha sa 
pagserbisyo sa uban makatabang kanato nga “makaplagan ang 
[atong] tinuod nga mga kaugalingon”? (Tan- awa sa seksyon 3.) 
Unsay atong makat- unan gikan sa mga istorya sa seksyon 3?

• Si Presidente Hinckley mitambag, “Ipahinungod ang inyong kau-
galingon niining labing halangdong buhat sa kalibutan—ang 
buhat sa Ginoo” (seksyon 4). Unsa nga mga panalangin ang 
nahatag diha sa inyong kinabuhi sa pagserbisyo sa Simbahan?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mateo 20:25–28; 25:34–40; Juan 13:35; Mosiah 2:16–18; 18:8–9; 

D&P 64:33

Tabang sa Pagtuon
“Samtang ikaw magtuon, bantayi og maayo 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 pagrekord sa mga impresyon nga imong nadawat, 
bisan og ingon og wala kini kalambigitan sa mga pulong nga imong 
gibasa. Tingali mao gayud kini ang mga butang nga gusto sa Ginoo 
nga imong makat- unan.
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“uban [ang priesthood], walay imposible sa pagpauswag 
sa buhat sa gingharian sa dios.”
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Ang Balaan nga Priesthood

“Gihigugma nako ang priesthood niini nga Simbahan. 
Kini mahinungdanon kaayo, buhi nga butang. 

Kini mao gayud ang kinauyokan ug kalig- on niini 
nga buhat. Kini mao ang gahum ug awtoridad 

diin ang Dios, ang atong Mahangturong Amahan, 
nagtuman sa Iyang buhat dinhi sa yuta.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Sa 1980, si Elder Gordon B. Hinckley ug ang iyang asawa, si Mar-
jorie, miapil og tulo ka semana nga paglibut sa Asia, namulong sa 
mga area conference ug miapil sa paghalad sa Templo sa Tokyo 
Japan. Sa wala pa mobalik sa panimalay, mibiyahe sila ngadto 
sa Mission sa Sendai Japan, diin gidumala ni Elder Hinckley ang 
paghimo sa unang stake diha sa misyon. Sa hapit na magsugod 
ang miting uban sa bag- ong stake presidency, giduol ni Elder 
Hinckley ang mission president, si Kiyoshi Sakai. “Nasurprisa si 
Presidente Sakai sa dihang gipangutana niya kon siya aduna bay 
gipahinungod nga lana ug dayon midugang, ‘Gikapoy ako kaayo, 
mahimo bang hatagan mo ako og panalangin?’ Nahinumdom si 
Presidente Sakai, ‘nahadlok kaayo ako ug mibati nga luya kaayo 
sa pagpanalangin sa usa ka Apostol sa Ginoo. Gisultihan ko siya 
nga dili ako makahatag og panalangin sa Ingles. Miingon si Elder 
Hinckley nga ang Hinapon maayo ra. Busa si Elder Hitoshi Kashi-
kura, ang Regional Representative, ug ako mipadayon.’ Human ang 
panalangin nalitok, yano nga misulti si Elder Hinckley og ‘Salamat, 
salamat. Makapauli na ko ugma.’

“Pagkasunod buntag si Elder Hinckley makita nga lig- on og bas-
kog, ug sa dihang gipangutana ni Presidente Sakai unsay gibati niya 
gitubag siya, ‘Dai Jobu, labaw pa sa ka maayo. Ako maayo.’ Human 
sa pila ka adlaw nakadawat og sulat pasalamat si Presidente Sakai 
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gikan ni Elder Hinckley, kinsa misulat: ‘. . . Mapasalamaton ako kaa-
yo sa panalangin nga imong gihatag kanako. Dayon misugod ako 
sa pagbati og kamaayo human niana. Ang akong pagkaayo dali ug 
kompleto. Si Sister Hinckley ug ako mapasalamaton kaayo alang sa 
pribilehiyo sa pagpuyo diha sa inyong mission home.’” 1

Kanunay si Presidente Hinckley nga mipamatuod sa mga pana-
langin sa priesthood, gikan sa milagroso apan temporaryo nga 
mga panalangin sa pisikal nga pagkaayo ngadto sa mahangturon, 
nagbugkos nga mga panalangin pinaagi sa mga ordinansa sa tem-
plo. Gipahayag niya,“Nagtuo ko nga sa Iyang priesthood anaa ang 
balaanong awtoridad—ang gahum sa pagpanalangin, ang gahum sa 
pag- ayo, ang gahum sa pagdumala sa mga kalihokan sa Dios dinhi 
sa kalibutan, ang gahum sa pagbugkos didto sa kalangitan nianang 
gibugkos dinhi sa kalibutan.” 2

Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Gipahiuli sa Dios ang priesthood ug mga 
yawe sa gingharian sa langit.

Ang gahum sa priesthood ug awtoridad [mga] gihatag ngadto sa 
kalalakin- an sa karaang panahon. Ang ubos nga awtoridad gihatag 
ngadto sa mga anak ni Aaron aron sa pagdumala sa mga butang nga 
temporal ingon man usab sa pipila ka sagradong eklesiastikal nga 
mga ordinansa. Ang labaw nga priesthood gihatag sa Ginoo Mismo 
ngadto sa Iyang mga Apostoles, pinasubay sa Iyang pahayag ngadto 
ni Pedro: “Hatagan ko ikaw sa mga yawe sa gingharian sa langit: 
ug bisan unsay imong pagabugkuson dinhi sa yuta, didto sa langit 
pagailhon kini nga binugkos: ug bisan unsay imong pagaluagan dinhi 
sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga linuagan” (Mateo 16:19).

Ang hingpit nga pagpahiuli sa priesthood naglakip sa pagtungha 
ni Juan Bautista . . . ug ni Pedro, Santiago, ug Juan. . . . Kini naglakip 
ni Moises, Elias, ug ni Elias [Elijah], ang matag usa nagdala og mga 
yawe sa priesthood sa pagkompleto sa buhat sa pagpahiuli sa tanang 
mga lihok ug mga ordinansa sa miaging mga dispensasyon niini, 
ang labing importante, katapusan nga dispensasyon sa kahingpitan 
sa mga panahon.
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Ania ang priesthood. . . . Kita nahibalo, tungod kay atong nakita, 
ang gahum niini nga priesthood. Nakita nato ang masakiton nga 
naayo, ang bakol nahimong nakalakaw, ug ang pag- abut sa kahayag 
ug kahibalo ug pagsabut ngadto niadtong kinsa diha sa kangitngit.3

Gihulagway ni Propeta Joseph Smith [ang priesthood] sa usa ka 
okasyon niini nga mga pulong: “Ang Priesthood usa ka mahangtu-
rong baruganan, ug diha uban sa Dios sa kahangturan . . . hangtud 
sa kahangturan, nga walay sinugdanan sa mga panahon o katapusan 
sa mga katuigan.” (History of the Church, 3:386.)

Kini sa tinuod ang gahum sa Makagagahum nga gihatag ngadto 
sa tawo sa paglihok diha sa Iyang pangalan ug diha sa Iyang dapit. 
Kini usa ka pagtugyan sa balaanong awtoridad, lahi kay sa ubang 
mga gahum ug mga awtoridad dinhi sa yuta. Dili katingad- an nga kini 
gipahiuli ngadto sa tawo pinaagi sa nabanhaw nga mga binuhat kinsa 
naghupot niini sa karaang panahon, nga unta walay pangutana kala-
but sa awtoridad ug sa katinuod niini. Kon wala kini adunay simbahan 
nga sa ngalan lamang, nga kulang sa awtoridad sa pagpangalagad 
sa mga butang sa Dios. Uban niini, walay imposible sa pagpauswag 
sa buhat sa gingharian sa Dios. Kini balaan sa iyang kinaiyahan. Kini 
temporal ug mahangturon sa awtoridad niini. Kini mao lamang ang 
gahum dinhi sa yuta nga moabut lapas pa sa kamatayon.4

2
Ang priesthood mao ang gahum ug awtoridad 

pinaagi diin ang Dios makatuman sa Iyang buhat.

Gihigugma nako ang priesthood niini nga Simbahan. Kini mahi-
nungdanon kaayo, buhi nga butang. Kini mao gayud ang kinauyokan 
ug kalig- on niini nga buhat. Kini mao ang gahum ug awtoridad pina-
agi diin ang Dios, ang atong Amahan sa Kahangturan, makatuman 
sa Iyang buhat dinhi sa yuta.5

Ang balaang priesthood nagdala uban niini sa awtoridad sa pag-
dumala sa mga kalihokan sa gingharian sa Dios ibabaw sa yuta. Ubos 
sa mga pagpadayag sa Ginoo, ang Simbahan pagadumalaon sa tulo 
ka presiding nga mga high priest. Sila pagatabangan sa konseho 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles, kinsa usab pagatabangan sa 
. . . Seventy. Tulo ka Presiding Bishopric ang responsable alang sa 
temporal nga mga kalihokan ubos sa direksyon sa Presidency. Tanan 
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niini mga opisyales sa priesthood. Kana nga gahum nga balaang 
hinatag mao ang awtoridad pinaagi diin sila nagdumala. Mao usab 
diha sa mga stake ug sa mga ward uban sa mga presidency ug sa 
mga bishopric. Mao usab diha sa mga korum. Ang mga opisyal sa 
auxiliary naghimo sa ilang buhat ubos sa direction ug pagtugyan 
gikan sa priesthood. Kung wala ang priesthood tingali anaa ang 
pagkamay- ong sa simbahan, apan dili ang tinuod nga kalig- on. Kini 
mao ang simbahan ni Jesukristo, ug kini gidumala pinaagi niana 
nga awtoridad nga “sunod sa Kapunongan sa Anak sa Dios.” (D&P 
107:3.)6

3
Ang mga panalangin sa priesthood 

pagapahimuslan sa tanan.

[Ang priesthood] . . . kabahin sa plano sa Dios nga atong Amahan 
sa Kahangturan sa pagpanalangin sa mga kinabuhi sa Iyang mga 
anak sa tanang mga henerasyon.7

Ang balaang priesthood naglakip sa gahum sa pagpanalangin. 
Alang niadtong sa Aaronic Priesthood, kini nagdala uban niini sa 
awtoridad sa pagpangalagad ngadto sa kongregasyon sa mga sim-
bolo sa lawas ug dugo sa Ginoo, kinsa mihatag sa Iyang kinabuhi 
isip sakripisyo alang sa tanan. Ang sakrament ug ang pag- ambit niini 
nga mga simbolo mao gayud ang kinauyokan sa atong pagsimba 
sa igpapahulay. Kini naglakip sa pagbag- o sa mga pakigsaad uban 
sa Dios. Kini nagdala uban niini og usa ka saad sa Iyang Balaang 
Espiritu Santo. Kini usa ka panalangin nga walay makatupong nga 
pagapahimuslan sa tanan ug nahimong posible pinaagi sa awtoridad 
nga gihatag ngadto sa batan- ong mga lalaki. . . .

Ang Melchizedek Priesthood nagdala uban niini sa awtoridad sa 
pagtugyan sa Espiritu Santo. Unsa ka dako nga panalangin kini nga 
makabaton sa impluwensya sa pagpangalagad sa usa ka miyembro 
sa Diosnong Kapangulohan, nakadawat niana nga gasa ubos sa mga 
kamot niadtong kinsa adunay balaang awtoridad. Kon kita magpa-
dayon og lakaw nga mahiyason, kita mahimong magpahimulos sa 
katumanan sa saad nga gihimo sa Dios sa dihang Siya miingon: “Ang 
Espiritu Santo mao ang inyong kauban sa kanunay, ug ang inyong 
pagmando usa ka dili mausabon nga pagmando sa pagkamatarung 
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ug kamatuoran; ug ang inyong kamandoan mao ang usa ka walay 
katapusan nga kamandoan, ug walay pagpugos nga paagi kini 
mokanap nganha kanimo hangtud sa kahangturan.” (D&P 121:46.)

Ang priesthood naglakip sa gahum sa pagpanalangin sa masaki-
ton. Aduna bay usa ka tawo nga naminaw kanako kinsa wala miga-
mit o mibati nianang balaan nga gahum? Makabaton ba ang bisan 
kinsa kanato og bisan unsa nga pagduda kalabut sa pagkaepektibo 
niini? Makasulti kita og mga milagro, sagrado ug nindot kaayo, nga 
atong nasaksihan sulod sa atong kaugalingong kasinatian. . . .

Kining balaan nga Melchizedek Priesthood nagdala uban niini 
sa gahum sa pagpanalangin uban ang panagna, ang paghupay, ang 
pagpaluyo, ang pagpalakaw. Kita adunay mga patriarch sa atong 
taliwala kinsa, ubos sa awtoridad nga ilang gihuptan, nagpahayag 
sa kaliwatan ug gilitok ang mga panalangin alang sa atong paggiya. 
Kini nga mga panalangin mahimong usa ka angkla ngadto diin kita 
mahimong mokupot sa pagpabilin kanato nga dili matarug sa mga 
pagsulay sa kinabuhi.

Sa labing nindot nga pagkasulti ang balaang priesthood nagdala 
uban niini sa awtoridad sa pagbugkos dinhi ibabaw sa yuta ug ipa-
himo kana nga pagbugkos nga epektibo didto sa kalangitan. Kini 
talagsaon ug nindot kaayo. Kini ang awtoridad nga gigamit diha sa 
mga templo sa Dios. Kini may kalabutan sa buhi ug sa patay. Kini 
gayud ang lintunganay sa kahangturan. Kini balaan nga gahum nga 
gitugyan sa Makakagahum isip kabahin sa Iyang mahinungdanong 
plano alang sa immortalidad ug mahangturong kinabuhi sa tawo.

Unsa ka mahal ang gasa sa Dios nga miabut kanato.8

4
Ang mga anak nga lalaki sa Dios kinsa naghupot sa 
Iyang balaan nga awtoridad kinahanglan gayud nga 

tinuod sa labing maayo kaayo nga anaa kanila.

Matag takus nga lalaki, walay pagsapayan sa nasyonalidad, etni-
kong kaagi, o bisan unsa nga hinungdan, makahimo sa pagdawat 
sa priesthood. Ang iyang pagkamasulundon sa mga sugo sa Dios 
mahimong mao ang kapasikaran. Ang pagtugyan niini gibasi lamang 
sa katakus diha sa atubangan sa Ginoo. . . .



K a P i T u l o  1 5

254

Ingon niana ang katingalahan niini nga priesthood. Ang bahandi 
dili usa ka kapasikaran. Ang edukasyon dili usa ka kapasikaran. Ang 
mga pasidungog sa mga tawo dili mga kapasikaran. Ang nakapu-
gong nga kapasikaran mao ang pagkamadawat ngadto sa Ginoo.9

Ang panahon miabut alang kanatong tanan kinsa naorden ngadto 
sa Aaronic o Melchizedek Priesthood, ug ngadto sa bisan hain nga 
katungdanan diha niini, sa pagpamalandong sa atong mga kinabu-
hi, sa paghatag og bili sa atong mga kakulangan, ug sa paghinulsol 
niadtong mga butang sa pamatasan nga mga sukwahi sa labaw ug 
balaan nga gahum nga atong nadawat. . . .

Walay tawo, batan- on o tigulang, . . . kinsa, . . . giorden, makatan- 
aw nga wala kaayoy pagtagad niana nga iyang gihuptan. Anaa siya 
sa pagka- kauban sa Dios ug anaa diha kaniya ang usa ka solido 
ug sagradong obligasyon aron sa pagpuyo isip usa ka takus nga 
mosulti ug molihok diha sa pangalan sa Dios isip iyang may kasa-
rang nga tinugyanan.10

Bisan tuod og kadtong may awtoridad nagpandong sa mga kamot 
diha sa atong mga ulo ug kita na- orden, kita mahimong pinaagi sa 
atong pamatasan mo imbalido ug mopawagtang sa bisan unsang 
katungod sa paggamit niining balaang awtoridad.

. . . “Walay gahum o impluwensya nga makahimo o angay gayud 
nga magpadayon pinaagi sa hiyas sa pagkapari, gawas lamang sa 
pagdani, sa pagka- mainantuson, sa kalumo ug kaaghup, ug sa tiunay 
nga paghigugma;

“Pinaagi sa pagkamabination, ug putli nga kahibalo, diin maka-
padugang sa hilabihan sa kalag nga walay pagpakaaron- ingnon, ug 
walay pagpanglimbong” (D&P 121:41–42).

Karon, akong mga kaigsoonan, kadto mao ang mga sumbanan 
diin kini nga priesthood kinahanglan gayud nga magamit. Kini dili 
usa ka kupo nga atong isul- ob ug hubuon kon gusto. Kini mao, kon 
gamiton sa katarung, isip ang hulma gayud sa atong mga lawas, 
kabahin kanato sa tanang panahon ug sa tanang mga higayon.11

Kinahanglan gayud nga kita tinuod sa labing maayo gayud nga 
anaa kanato. Kita anak nga mga lalaki sa Dios napasidunggan sa 
paghupot sa Iyang balaan nga awtoridad. Apan nagpuyo kita sa usa 
ka kalibutan nga dautan. Kanunay adunay gahum, nga nagbitad 
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kanato paubos, nagdapit kanato sa pag- ambit niadtong mga butang 
nga hingpit sukwahi sa balaang priesthood nga atong gihuptan. . . .

Nganha kaninyo mga kalalakin- an naghatag ako niini nga hagit. 
Dagan palayo sa mapintas nga baha sa kabastusan nga mobuntog 
kaninyo. Dagan palayo sa mga dautan sa kalibutan. Pagmaunungon 
sa inyong kaayohan sa kaugalingon. Pagmaunungon sa labing maayo 
nga anaa kaninyo. Pagmatinud- anon ug matinuoron ngadto sa mga 
pakigsaad nga kauban sa priesthood sa Dios.12

Ngadto sa matag nagdumala, ngadto sa matag magtutudlo nii-
ning Simbahan kinsa naglihok sa usa ka katungdanan sa pries-
thood, anaa ang sagradong responsibilidad sa pagpalambo nianang 
priesthood calling. Ang matag usa kanato responsable alang sa 
kaayohan ug pagtubo ug paglambo sa uban. Dili lamang kita 
magpuyo alang sa atong mga kaugalingon. Kon kita kinahanglan 
nga magpalambo sa atong mga calling dili lamang kita magpuyo 
alang sa atong mga kaugalingon.13

Daghang mga kalalakin- an ingon og naghunahuna nga tungod 
kay sila na- orden, ang priesthood ila sa hangtud nga paggamit kutob 
sa ilang gusto. Nagtuo sila nga makahimo sila sa paglapas panagsa 
og pakigsaad ug sugo, magpakasala sa lain- laing paagi, ug bisan pa 
niana sa gihapon anaa pa kanila ang gahum sa priesthood ug nga 
ang Dios mouyon nianang ilang gipamulong diha sa Iyang balaan 
nga pangalan ug diha sa pangalan sa Manunubos. Kini mahimong 
bugal- bugal, ug ako nagtuo nga sa ingon niana nga paggamit, sila 
nagdala sa pangalan sa Dios sa kawang. Nagpasipala sila sa pangalan 
sa Iyang Pinalanggang Anak. Nagpanamastamas sila sa sagradong 
gasa nga miabut pinaagi sa pag- orden, ug sa awtoridad nga giwag-
tang kanila agi og resulta sa kalapasan. . . .

. . . Pasidan- an ko kamong tanan, mga batan- ong lalaki ug ham-
tong nga kalaIakin- an, sa paglikay sa sala. Ang kalapasan dili mag-
kauyon sa balaang awtoridad. Likayi ang pornograpiya sama sa 
katalagman. Likayi ang sekswal nga sala sa bisan unsa nga matang. 
Likayi ang dili pagkadili matinuoron ug paglingla. Nangamuyo ako 
kaninyo sa pagpugong sa bisan unsa nga susama sa garbo o kawang 
nga ambisyon. Naghangyo ako kaninyo sa pag- eksamen sa inyong 
mga kaugalingon sa pagtan- aw nga walay kinaiya sa paghari o 
pamugos sa inyong mga asawa o inyong mga anak. . . .
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. . . Nalipay ako nga ang atong Amahan sa Langit dili mahimuot ni 
bisan kinsa nga hamtong nga lalaki o batan- ong lalaki kinsa midawat 
sa pag- orden ug dayon nagtagbaw diha sa dautan. Sa paagi gayud 
sa pagdawat sa pag- orden siya misulod ngadto sa usa ka panumpa 
ug pakigsaad tali sa iyang kaugalingon ug sa Dios 14

Walay lalaki, mabatan- on o matigulang, nga nagpuyo sa mga sum-
banan sa priesthood kinsa nagpakaulaw o nagwagtang sa dungog 
sa pagkababaye, kinsa napakyas sa paghatag niana nga paagi sa 
pagrespeto ngadto sa anak nga mga babaye sa Dios nga ang atong 
Amahan sa langit gusto nga sila hatagan.15

Himoon natong mamaayo kitang mga bana ug mga amahan. Bisan 
kinsa nga lalaki nga hari- harion diha sa iyang kaugalingong pani-
malay dili takus sa priesthood. Dili siya angay nga instrumento diha 
sa mga kamot sa Ginoo kon dili siya magpakita og pagrespeto ug 
pagkamabination ug paghigugma ngadto sa kauban nga iyang pinili. 
Ingon man usab, bisan kinsa nga lalaki kinsa ngil- ad nga ehemplo 
sa iyang mga anak, kinsa dili makapugong sa iyang kasuko, o kinsa 
naapil sa dautan o malaw- ay nga mga binuhatan mahibalo nga ang 
gahum sa iyang priesthood mawad- an og epekto16

Ang asawa nga imong gipili mahimo nga imong kaparang. . . . 
Siya dili nimo sulugoon, imong butang, ni bisan unsa nga matang. 
Unsa ka makalolooy ug hingpit nga makalagot nga hitabo nga ang 
asawa gipasipad- an. Bisan kinsa nga lalaki niini nga Simbahan kinsa 
nagpasipala sa iyang asawa, kinsa nagpakaulaw kaniya, kinsa nag- 
insulto kaniya, naggamit og dili matarung nga pagdala kaniya dili 
takus sa paghupot sa priesthood. Bisan siya naorden, ang langit 
mobiya, ang Espiritu sa Ginoo maguol, ug amen sa awtoridad sa 
priesthood nianang tawhana. Bisan kinsa nga lalaki kinsa naghimo 
niini nga buhat dili takus sa paghupot og temple recommend. . . .

. . . Kon ugaling aduna . . . kinsa sad- an sa maong pamatasan, 
nagtawag ako kaninyo sa paghinulsol. Luhod ug hangyoa ang Ginoo 
sa pagpasaylo kaninyo. Pag- ampo ngadto Kaniya alang sa gahum sa 
papugong sa inyong dila ug sa inyong bug- at nga kamot. Pangayo 
og pasaylo sa inyong asawa ug mga anak. . . .

Masaligon ako nga sa panahon nga kita mobarug sa atubangan 
sa hukmanan sa Dios, adunay gamay nga paghisgot kon unsay 
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gidaghanon sa bahandi nga atong natigum sa kinabuhi o sa bisan 
unsa nga pasidungog nga atong naangkon. Apan adunay detalya-
dong mga pagpangutana kalabut sa atong mga relasyon sa pani-
malay. Ug ako nakumbinsir nga kadto lamang kinsa naglakaw sa 
kinabuhi uban ang gugma ug respeto ug pasalamat sa ilang mga 
kapikas ug mga anak ang modawat gikan sa atong mahangturon 
nga maghuhukom sa mga pulong, “Maayong pagkabuhat, maayo ug 
kasaligan nga ulipon: . . . dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon” 
(Mat. 25:21).17

5
Ang korum sa priesthood mahimong angkla 

sa kalig- on alang sa mga miyembro niini.

Ako masaligon nga gituyo sa Ginoo nga ang korum sa priesthood 
kinahanglan nga dili lamang kay klase bahin sa Dios sa Dominggo sa 
buntag. Hinoon, ang pagtukod og espiritwalidad ug ang pagpalig- on 
sa pagpamatuod pinaagi sa pagtudlo sa ebanghelyo usa ka impor-
tanteng responsibilidad sa priesthood. Apan kini bahin lamang sa 
kalihokan sa korum. Ang matag korum kinahanglang mahimong 
usa ka panag- inigsoonay nga nagtrabaho alang sa kada miyembro 
kon ang katuyoan niini kinahanglan nga makab- ot. . . .

. . . Ang korum sa priesthood mao ang organisasyon sa Ginoo 
alang sa mga kalalakin- an, ingon man nga ang Relief Society mao 
ang organisasyon alang sa kababayen- an sa Simbahan. Ang matag 
usa aduna sa daghan niini nga responsibilidad, sukaranan nga rason 
sa pagka- ingon niini, ang pagtabang niadtong nanginahanglan.

Sa dihang ang Relief Society gitukod si Propeta Joseph Smith 
miingon kabahin sa mga kababayen- an sa Society: “Sila makahimo 
og “dinalian nga pagtabang sa mga langyaw; mobu- bu og bino ug 
lana sa nasamdan nga kasingkasing sa naglisud; mopauga sila sa 
luha sa nailo ug himoon nga malipayon ang kasingkasing sa mga 
biyuda.” [Mga Pagtulun- an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph 
Smith (2007), 547]. Molaum ako nga unta ang sama masulti kabahin 
sa mga lalaki sa priesthood.

Mahimo kining talagsaong adlaw, . . . kon ang atong mga korum 
sa priesthood mahimong angkla sa kalig- on sa matag sakop nii-
ni, kon ang matag lalaki makaingon nga, “Sakop ko sa korum sa 
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priesthood sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw. Andam ko sa pagtabang sa akong kaigsoonan sa tanan 
nilang panginahanglan, ingon nga ako masaligon nga sila andam 
sa pagtabang kanako sa akong panginhanglan. Sa pagtinabangay, 
motubo kita sa espirituhanong paagi isip anak nga mga lalaki sa 
pakigsaad sa Dios. Sa pagtinabangay, kita makabarug, nga walay 
kaulaw ug kahadlok, batok sa matag hangin sa kalisdanan nga 
mohampak, sa ekonomikanhon man, sosyal, o espiritwal.” 18

6
Sa mga panimalay ug diha sa Simbahan, ang mga 
kalalakin- an ug mga kababayen- an nagtinabangay 

sa pagpauswag sa gingharian sa Ginoo.

Ang kalalakin- an naghupot sa priesthood, oo. Apan ang akong 
asawa mao ang akong kauban. Dinhi niining Simbahana ang lalaki 
dili gayud mag- una og lakaw sa iyang asawa o magsunod sa iyang 
asawa pero diha sa iyang kiliran. Sila managsamang magkauban 
niini nga kinabuhi sa usa ka dako nga kalihokan.19

ang mga lider sa Simbahan ug ang mga miyembro—kalalakin- an ug 
kababayen- an—nagtinabangay og trabaho sa “pagtuman sa ilang 

mga buhat ubos sa paggiya ug pagtudlo gikan sa priesthood.”



K a P i T u l o  1 5

259

Anaa ang kalig- on ug dakong kapasidad sa mga babaye niini nga 
Simbahan. Anaa ang pagpangulo ug direksyon, piho nga diwa sa 
pagka- independente, ug gani ang dakong katagbawan nga mahi-
mong bahin niini, sa gingharian sa Ginoo, ug sa pakigtambayayong 
sa priesthood aron magpadayon kini.20

Nagpasalamat ako sa akong Mahangturon nga Amahan tungod 
sa pagpahiuli sa balaang priesthood, nga ang “matag tawo unta 
mamulong sa ngalan sa Dios ang Ginoo, gani ang Manluluwas sa 
kalibutan” (D&P 1:20). Akong nakita ang katahum ug kaanindot 
niana nga priesthood sa pagdumala niining talagsaon nga simba-
han. Gibati nako ang gahum niini nga midagayday kanako alang 
sa pagpanalangin ug pag- ayo sa masakiton. Akong nakita ang 
kahalangdon nga gihatag ngadto sa mapainubsanong mga tawo 
kinsa natawag sa mahinungdanon ug bug- at nga responsibilidad. 
Nakita ko kini samtang nagsulti sila uban sa gahum ug awtori-
dad gikan sa kahitas- an ingon og ang tingog sa Dios namulong 
ngadto kanila.

Nagpasalamat ako sa Ginoo alang sa pagpamatuod nga iyang 
gihatag kanako sa kahingpit sa ebanghelyo, sa gilapdon ug sulod ug 
giladmon. Gidesinyo kini sa pagpanalangin sa mga anak sa tanang 
mga henerasyon sa panahon—sa buhi ug sa patay.21

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Ribyuha ang mga pagtulun- an ni Presidente Hinckley sa seksyon 1 

mahitungod sa pagpahiuli sa priesthood. Unsa nga mga kasinatian 
nagtabang kaninyo sa pagbaton og pagpamatuod kabahin niini 
nga mga kamatuoran?

• Gitudlo ni Presidente Hinckley, “Ang balaang priesthood nag-
dala uban niini sa awtoridad sa pagdumala sa mga kalihokan 
sa gingharian sa Dios ibabaw sa yuta (seksyon 2). Sa unsa 
nga paagi kini nga kamatuoran magamit sa mga stake og mga 
ward? sa mga korum? sa Relief Society? Sa unsa nga paagi ang 
awtoridad sa priesthood maglig- on sa inyong serbisyo diha sa 
gingharian sa Dios?
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• Sa seksyon 3, ribyuha ang mga panalangin nga kitang tanan maka-
dawat pinaagi sa priesthood. Sa unsang mga paagi nga inyong 
nasinati ang gahum ug mga panalangin sa priesthood?

• Unsay atong makat- unan gikan sa mga pagtulun- an ni Presidente 
Hinckley mahitungod sa kalainan tali sa awtoridad sa priesthood 
ug sa gahum sa priesthood? (Tan- awa sa seksyon 4.) Unsa sa 
inyong hunahuna ang gipasabut alang sa usa ka tighupot sa 
priesthood nga “tinuod sa labing maayo gayud nga anaa [kaniya]”? 
Nganong kinahanglan gayud nga ang mga tighupot sa priesthood 
“dili magpuyo alang sa ilang mga kaugalingon lamang”?

• Sa seksyon 5 unsay nakapadani kaninyo mahitungod sa paghu-
lagway ni Presidente Hinckley sa mga korum sa priesthood ug sa 
Relief Society? Unsa ang atong mabuhat sa atong ward o branch 
sa pagsunod sa iyang tambag?

• Ngano nga ang mga kalalakin- an ug mga kababayen- an magti-
nabangay isip “magkatimbang” sa pagtuman sa buhat sa Ginoo? 
(Tan- awa sa seksyon 6.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mga Hebreohanon 5:1–4; 1 Nephi 14:12–14; Alma 13:1–9; D&P 

84:33–44; 88:133; 112:30–32

Tabang sa Pagtudlo
“Paghimo og mga pangutana nga kinahanglang pangitaon sa 

mga estudyante diha sa mga kasulatan ug sa mga pagtulun- an sa 
mga propeta sa ulahing mga adlaw” (Pagtudlo, Walay Labaw ka 
Mahinungdanon nga Tawag[1999], 62) .
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“ang ebidensya sa kamatuoran [sa basahon ni Mormon] anaa 
sulod sa hapin niining basahon mismo. ang pagtesting sa 

kamatuoran niini nag- agad diha sa pagbasa niini.”
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Ang Gahum sa Basahon 
ni Mormon

“Sa kalibutan nga nagpaling- paling ang pagtuo 
niini, ang Basahon ni Mormon maoy [usa ka] 

gamhanang saksi sa kabalaan sa Ginoo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Sa batan- on pa si Gordon B. Hinckley, giestablisar niya ang usa ka 
sumbanan sa pagtuon sa kasulatan. “Isip usa ka misyonaryo, matag 
gabii sa dili pa matulog magbasa ko og pipila ka kapitulo sa Basahon 
ni Mormon,” miingon siya, “ug misulod sa akong kasingkasing ang 
kombiksyon nga wala gayud mahanaw; nga kini pulong sa Dios, 
gipahiuli dinhi sa kalibutan pinaagi sa gahum sa Labing Gamhanan, 
gihubad pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios ngadto sa pagpamatuod 
ngadto sa Judeo ug sa Hentil nga si Jesus mao ang Kristo.” 1

Ang iyang kahibalo ug pagpamatuod sa Basahon ni Mormon miim-
pluwensya og daghang tawo human sa iyang pagmisyon, dihang 
nagtrabaho siya nga empleyado sa Komitiba sa Radio, Publicity, ug 
Mission Literature sa Simbahan. Nakadawat siya og assignment nga 
magsulat og mga script para sa serye sa radyo nga giulohan og Usa 
ka Bag- ong Saksi ni Kristo. Ang mao nga serye naghatag og kinabuhi 
sa mga tudling sa Basahon ni Mormon para sa mga tigpaminaw sa 
radyo. Nianang higayona, mikomentaryo siya ngadto sa usa niya 
ka kauban: “Kanunay nakong gihunahuna nga mahimo nato ang 
pinakamaayo sa atong trabaho kon makuha nato ang interes sa mga 
tawo ngadto sa punto nga ila kining basahon. Niana ang Espiritu 
makasaksi sa kabalaan niini.” 2

Sa tibuok niyang pangalagad, gihatagan og importansya ni Presi-
dente Hinckley ang kaimportante sa Basahon ni Mormon. Niadtong 
Agosto 2005, isip Presidente sa Simbahan, gihagit niya ang mga 
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Santos sa Ulahing mga Adlaw nga basahon ang tibuok basahon sa 
dili pa matapos ang tuig. Sa wala madugay iyang gireport: “Makapa-
tingala nga daghan ang nakahimo sa hagit. Ang tanan nga mibuhat 
gipanalanginan sa iyang paningkamot. Kon sila hingpit nga moapil 
niining dugang nga saksi sa atong Manunubos, ang ilang kasingka-
sing mobati ug ang ilang espiritu [n]atandog.” 3

Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Katambayayong sa Biblia, ang Basahon ni 
Mormon nagpamatuod kang Jesukristo.

Ginaingon sa karaan, ginaingon sa Manluluwas, nga sa mga ba- 
ba sa duha o tulo ka mga saksi mamalig- on ang tanang butang.4

Ingon nga ang Biblia mao ang testamento sa Daang Kalibutan, 
ang Basahon ni Mormon mao ang testamento sa Bag- o. Nagtam-
bayayong kini sa pagpahayag ni Jesus isip ang Anak sa Amahan.5

Ang Basahon ni Mormon . . . nagpamatuod bahin Kaniya kinsa 
natawo sa Betlehem sa Judea ug kinsa namatay sa bungtod sa Kal-
baryo. Sa kalibutan nga nagpaling- paling ang pagtuo, ang Basahon 
ni Mormon lain usab ug gamhanang saksi sa kabalaan sa Ginoo. 
Diha gayud sa pasiuna niini, gisulat sa usa ka propeta kinsa didto 
sa Amerika liboan ka tuig ang milabay, tin- aw nga nag- ingon nga 
kini gisulat “sa 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.” 6

Walay laing mas importante nga angay natong buhaton kay sa 
palig- unon ang tinagsa natong kinabuhi pinaagi sa dili mapaling 
nga kombiksyon nga si Jesus mao ang Kristo. . . . Ug, akong mga 
kaigsoonan, mao kana ang tuyo sa pagtungha niining talagsaon ug 
katingalahan nga basahon.7
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2
Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, kita 
makadawat og saksi bahin sa balaan nga 

tinubdan sa Basahon ni Mormon.

Nabasa na nako ang Basahon ni Mormon, nga gihubad ni [ Joseph 
Smith] pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios. Pinaagi sa gahum sa Espi-
ritu Santo nakadawat ko og pagpamatuod ug usa ka saksi sa balaan 
nga tinubdan niining sagrado nga rekord.8

Milagruso ang tinubdan niini; kon kana iistorya ngadto sa dili 
pamilyar niini, ingon og lisud kining tuohan. Apan ang basahon 
ania aron mabatyagan ug mahikap ug mabasa. Dili malantugi ang 
presensya niini. Ang tanang paningkamot sa pagsaysay sa tinubdan 
niini, nga wala maggikan sa saysay nga gihatag ni Joseph Smith, 
makita nga kulang sa kalig- on.9

Ang ebidensya sa katinuod niini, sa pagkabalido niini sa kali-
butan nga nagpangita og ebidensya, dili makita sa archaeology o 
anthropology, bisan og makatabang kini sa uban. Dili kini makita 
pinaagi sa pagsiksik sa pulong o pag- analisar sa kasaysayan, bisan 
tingali og makapamatuod man kini. Ang ebidensya sa kamatuoran 
ug katinuod sa Basahon ni Mormon anaa sulod sa hapin niini nga 
basahon mismo. Ang pagtesting sa kamatuoran anaa sa pagbasa 
niini. Kini usa ka basahon bahin sa Dios. Ang may salabutan nga 
mga tawo mahimong mokwestyon sa tinubdan niini: apan kadtong 
nakabasa niini sa mainampuong paagi nasayud pinaagi sa gahum 
labaw pa kaysa ilang natural nga mga balatian nga kini tinuod, nga 
kini naglangkob sa pulong sa Dios, nga kini naglatid sa mga maka-
luwas nga mga kamatuoran sa walay katapusan nga ebanghelyo 
nga kini “[mitungha] pinaagi sa gahum sa Dios . . . sa pagpamatuod 
ngadto sa Judeo ug sa Hentil nga si Jesus mao ang Kristo.” 10

Si [Moroni] misulat sa katapusan niyang tugon diha sa basahon 
nga nagdala sa iyang ngalan ug maoy katapusan sa rekord sa mga 
Nephite. Siya misulat isip tawo nga may piho nga kahibalo nga ang 
iyang rekord sa katapusan mahimong kahayag. . . .

Sa katapusang kapitulo sa kaugalingon niyang komposisyon 
mihatag siya sa iyang pagpamatuod mahitungod sa rekord sa iyang 
mga tawo ug piho nga misaad nga kinsa kadtong mobasa niini 
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mahibalo pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo sa pagkamatuod niini 
[tan- awa sa Moroni 10:3–5].

Walay laing basahon ang aduna niana nga saad. Kon wala pa 
dugangi ni Moroni ang iyang sulat, kini nga saad diha sa iyang 
panapos nga pagpamatuod maghimo unta nga siya ra sa hangtud 
ang batid nga saksi sa mahangturon nga kamatuoran. Apan, siya 
miingon nga, “pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kamo mahimo nga 
masayud sa kamatuoran sa tanan nga mga butang” (Moroni 10:5).11

3
Ang usa ka pagpamatuod sa Basahon ni Mormon 

mosangput sa kombiksyon ngadto sa ubang kamatuoran.

Matag higayon nga awhagon nato ang uban sa pagbasa sa Basa-
hon ni Mormon, nakahatag kita nila og kaayohan. Kon ila kining 
basahon sa mainampuong paagi ug uban sa kinasingkasing nga 
tinguha nga masayud sa kamatuoran, masayud sila pinaagi sa gahum 
sa Espiritu Santo nga ang basahon tinuod.

Gikan niana nga kahibalo mobuhagay ang kombiksyon bahin 
sa kamatuoran sa daghan pang butang. Kay kon ang Basahon ni 
Mormon tinuod, nan buhi ang Dios. Daghang pagpamatuod ang 
anaa sa mga pahina niini mahitungod sa balaang kamatuoran nga 
ang atong Amahan tinuod gayud, nga personal siya, nga nahigugma 
siya sa iyang mga anak ug nagtinguha nga magmalipayon sila.

“Kon ang Basahon ni Mormon tinuod, nan si Jesus mao ang Anak 
sa Dios, ang Bugtong Anak sa Amahan dinhi sa unod, natawo kang 
Maria, “usa ka birhen, labing matahum . . . labaw sa tanan nga mga 
birhen” (tan- awa sa 1 Ne. 11:13–21), kay ang basahon nagpamatuod 
sa usa ka paghulagway nga dili hilabwan sa bisan unsang literatura.

Kon ang Basahon ni Mormon tinuod, nan si Jesus mao gayud ang 
atong Manunubos, ang Manluluwas sa kalibutan. . . .

Kon ang Basahon ni Mormon tinuod, si Joseph Smith usa ka Pro-
peta sa Dios, kay siya mao ang instrumento diha sa kamot sa Ginoo 
sa pagpagawas niining pagpamatuod mahitungod sa pagkabalaan 
sa atong Ginoo.

Kon kini nga basahon tinuod, [ang Presidente sa Simbahan] usa 
ka propeta, kay gihuptan man niya ang tanang yawe, mga gasa, 
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gahum, ug awtoridad nga gihuptan ni Propeta Joseph, kinsa midala 
niining buhat sa ulahing mga adlaw.

Kon tinuod ang Basahon ni Mormon, nan ang Simbahan tinuod, 
tungod sa samang awtoridad diin napagawas kining sagradong 
rekord ug napakita kanato karon. Usa kini ka pagpahiuli sa Sim-
bahan nga gitakda sa Manluluwas didto sa Palestina. Usa kini ka 
pagpahiuli sa Simbahan nga gitakda sa Manluluwas sa dihang mibi-
sita siya niini nga kontinente [Amerika] nga makita dinhi niining 
sagradong rekord.

Kon ang Basahon ni Mormon tinuod, nan ang Biblia tinuod. Ang 
Biblia mao ang Tugon [Testamento] sa Daang Kalibutan, ang Basa-
hon ni Mormon mao ang Tugon [Testamento] sa Bag- o. Ang usa 
mao ang rekord sa Judah; ug ang lain mao ang rekord ni Jose, ug 
gihiusa kini sa kamot sa Ginoo sa pagtuman sa panagna ni Ezequiel. 
(Tan- awa sa Ezeq. 37:19.) Kining duha namahayag sa Pagkaharianon 
sa Manluluwas sa kalibutan ug sa reyalidad sa iyang gingharian.12

4
Ang Basahon ni Mormon nagtanyag og mga 

pagtulun- an nga makatabang nga makit- an nato ang 
mga solusyon sa mga problema sa katilingban karon.

Ang sugilanon nga naa sa [Ang Basahon ni Mormon] usa ka 
rekord bahin sa mga nasud dinhi sa kalibutan dugay na kaayong 
panahon. Apan sa mga paghulagway niini bahin sa mga problema 
sa katilingban karon, sama kini kabag- o sa buntagon nga pamanta-
laan ug dili kaduha- duhaan, dinasig, ug makadasig kalabut sa mga 
solusyon niadto nga mga problema.13

Giablihan nako ang mga pahina ug gibasa, ug ang pinulongan niini 
pareho nga matahum ug makabayaw. Ang karaang rekord nga gihu-
bad migawas gikan sa yuta nga sama sa tingog nga namulong gikan 
sa abug. Miabut kini isip usa ka pagpamatuod sa mga henerasyon 
sa mga babaye ug mga lalaki kinsa nagpakabuhi dinhi sa kalibutan, 
nga nagsagubang og mga kalisdanan, kinsa nakig- away ug nakig-
sangka, kinsa sa daghang panahon nagsunod sa balaan nga balaod 
ug milambo ug sa ubang panahon mibiya sa Dios ug nangalaglag.14

Wala akoy nahibaloan nga ubang sinulat nga gihan- ay sa ingon 
nga kaklaro sa labihan kasubo nga mga sangputanan sa katilingban 



K a P i T u l o  1 6

268

nga misupak sa mga sugo sa Dios. Ang mga pahina niini nagsubay 
sa mga istorya bahin sa duha ka managlahi nga sibilisasyon nga 
milambo didto sa Kasadpang bahin sa Kalibutan. Ang matag usa 
niini nagsugod nga usa ka gamayng nasud, ang mga katawhan niini 
naglakaw nga may kahadlok sa Ginoo. Ang matag usa miuswag, 
apan uban sa pag- uswag nag- anam usab og dagsang ang kadautan. 
Ang mga tawo nahaylo sa ambisyuso ug malipat- lipatong mga lider 
kinsa mipahamtang kanila og dagkong buhis, kinsa mipahilum kani-
la pinaagi sa mabaw nga mga saad, kinsa mitugot ug gani miawhag 
og dautan ug imoral nga pagpakabuhi, kinsa nangulo kanila sa labi-
han ka grabe nga gubat nga misangput sa pagkamatay sa minilyon 
ug sa hingpit nga pagkahanaw sa duha ka dako nga sibilisasyon sa 
duha ka managlahi nga kapanahunan.

Walay laing testamento ang tin- aw nga namahayag sa kamatuoran 
nga kon ang katawhan ug kanasuran maglakaw nga may kahadlok 
sa Dios ug sa kamasulundon sa iyang mga sugo, mouswag sila ug 
molambo, apan kon siya ug ang iyang pulong ilang ibaliwala, adunay 
dautan nga mahitabo diin, gawas lang kong mapugngan pinaagi sa 
pagkamatarung, mosangput sa pagkawala sa gahum ug ngadto sa 
kamatayon. Ang Basahon ni Mormon usa ka pagmatuod sa proverbio 
nga naa sa Daang Tugon, “Ang pagkamatarung nagabayaw sa usa 
ka nasud; Apan ang sala maoy usa ka kaulawan sa bisan unsang 
katawohan.” (Prov. 14:34.)15

5
Ang Basahon ni Mormon dunay gahum sa pag- usab 

sa atong kinabuhi ug sa atong panglantaw.

Niadtong Agosto 1830, isip usa ka lay preacher [pinili nga tig-
sangyaw], si Parley Parker Pratt nagbiyahe gikan sa Ohio ngadto sa 
eastern New York. Didto sa Newark, buyon sa Erie Canal, nanaog 
siya sa sakayan ug gilakaw ang napulo ka milyas [16 ka kilometros] 
ngadto sa nasud, diin iyang nahimamat ang usa ka deacon nga Bap-
tist nga ginganlan og Hamlin, kinsa misulti kaniya mahitungod sa 
“usa ka basahon, usa ka LAHI NGA BASAHON, LABIHAN KA LAHI 
NGA BASAHON! . . . Kini nga basahon, miingon siya, nangangkon 
nga orihinal nga nakasulat sa mga palid nga bulawan o tumbaga 
[brass], sa sanga sa mga tribu sa Israel; ug nadiskubrihan ug gihubad 



K a P i T u l o  1 6

269

ang basahon ni Mormon dunay dako kaayong epekto kang Parley P. 
Pratt, kinsa sa wala madugay nahimong usa ka apostol.

sa batan- ong tawo duol sa Palmyra, sa Estado sa New York, pinaagi 
sa tabang sa mga panan- awon, o sa pagpangalagad sa mga anghel. 
Nangutana ko niya kon sa unsang paagi o diin nakuha ang basahon. 
Misaad siya nako mahimo nako kining makita og masuta, ngadto sa 
iyang balay sa sunod nga adlaw. . . . Pagkasunod nga buntag mibi-
sita ko sa iyang balay, diin, sa unang higayon, nakita sa akong mga 
mata ang ‘BASAHON NI MORMON’—nga ang basahon nga maoy 
pinakaimportante sa tanang basahon . . . nga mao ang pinakaunang 
pamaagi, diha sa mga kamot sa Dios, sa pakigdumala sa kinatibuk- 
ang panaw sa kaugmaon sa akong kinabuhi.
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“Naghinam- hinam ko nga miabli niini, ug gibasa ang ulohang 
pahina niini. Gibasa dayon nako ang pagpamatuod sa pipila ka 
saksi nga may kalabutan kon sa unsang paagi kini nakit- an ug 
nahubad. Human niini gisugdan nako kini pagbasa sa han- ay nga 
paagi. Nagbasa ko sa tibuok adlaw; langay na gani ang mokaon, 
wala na koy tinguha alang sa pagkaon; langay na gani ang pagkatu-
log dihang miabut na ang gabii, kay mas ganahan ko nga magbasa 
kay sa matulog.

“Samtang nagbasa ko, ang espiritu sa Ginoo diha kanako, ug ako 
nasayud ug nakasabut nga ang basahon tinuod, ingon kayano ug 
nagpakita nga sama sa pagkasabut ug pagkasayud sa usa ka tawo 
nga siya anaa.” (Autobiography of Parley P. Pratt, 3rd ed., Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1938, mp. 36–37.)

Si Parley Pratt nagpangidaron pa og baynte tres. Ang pagbasa sa 
Basahon ni Mormon nakaapekto kaayo kaniya nga sa wala madugay 
nabunyagan siya sa Simbahan ug nahimong usa sa pinakaepektibo 
ug impluwensyal nga tagasuporta. . . .

Ang kasinatian ni Parley Pratt sa Basahon ni Mormon dili lahi. 
Dihang ang mga unang edisyon sa basahon mikatap na ug gibasa, 
ginatus ka lig- ong mga lalaki ug mga babaye natandog kaayo nga 
gisakripisyo nila ang tanan nilang kabtangan, ug sa mga katuigang 
nagsunod, dili lamang diyutay ang mihatag sa ilang kinabuhi alang 
sa pagsaksi sa unsay anaa sa ilang kasingkasing nga kamatuoran 
mahitungod niining talagsaon nga basahon.

Karon . . . daghan na kaayo ang mibasa niini kay sa ubang panahon 
sa kasaysayan. . . . Ang panawagan niini susama sa kamatuoran nga 
para sa tanang kapanahunan, sama ka malukpanon sa katawhan.16

[Ang Basahon ni Mormon] mihatag og kaayohan sa kinabuhi sa 
minilyon kinsa mainampuong mibasa niini ug namalandong sa mga 
pulong niini. Sultihan ko kamo og usa niini. . . .

Usa siya ka negosyante, malampuson sa iyang gipangbuhat. Sa iyang 
mga pagbiyahe nakahimamat siya og duha ka misyonaryo. Gisulayan 
nila ang paghimo og appointment sa pagtudlo kaniya. Mibalibad siya, 
apan sa katapusan miuyon ra nga maminaw. Ingon og basta lang siya 
miuyon sa ilang gisulti. Nakumbinser ang iyang hunahuna nga nagsulti 
sila sa kamatuoran, apan wala matandog ang iyang kasingkasing.
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Nakahukom siya nga iyang basahon ang Basahon ni Mormon. 
Miingon siya nga usa siya ka tawo nga lisud pahilakon. Apan dihang 
gibasa niya ang basahon, midagayday ang mga luha sa iyang aping. 
Duna kini nahimo ngadto kaniya. Gibasa niya pag- usab ug gibati 
ang sama nga pagbati. Ang kaniadto nga pagkakabig sa hunahuna 
nahimong pagkakabig sa kasingkasing.

Ang iyang pagpakabuhi nausab, ang iyang panglantaw nausab. 
Gisubsob niya ang iyang kaugalingon sa buluhaton sa Ginoo. Karon 
naghupot siya og taas ug balaan nga calling sa katuyoan nga nakat- 
unan niyang higugmaon.17

Suginlan ko kamo og [lain pang] sugilanon mahitungod sa Basa-
hon ni Mormon. Nakadungog ko og usa ka tawo nagtrabaho sa 
banko nga misugilon niini nga istorya. Miingon siya nga manaba-
ko ang iyang secretary, walay hunong nga panabako. Adik siya sa 
pagpanabako. Dili niya kini maundang. Usa ka adlaw giingnan siya 
sa iyang secretary, “Unsaon nako nga maundang sa pagpanabako?”

Mikab- ot siya sa iyang lamesa ug mikuha og kopya sa Basahon 
ni Mormon ug gihatag kini ngadto sa iyang secretary. Miingon siya, 
“Karon, basaha kini.”

Miingon siya, “Sige, basahon nako.”

Human sa pipila ka adlaw mibalik ang secretary ug miingon, 
“Akong nabasa ang 200 ka pahina, ug wala koy nakita nga pulong 
nga pagpanabako bisan asa. Wala koy nakit- ang pulong nga tabako 
bisan asa. Wala sab koy nakit- an bisan unsa nga naghisgot niini.”

Miingon siya, “Sigiha lang og basa.”

Mao nga mibalik siya human na usab sa pipila ka adlaw ug mii-
ngon, “Akong nabasa ang 200 pa ka dugang nga pahina—walay 
nahisgutan nga pagpanabako, walay nahisgutan nga nicotine, walay 
nahisgutan nga bisan unsang may kalabutan sa tabako.”

Miingon siya, “Sigiha lang og basa.”

Mibalik siya mga tulo o upat ka adlaw. Miingon siya, “Akong naba-
sa ang tibuok nga basahon. Wala ko kakita og pulong nga tabako 
bisan asa; wala ko kakita og pagpanabako bisan asa. Apan,” miingon 
siya, “dunay misulod sa akong kasingkasing isip resulta sa pagbasa 
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niana nga basahon nga pipila ka impluwensya, pipila ka gahum, 
nga mitangtang sa akong gana sa pagpanabako, ug talagsaon kini.” 18

Suginlan ko kamo og usa ka sulat nga among nadawat. . . . Usa ka 
tawo misulat, nag- ingon nga, “Ania ako sa federal nga bilanggoan. 
Bag- o lang nakakita ko og kopya sa Basahon ni Mormon sa library 
sa prisohan. Gibasa nako kini, ug dihang gibasa nako ang pagbangu-
tan ni Mormon tungod sa pagkamatay sa iyang mga katawhan—‘O 
kamo nga mga matahum, sa unsa nga paagi nga kamo mibiya gikan 
sa mga pamaagi sa Ginoo! O kamo nga mga matahum, sa unsa nga 
paagi nga kamo misalikway niana nga Jesus, kinsa mibarug uban 
sa bukas nga mga bukton sa pagdawat kaninyo! Tan- awa, kon 
kamo wala pa makahimo niini, kamo wala unta mapukan’ (Morm. 
6:17–18)—akong gibati nga si Mormon nakig- istorya kanako. Pwede 
bang makaangkon ko og kopya niana nga basahon?”

Gipadad- an namo siya og kopya. Wala madugay kaniadto, miad-
to siya sa akong opisina nga usa ka tawo nga nausab. Natandog 
siya sa espiritu sa Basahon ni Mormon ug karon usa ka malam-
puson nga tawo, nausab, nanginabuhi nga matinuoron sa iyang 
kaugalingon ug sa iyang pamilya.

Ang ingon mao ang gahum niining talagsaong basahon sa kina-
buhi niadtong mobasa niini sa mainampuong paagi.

Mga kaigsoonan, sa walay pagpanagana mosaad ko ninyo nga 
kon mainampuon kamong mobasa sa Basahon ni Mormon, sa walay 
pagtagad kon kapila na ninyo kini nabasa, moabut diha sa inyong 
kasingkasing ang dugang nga pagbati sa Espiritu sa Ginoo. Dunay 
moabut nga lig- ong paghukom nga maglakaw nga magmasulundon 
sa iyang mga sugo, ug moabut ang mas lig- on nga pagpamatuod sa 
buhi nga reyalidad sa Anak sa Dios.19

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Ngano nga nagkinahanglan man kita sa Basahon ni Mormon? Unsa 

ang ubang mga tudling sa Basahon ni Mormon nga nakalig- on sa 
inyong pagpamatuod kang Jesukristo? Unsa ang ubang ehemplo 
nga inyong nakita sa Basahon ni Mormon ug sa Biblia nga kini 
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“nagtambayayong” sa pagpamatuod bahin sa Manluluwas? (Tan- 
awa sa seksyon 1.)

• Ngano kaha nga ang saad diha sa Moroni 10:3–5 mas importante 
man kay sa pisikal nga ebidensya sa Basahon ni Mormon? (Tan- 
awa sa seksyon 2.) Unsa nga mga kasinatian ang inyong nasinati 
gumikan niini nga saad?

• Sa inyong pagribyu sa seksyon 3, timan- i ang mga kamatuoran 
nga atong mahibaloan kon duna kitay pagpamatuod sa Basahon 
ni Mormon. Sa unsang paagi ang Basahon ni Mormon nagpama-
tuod niini nga mga kamatuoran?

• Hunahunaa ang pipila ka mga “problema sa katilingban karon” 
(seksyon 4). Sa unsang mga paagi ang Basahon ni Mormon 
makatabang nato nga makakita og mga solusyon niana nga mga 
problema? Unsa ang pipila ka mga tudling diha sa Basahon ni 
Mormon nga nakatabang ninyo sa mga panahon sa personal 
nga mga hagit?

• Pamalandunga ang mga istorya nga naa sa seksyon 5. Kon 
dunay mangutana ninyo mahitungod sa Basahon ni Mormon, 
unsay inyong ikasulti mahitungod sa impluwensya niini sa 
inyong kinabuhi?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Isaias 29:9–18; 1 Nephi 13:35–41; 2 Nephi 29:6–9; Moroni 10:27–

29; D&P 20:8–12; 42:12–13

Tabang sa Pagtuon
“Mapasalamaton ako sa gihatag nga importansya sa pagbasa sa 

mga kasulatan. Manghinaut ako nga diha kaninyo kini mahimong 
mas makalingaw kay sa usa ka katungdanan; nga, hinoon, kini 
mahimong usa ka pagmahal uban sa pulong sa Dios. Mosaad ako 
kaninyo nga samtang kamo mobasa, ang inyong mga hunahuna 
malamdagan ug ang inyong mga espiritu mabayaw. Sa sinugdanan 
kini ingon og laay, apan kana mausab ngadto sa usa ka makapati-
ngala nga kasinatian uban sa mga hunahuna ug mga pulong sa mga 
butang nga balaan” (Gordon B. Hinckley, “The Light within You,” 
Ensign, Mayo 1995, 99).
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Ipadayon ang Talagsaon 
nga Proseso sa Pagtuon

“Kinahanglan magpadayon kita sa paglambo. 
Kinahanglan padayunon ang pagkat- on. Usa 

kini ka balaanon nga mandato nga magpadayon 
kita sa pagdugang sa atong kahibalo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

“Ganahan ko nga makat- on,” miingon si Presidente Gordon B. 
Hinckley. “Akong ampay ang bisan unsang oportunidad aron maka-
angkon og kahibalo. Sa pagkatinuod, nagtuo ko ug kusganon nga 
miabag, sa tibuok nakong kinabuhi, sa pagpadayon sa edukasyon—
alang sa akong kaugalingon ug alang sa uban. . . . Gikan sa akong 
panglantaw, ang pagkat- on mao ang praktikal nga butang ug ang 
usa sa duha ka importanteng butang” 1

Ang isig ka sulugoon ni Presidente Hinckley sa pagkapangulo sa 
Simbahan gikatingala ang iyang gasa sa nagkadaghan nga kahibalo 
ug paggamit niini diha sa iyang trabaho. Si Elder Robert D. Hales sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nakaobserbar: “Wala pa 
ko sukad makasugat og usa ka indibidwal kinsa nahimong suhito 
kaayo pinaagi sa pagbasa ug pinaagi sa pakighinabi sa mga tawo. 
Kon mogahin siya og usa ka gabii diha sa panihapon uban sa usa 
ka tawo, mobiya siya nga adunay nahibaloan nga kabatid niana 
nga indibidwal.” Si Elder Neal A. Maxwell, sakop usab sa Korum sa 
Napulog Duha, miingon: “Unsay nakalahi ni Presidente Hinckley 
mao nga siya makahinumdom unsay iyang mabasahan ug makuha 
ang kasayuran nga gusto niyang ipabilin. Ang iyang kalantip naang-
kon gikan sa daghang kapanguhaan. Makakuha siya sa unsay iyang 
nahibaloan aron makahimo og maalamon nga desisyon.” 2
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“Pangitaa ang pagtulun- an, gani pinaagi sa pagtuon ug 
usab pinaagi sa hugot nga pagtuo.” (d&P 88:118).
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Diha sa iyang tibuok kinabuhi nga paningkamot ug pagpalambo 
sa iyang kaugalingon, si Presidente Hinckley misunod sa ehemplo 
sa iyang mga ginikanan. Giasoy niya ang mosunod nga istorya 
kon sa unsang paagi ang iyang amahan, si Bryant S. Hinckley, 
masaligon sa pagkat- on:

“Sa dihang nagpangidaron siya sa akong edad karon, hingpit na 
siyang miretiro. Apan aktibo siya. Nagpakabuhi siya diha sa kaya-
no apan komportable nga panimalay diha sa rural nga dapit. Siya 
adunay prutasan sa iyang palibut ug malingaw siya sa paghatag og 
prutas. Ang nataran sa iyang panimalay naglakip sa mga tugkaran 
ug kasagbutan ug mga kakahoyan. Aduna kiniy paril nga bato mga 
duha ka pye ang gitas- on nga nagbulag sa usa ka lebel ngadto sa 
lain. Kon maayo man gani ang panahon maglingkod siya diha sa 
paril, ang iyang karaan nga kalo mopandong sa iyang mga mata 
gikan sa kainit sa adlaw. Sa dihang miadto kami aron sa pagbisita 
niya, motupad ko niya. Uban sa gamayng pag- awhag mag- istorya 
siya sa iyang kinabuhi. . . .

“Siya usa ka tig- edukar. Siya usa ka malampuson nga negosyante. 
Mipahigayon siya sa kinadak- an nga stake diha sa Simbahan nga 
adunay kapin sa 15,000 mga miyembro. Nagserbisyo siya isip usa 
ka presidente sa misyon ug diha sa daghang kapasidad. Ug karon 
retirado na, ug siya naglingkod sa paril. Usa siya ka talagsaon nga 
tigbasa nga may nindot nga librarya. Maayo kaayo siya nga manulti 
ug tigsulat. Hangtud sa panahon nga siya namatay, sa wala pa siya 
mag- edad og 94, nagbasa siya ug misulat ug namalandong sa kahi-
balo nga naabut kaniya.

“Akong nadiskobrehan nga sa dihang milingkod siya diha sa paril, 
atol nianang oras sa mainit nga adlaw, namalandong siya sa mga 
butang nga iyang nabasahan gikan sa iyang librarya.

“Naghunahuna ko nga natigulang siya sa magarbuhon ug maa-
nindot nga paagi. Anaa niya ang iyang mga basahon nga may bilil-
hong bahandi nga naglangkob kini sa mga hunahuna sa talagsaong 
kalalakin- an ug kababayen- an sa tibuok kasaysayan. Wala siya 
mohunong sa pagkat- on, ug samtang naglingkod siya sa paril lawom 
niyang gihunahuna ang unsay iyang gibasa sa miaging gabii. . . .
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“. . . Nganong gisultihan man kamo nako sa usa ka tigulang nga 
lalaki ug sa paril diin siya naglingkod? Nagsulti ko ninyo tungod 
kay naghunahuna ko nga kini adunay leksyon alang sa matag usa 
kanato. Kinahanglan dili gayud kita mohunong sa pagkat- on. Mituo 
kita sa mahangturong pag- uswag ug nga kining kinabuhi maoy 
kabahin sa kahangturan aron mahimong magantihong panimuyo 
hangtud sa katapusan.” 3

Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Ang Ginoo gusto nga atong edukahon ang atong 
mga kaugalingon aron tagsa- tagsa kita nga 

mouswag ug makatampo ngadto sa katilingban.

Nahisakop kamo sa usa ka simbahan nga nagtudlo sa importan-
sya sa edukasyon. Aduna kamoy usa ka mandato gikan sa Ginoo 
sa pag- edukar sa inyong hunahuna ug sa inyong mga kasingkasing 
ug sa inyong mga kamot. Ang Ginoo miingon, “Pagtudlo kamo nga 
makugihon . . . sa mga butang diha sa langit ug diha sa yuta, ug 
sa ilawom sa yuta; mga butang nga diha na, mga butang nga anaa, 
mga butang nga sa mubong panahon mahinabo; ang mga butang 
nga anaa sa panimalay, mga butang nga atua sa layong dapit; ang 
mga gubat ug ang mga kagubot sa mga nasud, ug ang mga paghu-
kom nga anaa sa yuta; ug ang kasayuran usab sa mga nasud ug sa 
mga gingharian—nga kamo unta maandam diha sa tanan nga mga 
butang” (D&P 88:78–80).4

Kita niining Simbahan nahatagan og talagsaong saad sa Ginoo. 
Miingon Siya: “Kana nga gikan sa Dios mao ang kahayag; ug siya 
nga nakadawat sa kahayag, ug magpadayon diha sa Dios, makada-
wat og labaw pa nga kahayag; ug kana nga kahayag mag- anam og 
labaw kahayag ug labaw sa kahayag hangtud sa hingpit nga adlaw.” 
(D&P 50:24).

Pagkadalaygon nga pamahayag niana. Usa kini sa akong kina-
ham nga mga bersikulo sa kasulatan. Namulong kini mahitungod 
sa kalamboan, ug kaugmaran, sa pagpanaw paingon sa pagkadios. 
Kini nagtambayayong uban niining talagsaon nga pamahayag: “Ang 
himaya sa Dios mao ang salabutan, o, sa lain nga mga pulong, 
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kahayag ug kamatuoran” (D&P 93:36); “Ug kon ang usa ka tawo 
makakab- ut og daghan pa nga kahibalo ug salabutan dinhi niini nga 
kinabuhi pinaagi sa iyang kakugi ug pagkamasulundon kay sa uban 
nga tawo, siya adunay daghan nga kahigayunan didto sa kalibutan 
nga umaabut” (D&P 130:19). . . .

Pagkadako nga hagit nga makita niining maanindot nga pama-
hayag. Kinahanglan kitang magpadayon sa paglambo. Kinahanglan 
padayunon ang pagkat- on. Balaanon kini nga mandato nga pada-
yunon nato ang pagdugang sa atong kahibalo. . . .

.  .  . Nag- ingon ang Ginoo nganha kanimo ug ngari kanako: 
“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” . . . Han- aya 
ninyo ang inyong mga kaugalingon. . . . Hunong sa pagkatapulan” 
(D&P 88:118–119, 124).5

Ang Ginoo gusto nga inyong edukahon ang inyong mga huna-
huna ug mga kamot, sa bisan unsang natad nga inyong gipili. Bisan 
sa pag- ayo ba og refrigerator, o trabaho sa hanas nga surgeon, 
kinahanglan inyong bansayon ang inyong kaugalingon. Tinguhaa 
ang labing maayong pag- eskwela nga anaa. Pagkahimong usa ka 

“Sugdi og sayo ang pag- anad sa mga bata sa mga libro.”
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trabahante nga naay integridad sa umaabut nimong kalibutan nga 
panarbahuan. . . . Makahatag kamo og pasidungog sa Simbahan ug 
kamo mabungahong mapanalanginan tungod niana nga pagbansay.

Walay duda, wala bisan unsa, nga ang edukasyon makabenepisyo. 
Ayaw og babagi ang inyong abilidad sa pagkab- ot sa inyong poten-
syal. Kon inyong buhaton, makita ninyo balik balik ang sangputanan 
sa pagka walay edukasyon.6

Dili igo ang basta lang mabuhi, basta lang makalahutay. Gikina-
hanglan gayud nga matag usa nato mangandam sa atong kaugali-
ngon sa pagbuhat og butang nga mapuslanon sa katilingban—aron 
maangkon ang dugang pa nga mga kahayag, aron ang atong per-
sonal nga kahayag makatabang ug modan- ag sa nangitngitan nga 
kalibutan. Ug kini nahimong posible pinaagi sa pagkat- on, pinaagi 
sa pag- edukar sa atong mga kaugalingon, pinaagi sa paglambo diha 
sa hunahuna ug espiritu.7

2
Uban sa pagplano ug disiplina sa kaugalingon, 

ang mga ginikanan makahimo og usa ka palibut 
sa pagkat- on diha sa ilang mga panimalay.

Pagkamakapainteresado nga butang nga magtan- aw sa mga 
bantan- on nga mga hunahuna nga molambo ug mapalig- on. Usa 
ko sa dako kaayong mapasalamaton sa lapad nga potensyal sa tele-
bisyon alang sa kaayohan. Apan ako ra usab ang usa nga nakasaway 
sa grabeng kausik sa panahon ug oportunidad samtang ang mga 
bata sa pipila ka mga panimalay magtan- aw, mga oras, nga walay 
pagdan- ag o pagpalig- on.

Sa bata pa ko nagpuyo mi sa usa ka dakong balay. Ang usa ka 
kwarto gitawag og librarya. Aduna kiniy lig- on nga lamesa ug usa 
ka nindot nga lampara, tulo o upat ka komportable nga mga ling-
kuranan nga may maayong suga, ug mga libro sa mga kahon nga 
naglinya sa bongbong. Adunay daghang mga libro—nga naangkon 
sa akong amahan ug inahan sulod sa daghang katuigan.

Wala gayud kami pugsa sa pagbasa niini, apan gibutang kini kon 
asa sayon ug makab- ot lang kon gusto namo.

Hilum ang kwarto. Masabut nga kini usa ka dapit nga tun- anan.
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May mga magasin usab—ang mga magasin sa Simbahan ug duha 
o tulo ka lain pang maayo nga mga magasin. Adunay mga libro sa 
kasaysayan ug literatura, mga libro sa teknikal, mga hilisgutan, mga 
diksyunaryo, usa ka set nga encyclopedia, ug usa ka atlas [mapa] sa 
kalibutan. Siyempre, walay telebisyon niadtong panahona. Ang radio 
miuso samtang nagdako nako. Apan dihay usa ka kinaiyahan, usa 
ka kinaiyahan sa pagkat- on. Dili nako kamo aghaton sa pagtuo nga 
mga talagsaon kami nga mga eskolar. Apan gianad kami sa talagsaon 
nga literatura, sa talagsaon nga mga ideya gikan sa bantugan nga 
mga makinaadmanon, ug ang pinulongan sa mga lalaki ug babaye 
kinsa lawom nga maghunahuna ug maanindot kaayo mosulat.

Sa daghan kaayong mga panimalay karon wala nay posibilidad sa 
ingon niana nga librarya. Kadaghanan sa mga pamilya dili igo ang 
lugar. Apan pinaagi sa pagplano mahimong adunay usa ka suok, 
mahimong dunay usa ka dapit nga mahimong mapahipian gikan 
sa kasaba sa atong palibut diin makalingkod kita ug magbasa ug 
maghunahuna. Nindot kaayo nga butang ang makaangkon og usa 
ka desk o usa ka lamesa, bisan og yano lang kaayo, kanang makita 
ang mga sumbanan sa Simbahan, pipila ka maayong mga basahon, 
mga magasin nga isyu sa Simbahan, ug ubang butang nga angayan 
nga basahon.

Sugdi og sayo ang pag- anad sa mga bata sa mga libro. Ang inahan 
kinsa napakyas sa pagbasa ngadto sa iyang gagmayng bata nakahi-
mog kadaot ngadto nila ug sa iyang kaugalingon. Nagkinahanglan 
kini og panahon, oo, dakong panahon. Nagkinahanglan kini og 
disiplina sa kaugalingon. Nagkinahanglan kini og pag- organisar ug 
pagbudget sa mga gutlo ug oras sa adlaw. Apan dili gayud kini mahi-
mong laay samtang inyong makita ang linghod nga mga hunahuna 
nga makahibalo og mga karakter, pagpadayag, ug mga ideya. Ang 
maayong pagbasa mamahimong usa ka gamhanang pagpalambo sa 
gugma, mas mabungahon og tag- as nga sangputanan kay sa laing 
mga kalihokan diin ang mga bata migamit sa ilang mga panahon. . . .

Mga ginikanan, . . . tuguti nga ang inyong mga anak mag- anad 
ngadto sa banggiitan nga mga hunahuna, talagsaong mga ideya, 
malungtaron nga mga kamatuoran, ug kadtong mga butang diin 
makapalambo ug makapadasig alang sa kaayohan. . . . Sulayi ang 
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paghimo diha sa inyong mga panimalay og usa ka palibut sa pagkat- 
on ug sa kalamboan diin moabut gikan niini.8

3
Ang edukasyon makahimo og mga kahigayunan 

alang sa mga batan- on ug mga young adult.

Mao kini ang talagsaong adlaw sa mga kahigayunan nga alang 
kaninyo mga kabatan- onan, kini ang katingalahan nga panahon sa 
ibabaw sa yuta. Nagbarug kamo sa labing talagsaon nga panahon. 
Kamo nabantang sa tanang pagkat- on sa tanang kinsa nabuhi sa 
yuta, nga ang pagkat- on midagayday ngadto sa mga dapit diin 
maangkon ninyo ang kahibalo sa mubo nga panahon, kana nga 
kahibalo nga lisud makat- unan sa mga tawo sa nangagi nga mga 
siglo. Ayaw og ipakaminos ang imong kaugalingon. Ayaw sipyata 
ang talagsaon nga oportunidad. Sugdi kini, trabahoa kini, pagtuon 
og maayo.9

Importante usab kaayo nga kamo mga batan- ong mga lalake ug 
kamo mga batan- ong mga babaye moangkon sa tanang edukasyon 
kutob sa inyong mahimo. . . . Ang edukasyon mao ang yawe diin 
moabli sa ganghaan sa mga oportunidad alang kaninyo. Angay 
lang kining sakripisyohan. Angay lang kining trabahoan, ug inyong 
edukahon ang inyong mga hunahuna ug ang inyong mga kamot, 
makahimo kamo og dakong kontribusyon ngadto sa katilingban 
diin kamo kabahin, ug mahimo kamong makapamalandong sa 
madungganon nga paagi sa Simbahan diin kamo miyembro. Akong 
pinalangga nga mga kaigsoonan, pahimusli ang matag oportunidad 
sa edukasyon nga inyong mahimo, ug kamo ug ang inyong mga 
amahan ug inahan, moawhag sa inyong mga anak nga mga lalaki 
ug babaye aron sa pag- angkon og edukasyon diin mopanalangin 
sa ilang mga kinabuhi.10

Tingali wala kamoy ikagasto sa tanang pag- eskwela nga inyong 
gitinguha. Gamita ang inyong kwarta sa pag- eskwela kutob sa 
inyong mahimo, ug pahimusli ang mga eskolarship, mga grant, ug 
mga pautang nga makaya ninyong bayaran.11

Dili nako igsapayan kon unsa nga bokasyon ang inyong pilion 
sa kinabuhi basta kini ligdong. Usa ba ka mekaniko sa sakyanan, 
mason, tubero, elektrisyan, doktor, abogado, negosyante, apan ayaw 
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lang usa ka kawatan. Apan kon unsa man kamo, kuhaa ang opor-
tunidad sa pagbansay niini ug himoa ang labing maayo nga opor-
tunidad. Karon mao ang talagsaong adlaw sa pagpangandam alang 
sa matag usa kaninyo. Kon kini nagkinahanglan og sakripisyo, nan, 
sakripisyohi. Kana nga sakripisyo mamahimong labing maayong 
puhonan nga inyong himoon, tungod kay kamo moani gikan niini 
sa tibuok ninyong kinabuhi.12

Awhagon ko ang matag usa kaninyo mga batan- ong babaye sa 
pag- eskwela kutob sa inyong mahimo. Nagkinahanglan kamo niini 
sa inyong paghingkod. Ang kinabuhi nagkagrabe ang pag- indigay. 
. . . Ang kalibutan nagkausab, ug kini importante kaayo nga atong 
masangkapan ang atong kaugalingon sa paglihok uban niana nga 
kausaban. Apan adunay hayag nga bahin ang tanan niini. Walay laing 
henerasyon sa tanang kasaysayan nga nagtanyag sa mga kababayen- 
an og daghan kaayong oportunidad. Ang inyong unang tumong 
kinahanglan ang usa ka malipayon nga kaminyoon, ma- seal sa 
templo sa Ginoo, ug pagasundan sa pagmatuto sa usa ka maayong 
pamilya. Ang edukasyon mahimong mas makasangkap kaninyo sa 
pagkab- ot niadtong mga tinguha.13

Adunay hilabihan ka dako nga responsibilidad alang sa mga 
babaye diha sa Simbahan ingon man diha sa katilingban uban sa 
makanunayon og hingpit nga panag- uyon sa kaminyoon, ang pag-
kainahan, ug ang pagmatuto sa maayong mga anak.14

Ang tanang oportunidad sa tawhanon nga paningkamot karon 
bukas na ngadto sa kababayen- an. Walay butang nga dili ninyo 
mahimo kon inyoha lang ituon ang inyong mga hunahuna niini. 
Mahimo ninyong ilakip sa inyong nga damgo ang usa ka babaye nga 
inyong gusto nga mahimong hulagway sa usa ka kwalipikado nga 
magserbisyo sa katilingban ug dunay dakong ikatampo sa kalibutan 
nga siya mahimong usa ka bahin.15

Mapasalamaton ko nga ang kababayen- an karon nahatagan sa 
sama nga oportunidad [sama sa mga lalake] sa pagtuon sa siyensya, 
alang sa propesyon, ug sa matag aspeto sa tawhanon nga kahibalo. 
Kamo gitugutan sama sa mga lalake ngadto sa Espiritu ni Kristo, 
nga naghatag og kahayag ngadto sa matag tawo nga mianhi nganhi 
sa kalibutan. (Tan- awa sa D&P 84:46.) Han- aya ang inyong mga 
prayoridad kabahin sa kaminyoon ug sa pamilya, apan ipadayon 
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usab ang mga programa nga pang- edukasyon nga mosangput sa 
makapatagbaw nga trabaho ug mabungahon nga panarbaho in kaso 
kon dili kamo maminyo, o sa paghatag og siguridad ug katumanan 
kon ugaling kamo magminyo.16

Kamo [mga batan- ong mga lalake] atubanga ang mga hagit nga 
anaa sa umaabut. Naglihok kamo sa kalibutan nga hilabihan ang 
kompetisyon. Kinahanglan makuha ninyo ang edukasyon kutob sa 
inyong mahimo. Ang Ginoo nagtudlo kanato mahitungod sa kaim-
portante sa edukasyon. Makapakwalipay kini ninyo alang sa mas 
nindot nga oportunidad. Makasangkap kini sa mga mapuslanon 
nga butang nga inyong buhaton diha sa maanindot nga kalibutan 
sa oportunidad nga anaa sa umaabut. Kon makahimo ka nga moes-
kwela sa koliheyo ug kana ang inyong tinguha, nan buhata kini. Kon 
kamo walay tinguha nga motungha og kolehiyo, nan pag- eskwela 
og vocational o patigayon aron sa pagbaid sa inyong mga kahanas 
ug sa pagpalambo sa inyong kapasidad.17

Naglaum ako nga kamo [mga batan- on] manlantaw sa mga kahi-
gayunan sa edukasyon nga anaa kaninyo isip usa ka dako nga 
panalangin. Nasayud ko nga kini makuti. Nasayud ko nga kini lisud. 
Nasayud ko nga may panahon nga masagmuyo kamo. Nasayud ko 
nga may panahon nga mangutana mo nganong inyo kining gibuhat. 
Apan padayon, pagmakanunayon, ug padayon sa pagkat- on. Dili 
ninyo kini basolan samtang buhi pa kamo apan moisip niini nga 
usa ka dakong panalangin.18

4
Ang pag- edukar sa espiritu ingon usab ka importante, kon 

dili mas importante pa, kaysa pag- edukar sa hunahuna.

Ako nabalaka sa talagsaong pwersa sa kahibalo nga gipakita sa 
atong panahon. Wala pa sukad mahitabo nga hilabihan na kadag-
han ang naedukar sa pagkat- on sa kalibutanon. Pagkagamhanan 
nga butang niini—ang grabeng pagkat- on sa dakong porsyento sa 
mga batan- on sa kalibutan, kinsa mag- abut sa matag adlaw diha 
sa atubangan sa magtutudlo aron makabaton og kahibalo gikan sa 
tanang kapanahonan sa tawo.
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Ang kahalapad niana nga kahibalo makapahingangha. Kini 
gilangkuban sa mga bitoon sa uniberso, ang heyolohiya sa yuta, 
ang kasaysayan sa mga nasud, ang kultura ug mga pinulongan sa 
mga tawo, ang pagpadagan sa mga gobyerno, ang mga balaud sa 
komersyo, ang kinaiyahan sa atom, ang mga paggamit sa lawas, ug 
ang kahibulong sa hunahuna.

Uban sa hilabihan nga kahibalo nga magamit, ang tawo maghu-
nahuna nga ang kalibutan tingali hapit na moabot sa hingpit nga 
kahimtang. Apan kanunay kitang gipahimatngunan sa laing bahin—
bahin sa sakit sa katilingban, sa panagbingkil ug mga kagubot nga 
makaingon sa pagkauyamot sa minilyon nga kinabuhi.

Matag adlaw nagkadako ang atong pagkahibalo sa pagkatinuod 
nga ang kinabuhi mas labaw pa sa siyensya ug matematiks, labaw 
pa sa kasaysayan o literatura. Adunay panginahanglan alang sa 
lain pang edukasyon, kon wala kini ang sekular nga pagkat- on 
mahimong mosangput sa pagkagun- ob. Nagpasabut ako ngadto sa 
pag- edukar sa kasingkasing, sa konsyensya, sa karakter, sa Espiri-
tu—kining dili mahubit nga mga aspeto sa atong mga personalidad 
nga sa pagkatinuod maoy magtino unsa kita ug unsay atong buhaton 
sa atong relasyon sa usag- usa.

“Sa tanan natong pagtuon, kita kinahanglang magtinguha sa agalon.”



K a P i T u l o  1 7

286

. . . Samtang nagserbisyo didto sa England, miadto ko sa London 
sa Central YMCA. Nagtuo ko nga ang karaang bilding dugay nang 
nawala, apan dili nako mahikalimtan nga ang mga pulong nga mitag-
bo sa mga bisita diha sa foyer matag higayon nga mosulod na sila. 
Kini ang mga pulong ni Solomon: “Sa tanan mo nga pagatinguhaon 
batoni ang pagsabut.” (Prob. 4:7.)

Pagsabut sa unsa? Pagsabut sa atong mga kaugalingon, sa katu-
yoan sa kinabuhi, sa atong pakigrelasyon ngadto sa Dios, nga atong 
Amahan, sa talagsaong mga baruganan nga balaanong gihatag nga 
sulod sa mga siglo naghatag og tinuod nga kauswagan sa tawo! . . .

Sa pagpadayon sa atong sekular nga pagtuon, ato usab idugang 
sa atong mga kinabuhi ang pagpalambo sa Espiritu. Kon mobuhat 
kita sa ingon, ang Dios mopanalangin kanato uban sa kalinaw ug 
kadtong mga panalangin diin naggikan Kaniya lamang.19

Si Jesus miingon: “Pagtuon kamo gikan kanako. . . . Kay masayon 
ang akong yugo, ug magaan ang akong luwan.” (Mat. 11:29–30.)

Gusto nakong isugyot nga atong sundon kanang mando nga 
gihatag sa Anak sa Dios. Uban sa tanan natong pagkat- on, magkat- 
on usab kita Kaniya. Sa tanan natong pagtuon, kita kinahanglang 
magtinguha sa Agalon. Kana nga kahibalo mokomplemento sa nin-
dot nga paagi sa atong sekular nga pagbansay ug mohatag kanato 
og karakter ug kahingpitan sa kinabuhi sa walay laing paagi.20

Ako mohagit kaninyo nga dili gayud kalimtan nga ang pag- edukar 
sa espiritu sama kaimportante, kon dili mas labaw pa, kaysa pag- 
edukar sa hunahuna.21

Ang atong talagsaon nga programa sa Church education nag-
padayon sa paglihok. Ang buhat sa pagbansay sa mga estudyante 
pinaagi sa programa sa seminary ug institute nagmakanunayon nga 
gipadako. .  .  . Kaninyo nga nahimong mga nagtagamtam niining 
programa nasayud sa hilabihang kanindot sa bili niini. Nag- awhag 
kami sa tanan kon si kinsa man ang makagamit sa pagpahimulos 
niini. Dili kami magduhaduha sa pagsaad nga ang inyong kahibalo 
sa ebanghelyo molambo, ang inyong hugot nga pagtuo mapalig- on, 
ug kamo makaugmad og maanindot nga panag- uban.22

Atong dad- on ngari kanato ang pangalan sa Ginoo ug dayon 
uban sa hugot nga pagtuo mopadayon sa pagpakigbahin uban sa 
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gibug- aton nianang makaapekto sa mga kinabuhi sa katawhan ug 
magdala og kalinaw ug kalipay sa kalibutan. Ang kalibutan nagki-
nahanglan og usa ka henerasyon sa kalalakin- an ug kababayen- an 
nga may kinaadman ug impluwensya kinsa makahimo ug molihok 
ug sensiro ug sa walay pagduha- duha mopamahayag nga ang Dios 
buhi ug nga si Jesus mao ang Kristo.23

5
Bisan unsa pa kita katigulangon, makaangkon 

kita og kahibalo, makatigom og kaalam, 
ug makapadayon sa paglambo.

Ang pagkat- on usa ka dalaygon nga butang, ang proseso diin ang 
natigum nga kahibalo sa mga siglo gi- summarize ug gihashasan aron 
sa mubo nga panahon makakat- on kita sa unsay unang nakat-unan 
pinaagi sa taas nga paggamit sa pagsiksik ug sa pag- eksperimento

Ang edukasyon mao ang dakong proseso sa pagkakabig diin 
ang intelektwal nga kahibalo mamahimong maposlanon ug mabu-
ngahon nga kalihokan. Mao kini butang nga dili kinahanglan nga 
maundang. Bisan unsa pa kita katigulangon, makaangkon kita og 
kahibalo ug gamiton kini. Mahimo kitang makalikom og kaalam ug 
makabenepisyo niini. Mahimo kitang malingaw pinaagi sa milagro 
sa pagbasa ug pag- anad sa mga arte ug idugang ngadto sa panala-
ngin ug katumanan sa pagpuyo. Nagkatigulang ko, nagkadako ang 
akong kalipay sa mga pulong sa mahunahunaon nga mga tagsulat, 
sa karaan ug moderno, ug sa pagtagamtam nianang ilang gisulat.24

Walay usa kanato .  .  . nga igong nakahibalo. Ang proseso sa 
pagkat- on mao ang walay katapusan nga proseso. Kinahanglan 
kita nga magbasa, kinahanglan kita nga mag- obserbar, kinahanglan 
kita nga mopahiuyon, ug kinahanglan kitang mamalandong ngadto 
nianang butang diin gianad nato ang atong hunahuna. . . . Nagtuo 
ako sa kalamboan. Nagtuo ako sa pagtubo. . . .

Padayon sa paglambo, mga kaigsoonan, mahimong kamo anaa 
sa trayntahon o kamo anaa sa setentahon. Ang inyong pagkugi sa 
pagbuhat sa ingon maoy makapaspas sa mga katuigan nga molabay 
kay sa inyong gihunahuna, apan kini mapuno sa tam- is ug maanin-
dot nga pagbati nga makadugang sa pagtagamtam ngadto sa inyong 
kinabuhi ug gahum sa pagtudlo.25
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Diha diha dayon ngadto sa sidlakan sa [Brigham Young University 
sa Provo, Utah] mao ang usa ka bukid. [Daghan], ako masaligon, nga 
nakahangad na nianang bukira ug naghunahuna, “Kon masaka lang 
unta nako hangtud sa kinatas- an nindot kaayo nga makita ang walog 
sa pikas nga habig.” Apan, kaninyo nga nakahimo sa pagsaka nakadis-
kobre nga ang walog usa lang ka gamay ug mabaw nga depresyon, ug 
lapas niana mao ang daghan pang tag- as nga mga bukid nga makatkat.

Busa manghinaut ko nga kini maanaa kaninyo. . . . Makaamgo 
kamo nga samtang ang inyong kasinatian sa pagkat- on [mahimong 
midako na], aduna pa gani mas dagkong mga oportunidad ug mga 
hagit sa umaabut. Dugangi ang inyong punduhanan sa impormas-
yon, palamboa ang inyong kahibalo, ipadayon ang talagsaon nga 
proseso sa pagkat- on.26

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Nganong importante ang “pag- angkon og mas daghang kahayag” 

pinaagi sa edukasyon? (Tan- awa sa seksyon 1.) Sa unsang paagi 
nga ang pagkat- on makatabang kanato nga mouswag sa indibid-
wal nga paagi? Sa unsang paagi nga ang pagkat- on makatabang 
kanato nga “modan- ag sa nangitngitan nga kalibutan”?

• Ribyuha ang estorya ni Presidente Hinckley kon sa unsang paa-
gi nga ang iyang mga ginikanan mimugna og usa ka palibut sa 
pagkat- on diha sa ilang panimalay (tan- awa sa 2). Sa unsang paagi 
nga atong matabangan ang mga bata nga makabaton og gugma sa 
pagkat- on? Sa unsang paagi nga atong matabangan ang mga bata 
nga makapalambo og tinguha sa pagsiksik ug pagkat- on gikan sa 
mga tinubdan nga makadan- ag ug makadasig alang sa maayo?

• Sa unsang paagi nga ang edukasyon “moabli sa ganghaan sa mga 
oportunidad” para sa mga batan-on ug sa mga young adults? 
(Tan- awa sa seksyon 3.) Sa unsang paagi nga ang mga batan- on 
ug mga young adults mahimong mapanguhaon sa pagpahimulos 
sa mga oportunidad alang sa edukasyon?

• Unsaon ninyo pagpasabut sa kahulugan sa mga pulong nga “ang 
pag- edukar sa espiritu”? (Tan- awa sa seksyon 4.) Unsaon nato 
sa pag- edukar sa kasingkasing, karakter, ug espiritu? Sa inyong 
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kinabuhi, sa unsang paagi nga ang espirituhanon nga pagkat- on 
ug sekular nga pagkat- on mikomplemento sa usag usa?

• Nganong kinahanglan nga magkat- on kita sa tibuok natong kina-
buhi? (Tan- awa sa seksyon 5.) Sa unsang paagi nga makabaton kita 
og gugma sa pagkat- on sa tibuok natong kinabuhi? Unsay inyong 
nakat-unan bag- ohay lang nga bililhon kaayo ilabina diha ninyo.

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Proverbio 1:5; 2 Pedro 1:1–8; 2 Nephi 9:28–29; 28:29–30; D&P 

6:7; 90:15; 131:6; 136:32–33

Tabang sa Pagtudlo
Usa ka ideya sa pag- awhag og hilisgutan mahitungod sa mga 

pagtulun-an ni Presidente Hinckley mao ang pagpangutana sa mga 
partisipante sa pagpakigbahin unsay ilang nakat-unan gikan sa ilang 
personal nga pagtuon sa kapitulo (tan- awa ang mga pahina viii–x 
dinhi niining basahon alang sa dugang nga mga ideya).

Mubo nga mga Sulat
 1. Standing for Something: Ten Neglected 

Virtues That Will Heal Our Hearts and 
Homes (2000), 59.

 2. Sa Sheri L. Dew, Go Forward with 
Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), 449–50.

 3. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1: 1995–1999 
(2005), 406–7.

 4. “A Prophet’s Counsel and Prayer for 
Youth,” Ensign, Ene. 2001, 4–5.

 5. “A Conversation with Single Adults,” 
Ensign, Mar. 1997, 62.

 6. “A Prophet’s Counsel and Prayer for 
Youth,” 7.

 7. Standing for Something, 67.
 8. “The Environment of Our Homes,” 

Ensign, Hunyo 1985, 4–5.
 9. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 171–72.
 10. “Inspirational Thoughts,” Ensign, 

 Hunyo 1999, 4.
 11. “Pabilin Diha sa Matarung nga Dalan,” 

Ensign o Liahona, Mayo 2004, 113.
 12. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 172- 73.

 13. “Stand True and Faithful,” Ensign, 
Mayo 1996, 92.

 14. “Youth Is the Season,” New Era, Sept. 
1988, 47.

 15. “How Can I Become the Woman of 
Whom I Dream?” Ensign, Mayo 2001, 95.

 16. “Ten Gifts from the Lord,” Ensign, Nob. 
1985, 89.

 17. “Converts and Young Men,” Ensign, 
Mayo 1997, 49–50.

 18. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1, 370.

 19. “With All Thy Getting Get 
 Understanding,” Ensign, Ago. 1988, 2, 5.

 20. “With All Thy Getting Get 
 Understanding,” 5.

 21. Sa “President Hinckley Visits New 
 Zealand, Australia, and Mexico,” 
Ensign, Ago. 1997, 77.

 22. “The Miracle Made Possible by Faith,” 
Ensign, Mayo 1984, 47.

 23. “With All Thy Getting Get 
 Understanding,” 5.

24. “I Believe,” Ensign, Ago. 1992, 4.
 25. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

298–99.
 26. Teachings of Gordon B. Hinckley, 299.
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Mitambag si Presidente gordon b. Hinckley, “Himoa ang hiyas nga 
batong pamag- ang sa pagtukod sa inyong mga kinabuhi.”



291

K A P I T U L O  1 8

Hiyas—Usa ka Batong 
Pamag- ang sa Pagtukod 
sa Atong mga Kinabuhi

“Kamo, matag usa kaninyo, mga anak sa usa ka 
balaang Amahan sa Langit. Gilalang kamo sunod sa 

Iyang desinyo sa dagway sa inyong Tiglalang. Ang 
inyong mga lawas sagrado. Kini mao ang templo 
sa inyong espiritu. Ayaw mansahi kini sa sala.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Namulong ngadto sa mga estudyante sa Brigham Young University 
sa 2007, si Presidente Gordon B. Hinckley miingon:

Naobserbahan ko ang usa ka makalingaw nga butang kaniadtong 
usang adlaw. Sa Siyudad sa Salt Lake, sayo sa buntag sa Sabado, ang 
building sa Key Bank gibungkag sa usa ka nagsunod- sunod nga 
maayong pagkahimutang nga mga pabuto. Nahitabo kini sulod sa 
tulo o upat ka segundo, uban sa usa ka dako kaayong panganod sa 
abug nga mikatap ngadto sa amihan- kasadpan. Ang proseso gitawag 
og pagpabuto sa sulod sa building [implosion], lahi sa pagpabuto 
gawas sa building [explosion].

“Ang building gitukod hapit 30 ka tuig na ang milabay. Nagtuo 
ako nga ang pagtukod milugway sulod sa dili mominos og usa ka 
tuig, tingali duha. Karon nawala sulod sa pipila ka mga segundo.

Kana, akong mga higala, ang istorya sa daghan kaayong mga kina-
buhi. Giamuma nato kini og maayo kaayo sulod sa mga katuigan. 
Dayon namatngunan nato ang atong mga kaugalingon nga anaa sa 
malisud kaayo nga mga sitwasyon. Mahimo ang mga sayop. Ang 
kaputli nakompromiso. Adunay pagbuto sa sulod, ug usa ka umol 
sa abug mao lamang ang nahibilin.
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“Nahinumduman ko kini sa dihang ako nakahinumdom og usa 
ka batan- ong lalaki ug usa ka batan- ong babaye kinsa miadto sa 
akong opisina. Gwapo siya nga lalaki ug siya gwapa nga babaye. 
Mga estudyante sila sa unibersidad. Ang ilang kaugmaon ingon og 
hayag ug nindot. Apan sila mipadala sa tintasyon. . . .

“Mga luha mipuno sa ilang mga mata samtang nakigsulti sila 
kanako. Apan walay eskapo gikan sa katinuod nga ilang atubangon. 
Ang ilang mga kinabuhi nag- antus og pabuto gikan sa sulod, ug 
tore sa mga damgo napulpog.

“Ayaw tuguti kini nga mahitabo nganha kaninyo. Ayaw ipaubos 
ang inyong kaugalingon pinaagi sa piligro nga pag- uyon sa imong 
pasalig sa moralidad. Kamo, matag usa kaninyo, mga anak sa usa ka 
balaang Amahan sa Langit. Gilalang kamo sunod sa Iyang desinyo 
sa dagway sa inyong Tiglalang. Ang inyong mga lawas sagrado. 
Kini mao ang templo sa inyong espiritu. Ayaw mansahi kini sa sala.”

“Karon, balikon og hisgot ang ehemplo sa tore nga nahugno, 
magpahinumdom ako kaninyo nga sa lugar niini pagatukuron ang 
usa ka bag- o ug nindot nga building. Sa susamang paagi, kadto 
kinsa nakalapas makadangop ngadto sa ilang Manunubos, atong 
Manluluwas nga si Jesukristo, ug, pinaagi sa gahum sa Iyang Pag- 
ula, mahimong limpyo ug mabag- o pag- usab.” 1

Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Ang mahiyasong pagpuyo nagdala og katingalahan 
og nindot kaayong mga panalangin.

Wala sa tibuok kalibutan ingon ka labing maanindot sama sa 
hiyas. Kini naghayag nga walay taya. Kini mahal ug nindot. Kini dili 
mapresyohan. Kini dili mapalit o mabaligya. Kini mao ang resulta 
sa kaugalingong pagpugong.

. . . Ang Ginoo naghatag og nindot kaayo nga mando. Siya nag- 
ingon,“Himoa nga ang hiyas modayan- dayan sa inyong mga hunahu-
na nga walay paghunong” (D&P 121:45). Kini nahimong usa ka sugo 
nga pagasundon uban ang kakugi ug disiplina. Ug adunay gisumpay 
niini nga saad ang katingalahan ug nindot kaayong mga panalangin. 
Nag- ingon siya ngadto niadtong kinsa nagpuyo nga may hiyas:
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“Unya ang imong pagsalig mosamot pagkalig- on diha sa atuba-
ngan sa Dios. . . .

“ Ang Espiritu Santo mao ang inyong kauban sa kanunay, ug 
ang inyong pagmando usa ka dili mausabon nga pagmando sa 
pagkamatarung ug kamatuoran; ug ang inyong kamandoan mao 
ang usa ka walay katapusan nga kamandoan, ug walay pagpugos 
nga paagi kini mokanap nganha kanimo hangtud sa kahangturan.” 
(DP 121:45–46).

Aduna bay mas dako o labaw ka nindot nga saad kay niini? 2

Aduna bay tinuod nga katarungan alang sa hiyas? Kini lamang 
ang paagi ngadto sa kagawasan gikan sa pagmahay. Ang kalinaw sa 
konsyensya nga nagdagayday gikan niina mao lamang ang personal 
nga kalinaw nga dili mini.

Ug dugang sa tanan niini mao ang dili mapakyas nga saad sa 
Ginoo ngadto niadtong kinsa nagpuyo nga nagsunod sa hiyas. Gipa-
hayag ni Jesus nga taga Nazaret, namulong ibabaw sa bukid,“Bulahan 
ang mga maputli og kasingkasing: kay makakita sila sa Dios” (Mat. 
5:8). Kana usa ka pakigsaad, gihimo Kaniya kinsa adunay gahum 
sa pagtuman.3

Kinahanglan kamo makaila, kamo kinahanglan gayud makaila, 
nga ang kasinatian ug balaang kaalam nagdiktar og hiyas ug moral 
nga kalimpyo isip ang dalan nga naggiya ngadto sa kalig- on sa 
kinaiya, kalinaw diha sa kasingkasing, ug kalipay sa kinabuhi.4

Himoa ang hiyas nga batong pamag- ang sa pagtukod sa inyong 
mga kinabuhi.5

2
Kon kita mobuntog sa sala ug imoralidad sa 

kalibutan, atong mapahimuslan ang mas dakong 
kalipay, seguridad, og kalinaw sa hunahuna.

Sa atong pagtan- aw sa tibuok kalibutan, kini ingon og ang mora-
lidad gisalikway. Ang paglapas sa karaang mga sumbanan nahimong 
sagad. Mga pagtuon, usa human sa usa, nagpakita nga dihay pagbiya 
sa namatud- an na nga mga baruganan. Pagdisiplina sa kaugalingon 
nakalimtan, ug nagkalain- laing pagtagbaw nahimong mikaylap.
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Apan, minahal kong mga higala, dili kita makadawat niana nga 
nahimong sagad sa kalibutan. Ang inyo, isip mga miyembro sa Sim-
bahan, usa ka mas taas nga sumbanan ug mas labaw ka mapugsanon. 
Kini nagpahayag og tingog gikan sa Sinai nga kamo dili monunot. 
Kinahanglan gayud pugngan ninyo ang inyong mga tinguha.6

Ang mga pulong ni Pablo ngadto sa mga Santos nga taga Corin-
to magamit pa kanato karon ingon man nga kini magamit ngadto 
kaniadtong kinsa iyang gisulatan. Miingon siya:

“Wala ba kamo masayud nga kamo templo sa Dios, ug nga ang 
Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo?

“Kon adunay molaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa 
Dios; kay ang templo sa Dios balaan, ug kanang temploha mao 
kamo.” (1 Mga Taga- Corinto 3:16–17).7

Ang tambag usab ni Pablo ngadto ni Timoteo “Bantayi nga mag-
maputli ka sa imong kaugalingon” (1Tim. 5:22).

Kadto yano nga mga pulong. Apan kini mga importante kaayo. 
Miingon si Pablo, sa sinugdanan, palayo gikan niadtong mga butang 
nga modaot kanimo ug molaglag kanimo sa espirituhanong paagi. 
Palayo sa mga salida sa telebisyon nga modala og mahugaw nga mga 
hunahuna ug mahugaw nga mga pinulongan. Palayo sa mga video 

ang kaputli mao “ang dalan ngadto sa malipayong pagpuyo.”
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nga modala ngadto sa dautang mga hunahuna. Kini dili makatabang 
kaninyo. Kini mopasakit lamang kaninyo. Palayo sa mga basahon 
ug mga magasin nga mga imoral ug hugaw sa unsay ilang gisulti ug 
gipakita. Pagpabiling putli ang imong kaugalingon.8

Ang kaminyoon gi- orden sa Dios, ang kaminyoon tali sa usa 
ka lalaki ug sa usa ka babaye. Kini mao ang katukuran ubos diin 
Iyang gimugna nga ang mga kabataan kinahanglan nga maanhi sa 
kalibutan. Ang sekswal nga mga relasyon ubos sa bisan unsa nga 
mga sitwasyon mahimong kalapasan ug hingpit nga supak sa mga 
pagtulun- an sa ebanghelyo ni Jesus.9

Kita nagtuo sa kaputli sa dili pa maminyo ug hingpit nga pagka- 
maunungon sulod sa kaminyoon. Kana nag- summarize sa tanan. 
Mao kana ang dalan ngadto sa malipayong pagpuyo. Mao kana ang 
dalan ngadto sa katagbawan. Nagdala kini og kalinaw sa kasingka-
sing ug kalinaw sa panimalay.10

Walay pamilya nga makabaton og kalinaw, walay kinabuhi nga 
makalingkawas sa malisud nga mga pagsulay gawas kon kana nga 
pamilya ug kana nga panimalay gitukod diha sa mga pundasyon sa 
moralidad, pagka- maunungon ug respeto sa usag usa. Walay mahi-
mong kalinaw diin walay pagsalig; walay mahimong kagawasan diin 
walay pagka- maunungon. Ang kainit sa gugma dili motungha kon 
adunay pagpili nga imoralidad.11

Nagtuo ako nga kini mahimo gyud nga panalangin sa matag 
bata nga matawo ngadto sa usa ka panimalay diin kana nga bata 
gikahinangop, gimatuto, gihigugma ug gipanalanginan og mga 
ginikanan, amahan ug inahan kinsa nagpuyo nga adunay pagka- 
maunungon sa usag usa ug ngadto sa ilang mga anak. . . .Magaba-
rog kamo batok sa mga tintasyon diha sa kalibutan. Ang tigmugna 
sa atong mga kalingawan, ang mga tigsangkap sa kadaghanan sa 
atong mga basahon, buot kaninyo nga motuo sa laing paagi. Ang 
naipon nga kaalam sa mga gatusan ka tuig nagpahayag uban ang 
katataw ug kasiguroan nga ang mas dakong kalipay, mas dakong 
seguridad, mas lawom nga mga tigumanan sa gugma masinati 
lamang niadtong kinsa naglakaw sumala sa napamatud- an na 
nga mga sumbanan sa hiyas sa dili pa maminyo ug hingpit nga 
pagkamaunungon sulod sa kaminyoon.12
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Nagpuyo kita sa usa ka kalibutan sa sala ug imoralidad ug kasa-
mok. Likayi kini, ayaw og apil niini, likayi ang mga paagi sa kalibutan 
ug buhata ingon nga ang Ginoo gusto nga inyong buhaton.13

3
Ang pornograpiya maka- anad [addictive] ug 

makadaot, apan makabuntog kita niini.

Maayo pang mamulong ako og hilisgutan nga akong nahatag 
kaniadto. Himoon ko kini sa kinaiya nga gihulagway ni Alma, kinsa 
miingon: “Kini mao ang akong himaya, nga tingali ako mahimo unta 
nga himan diha sa mga kamot sa Dios aron sa pagdala sa pipila ka 
mga kalag ngadto sa paghinulsol” (Alma 29:9).

.  .  .  Mamulong ako kabahin sa pornograpiya sa tanan nga 
nagkalain- laing mga matang niini. . . . Kini dautan. Kini hingpit nga 
supak sa espiritu sa ebanghelyo, uban sa personal nga pagpamatuod 
sa mga butang sa Dios. . . .

. . . Ang tanang moapil mahimong mga biktima. Ang mga bata 
gipahimuslan, ug ang ilang mga kinabuhi maayong pagkaguba. Ang 
mga hunahuna sa mga kabatan- onan naputos sa bakak nga mga 
konsepto. Ang pagsigig tan- aw mopadulong ngadto sa pagkaadik 
nga imposible na nga maputol. . . . Daghan kaayo . . . nakakaplag 
nga dili na nila kini kabiyaan. Ang ilang mga kusog ug ang ilang 
mga tinguha nahurot niining walay maayong resulta gikan niining 
law- ay ug mahugaw nga butang.

Ang pangatarungan mao nga lisud kuno ang paglikay niini, nga 
anaa ra kini sa tumoy sa atong mga tudlo ug walay maka- eskapo.

Pananglit usa ka unos nga kusog ug ang hangin naghaguros ug 
ang snow mohasmag kaninyo. Dili kamo makapahunong niini. 
Apan kamo makasul- ob og hustong panapot ug makapangita og 
kapasilongan, ug ang bagyo walay epekto diha kaninyo.

Mao usab, bisan og ang Internet napuno sa law- ay nga materyal, 
dili ikaw angay nga motan- aw niini. Makadagan kamo ngadto sa 
panimalay sa ebanghelyo ug sa mga pagtulun- an niini sa kalimpyo, 
ug kaputli sa kinabuhi.

Nasayud ako nga ako direkta nga nanulti. Gibuhat ni nako tungod 
kay ang Internet maoy nakaingon nga ang pornograpiya mikatap 
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pagsamot, nakadugang sa unsay anaa sa DVD ug mga video, sa 
telebisyon ug sa mga tindahan sa magasin. Mosangpot kini ngadto 
sa pantasya nga makadaot sa pagtahud sa kaugalingon. Mosangpot 
kini sa gidili nga relasyon, kasagaran ngadto sa sakit, ug sa abusa-
dong kriminal nga kalihokan.14

Nagpuyo kamo sa usa ka kalibutan sa makalilisang nga mga tin-
tasyon. Ang pornograpiya, uban sa malaw- ay nga kahugaw niini, 
milukop sa tibuok yuta sama sa makalilisang, makalunod nga balod. 
Kini makahilo. Ayaw pagtan- aw niini o pagbasa niini. Kini molaglag 
kaninyo kon inyong buhaton. Mokuha kini gikan kaninyo sa inyong 
respeto sa kaugalingon. Mokawat kini sa inyong pagbati sa pagdayeg 
sa mga katahum sa kinabuhi. Kini mopukan kaninyo ug mobitad 
kaninyo ngadto sa lunangan sa dautan nga mga hunahuna ug tingali 
sa dautan nga mga buhat. Palayo gikan niini. Likayi kini sama sa 
inyong paglikay sa usa ka mahugaw nga sakit, kay kini ingon usab 
ka makamatay. Pagmahiyason sa hunahuna ug sa buhat.15

Adunay daghan kaayong kahugaw ug kahigal ug pornograpiya 
niini nga kalibutan. Kita isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
kinahanglan nga mobuntog niini ug lig- ong mobarug batok niini. 
Kamo dili makaako sa pagnunot niini. Kamo dili gayud makaako sa 
pagnunot niini. Kinahanglan wad- on ninyo kini sa inyong kasingka-
sing. Sama sa tabako kini makapaanad, ug modaot niadtong kinsa 
mohilabut niini. “Himoa ang hiyas modayan- dayan sa inyong mga 
hunahuna nga walay paghunong” [D&P 121:45].16).

4
Uban sa disiplina ug paningkamot, atong mapugngan 

ang atong mga hunahuna ug mga lihok.

Paglimpyo sa salabutan, ug niana kamo adunay mas lig- on nga 
pagpugong ibabaw sa inyong mga lawas. Gisulti sa karaan, “Kay 
maingon nga [ang tawo] nagahunahuna sa sulod sa iyang kasing-
kasing, sa ingon niana mao man siya” (Prov. 23:7). Ang hugaw nga 
mga hunahuna modala og hugaw nga mga lihok.17

Kon matintal atong mapulihan ang dautang mga hunahuna og 
mga hunahuna sa [atong Manluluwas] ug sa Iyang mga pagtulun- an. 
Siya miingon: “Ug kon ang inyong katuyoan usa ngadto sa akong 
himaya, ang inyong tibuok kalawasan mapuno sa kahayag, ug walay 
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kangitngit diha kaninyo; ug kana nga lawas nga napuno sa kahayag 
makasabut sa tanan nga mga butang.

“Busa ibalaan ang inyong mga kaugalingon aron ang inyong mga 
hunahuna mahimo nga ipahinungod ngadto sa Dios, ug ang mga 
adlaw moabut nga kamo makakita kaniya; kay siya mopakita sa 
iyang nawong nganha kaninyo” (D&P 88:67–68).18

Mihatag si Jesus og sugo sa pagpugong sa atong mga hunahuna 
ingon man sa atong mga buhat. Miingon Siya “Kadtong magatan- 
awg babaye uban sa kaibog kaniya, makapanapaw na kaniya diha 
sa sulod sa iyang kaugalingong kasingkasing” (Mat 5:28). . . .

Ang pagpugong sa mental kinahanglan gayud nga mas lig- on kay 
sa pisikal nga mga kaibug o mga tinguha sa unod. Samtang ang mga 
hunahuna gidala ngadto sa hingpit nga panag- uyon sa gipadayag 
nga kamatuoran, ang mga lihok sa ingon mahimong angay. .  .  . 
Ang matag usa kanato, uban ang disiplina ug paningkamot, adunay 
abilidad sa pagpugong sa atong mga hunahuna ug sa atong mga 
lihok. Kini kabahin sa proseso sa pagpalambo sa espiritwal, pisikal 
ug emosyonal nga kahingkod. . . .

Kita naghangyo sa mga tawo bisan diin sa pagpuyo subay sa 
mga pagtulun- an sa atong Tiglalang ug buntugon ang lawasnong 
mga kaibug nga kasagarang moresulta diha sa mga trahedya nga 
mosunod sa moral nga kalapasan.19

5
Kadtong kinsa naapil sa imoral nga pamatasan mahimong 

mapasaylo ug makabuntog sa nangaging mga buhat.

Dili ako buot nga magnegatibo. Sa kinaiyahan ako positibo nga 
pagkatawo. Apan sa ingon nga mga butang sama niini [pornograpiya 
ug imoralidad] ako usa ka matinuoron. Kon kita nahiapil sa ingon 
nga pamatasan, karon ang panahon sa pag- usab. Himoon nato kini 
nga oras sa lig- on nga pagdesisyon. Himoon nato nga mag- usab 
ngadto sa mas maayo nga paagi.20

Kon makita ninyo ang inyong kaugalingon nga mitugyan ngadto 
sa pamugos sa mga sitwasyon disiplinaha ang inyong mga kau-
galingon. Hunong sa dili pa kini ulahi kaayo. Kamo sa hangtud 
mapasalamaton nga inyong gihimo.
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Magpakatinuod sa inyong mga kaugalingon ug sa labing maayo 
nga kamo aduna diha sulod kaninyo.21

Pahimoa ako . . . og pasalig kaninyo nga kon kamo nakahimo 
og sayop, kon kamo naapil sa bisan unsang imoral nga pamatasan, 
ang tanan wala mawagtang. Ang panumduman niana nga sayop 
may purohan nga magpabilin, apan ang buhat mapasaylo, ug kamo 
makabuntog sa nangagi ug makapuyo og usa ka kinabuhi nga hing-
pit nga madawat ngadto sa Ginoo diin adunay paghinulsol. Misaad 
Siya nga mopasaylo Siya sa inyong mga sala ug dili na mohinumdom 
niini batok kaninyo (tan-awa sa D&P 58:42).

. . . Ang mga lider sa Simbahan [makahimo] sa pagtabang kaninyo 
sa inyong kalisud. Mahimong inyong kalimtan ang bisan unsang 
dautan nga kamo nahiapil. Makapadayon kamo sa pag- uswag uban 
sa pagbag- o sa paglaum ug sa pagdawat ngadto sa mas maayo kaa-
yong paagi sa kinabuhi.22

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Gitudlo ni Presidente Hinckley nga adunay “tinuod nga kataru-

ngan alang sa hiyas” (seksyon 1). Sa unsa unta nga paagi inyong 
tubagon ang usa ka tawo kinsa makiglalis nga walay tinuod nga 
katarungan alang sa hiyas?

• Ngano nga ang kaputli “ang dalan ngadto sa malipayong pagpu-
yo”? Ngano nga ang kaputli nagdala og kalinaw sa kasingkasing 
ug kalinaw sa panimalay”? (Tan- awa sa seksyon 1 ug 2.)

• Miingon si Preidente Hinckley, “Kita isip mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw kinahanglan nga mobuntog ug lig- ong mobarug 
batok niini” (seksyon 3). Unsa ang atong buhaton aron mabuntog 
kini? Sa unsa nga paagi kita makatabang sa uban aron mabuntog 
kini? Sa inyong hunahuna unsay gipasabut sa mobarug nga lig- 
on batok niini?

• Samtang kamo nagbasa sa tambag ni Presidente Hinckley diha 
sa seksyon 4, unsa ang inyong nakat- unan mahitungod sa pag-
pugong sa inyong mga hunahuna? Unsa ang pipila ka mapusla-
nong mga butang nga atong mahimo sa pagpabilin sa atong mga 
hunahuna nga limpyo?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan
Salmo 24:3–4; Mateo 5:27–28; Mga Taga- Filipos 4:6–8; Jacob 3:2; 

D&P 46:31–33; 59:6; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13

Tabang sa Pagtuon
Samtang kamo magbasa, “badlisi ug markahi ang mga pulong 

ug hugpong sa mga pulong aron makomparar nimo ang mga ideya 
nga anaa sa usa ka [tudling]. . . . Diha sa mga margin pagsulat og 
mga kapakisayran nga kasulatan [scripture references] nga nag-
klaro sa mga tudling nga imong gitun- an” (Isangyaw ang Akong 
Ebanghelyo [2004], 26).

Mubo nga mga Sulat
 1. “True to the Faith” (Brigham Young 

University devotional, Sept. 18, 2007), 
2–3, speeches.byu.edu.

 2. “How Can I Become the Woman of 
Whom I Dream?” Ensign, Mayo 2001, 95.

 3. Mga Pulong sa mga Propeta: Blessed 
Are the Pure in Heart,” New Era, Hulyo 
1999, 4.

 4. “Reverence and Morality,” Ensign, 
Mayo 1987, 48.

 5. Sa Conference Report, Okt. 1964, 118.
 6. “Pagpabilin diha sa Matarung nga Dalan,” 

Ensign o Liahona, Mayo 2004, 114.
 7. “In These Three I Believe,” Ensign, 

Hulyo 2006, 4.
 8. “Converts and Young Men,” Ensign, 

Mayo 1997, 49.
 9. “True to the Faith,” Ensign, Hunyo 

1996, 5.
 10. “This Thing Was Not Done in a 

 Corner,” Ensign, Nob. 1996, 49.
 11. “In Search of Peace and Freedom,” 

Ensign, Ago. 1989, 5.

 12. “Stand Strong against the Wiles of the 
World,” Ensign, Nob. 1995, 99.

 13. “Inspirational Thoughts,” Ensign, Peb. 
2007, 7.

 14. “Usa ka Makalilisang nga Dautan 
 Taliwala Kanato,” Ensign o Liahona, 
Nob. 2004, 59–62.

 15. “Some Thoughts on Temples, Retention 
of Converts, ug sa Missionary Service,” 
Ensign, Nob. 1997, 51.

 16. “Inspirational Thoughts,” Ensign, Ago. 
1997, 6–7.

 17. “Be Ye Clean,” Ensign, Mayo 1996, 48.
 18. “Usa ka Makalilisang nga Dautan 

 Taliwala Kanato,” 59.
 19. “Reverence and Morality,” 47.
 20. “Usa ka Makalilisang nga Dautan 

 Taliwala Kanato,” 59.
 21. “Stand True and Faithful,” Ensign, 

Mayo 1996, 92.
 22. “How Can I Become the Woman of 

Whom I Dream?” 95.
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Pagpangulo sa Priesthood 
sa Simbahan ni Jesukristo

“Ang Ginoo nagtan- aw niini nga buhat. 
Kiini Iya nga gingharian. Dili kita mga 
karnero nga walay tigbalantay. Dili kita 

kasundaluhan nga walay pangulo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Gisulti ni Presidente Gordon B. Hinckley: “Ang una nakong 
responsibilidad sa Simbahan, ang una gayud nga katungdanan 
[office] nga akong gihuptan, mao ang pagka- counselor sa batang 
lalaki kinsa maoy presidente sa among korum sa mga deacon. Ang 
buotan namong bishop mitawag nako ug nakig- istorya mahitungod 
niini nga calling. Nalipay kaayo ko. Naguol ko ug nabalaka. Motuo 
man mo o sa dili, may kinaiya ko nga, may pagkamaulawon ug 
ganahang mag- inusara, ug sa akong hunahuna kining pagtawag 
nga second counselor sa korum sa mga deacon nakapabalaka 
kaayo nako, kon hisgutan ang akong edad ug kasinatian, ingon 
man sa kasamtangan nakong responsibilidad kon hisgutan ang 
akong edad ug kasinatian.” 1

Mao ra gihapon ang gibati ni Presidente Hinckley niadtong 1961, 
dihang gitawag siya nga moserbisyo sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles. Sa iyang una nga pakigpulong sa kinatibuk- ang 
komperensya isip Apostol, miingon siya:

“Sa akong hunahuna gibati nako ang gibug- aton niini nga res-
ponsibilidad nga mobarug nga usa ka saksi sa Ginoo nga si Jesu-
kristo sa tibuok kalibutan nga nagdumili sa pagdawat kaniya. ‘Ako 
nahingangha, nahibulong sa gugma.’ Gibati nako ang kalumo sa 
pagsalig sa Propeta sa Ginoo ngari nako, ug pinaagi sa dayag nga 
paghigugma, niining akong mga kaigsoonan. . . . Nag- ampo ko og 
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ang unang Kapangulohan, 1995. Presidente gordon b. Hinckley (sa 
tunga); President Thomas S. Monson, unang Magtatambag (sa wala); 

ug Presidente James e. Faust, ikaduhang Magtatambag (sa tuo).
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kalig- on; nag- ampo ko og panabang; ug nag- ampo ko alang sa 
pagtuo ug sa tinguha nga magmasulundon.” 2

Niadtong Abril 1, 1995, si Presidente Hinckley namulong sa ses-
yon sa priesthood sa kinatibuk- ang komperensya human ang mga 
miyembro sa Simbahan mipaluyo kaniya sa unang higayon nga 
ilang propeta ug Presidente. Sa milabayng 14 ka tuig, nagserbisyo 
siya nga counselor sa tulo ka Presidente sa Simbahan. Balik- balik 
niyang gipamatuod ang balaan nila nga mga calling ug miawhag sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga sundon ang ilang tambag. 
Karon, naa na siya sa posisyon, ang iyang pagbati nga kanunayng 
magsalig sa Ginoo wala maibani gikan sa panahon nga siya usa pa 
ka deacon o bag- ong gitawag nga Apostol. Hinoon, mas nahibalo 
siya sa gikinahanglan niyang suporta nga kalig- on gikan sa Ginoo. 
Siya miingon:

“Ang giisa ninyong mga kamot atol sa balaang panagtigom karong 
buntaga usa ka ekspresyon sa inyong kaandam ug tinguha sa pag-
suporta kanamo, inyong mga kaigsoonan ug inyong mga sulugoon, 
uban sa inyong pagsalig, pagtuo, ug pag- ampo. Nagpasalamat kaayo 
ko niana nga pagpahayag. Nagpasalamat ko, sa matag usa kaninyo. 
Akong ipaniguro kaninyo, sama sa inyo nang nahibaloan, nga sa 
proseso sa Ginoo, walay pagtinguha og usa ka posisyon. Sama sa 
giingon sa Ginoo sa Iyang mga disipulo, “Kamo wala magpili kana-
ko, hinonoa ako mao ang nagpili kaninyo, ug nagtudlo kaninyo” 
( Juan 15:16). Kini nga katungdanan dili butang nga tinguhaon. 
Ang katungod sa pagpili mag- agad sa Ginoo. Siya ang agalon sa 
kinabuhi ug kamatayon. Iyaha ang gahum sa pagtawag. Iyaha ang 
gahum sa pagtangtang. Iyaha ang gahum nga ipabilin. Tanan kini 
anaa sa Iyang mga kamot.

“Wala ko kahibalo nganong ang tawo nga sama nako may labut 
sa talagsaon Niyang plano. Apan sa pagkaangkon niini nga kupo, 
karon akong sublion sa pagpahinungod ang bisan unsang kalig- on 
o panahon o talento o kinabuhi nga ania kanako para sa buluhaton 
sa Agalon sa pagserbisyo sa akong mga kaigsoonan ug sa mga sister. 
Usab, salamat . . . sa inyong mga gibuhat karon. Akong pag- ampo 
nga unta takus ako. Manghinaot ko nga unta mahinumduman ako 
sa inyong mga pag- ampo.” 3
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Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Ang Ginoo motawag sa matag Presidente sa Simbahan 
human sa pag- testing, paglunsay, ug pagpahapsay kaniya.

Nakatrabaho ko kauban sa mga Presidente sa Simbahan gikan 
ni Presidente Heber J. Grant ug sa ubang misunod. . . . Nakaila ko 
sa mga counselor niining mga tawhana, ug nakaila ko sa konseho 
sa Napulog Duha atol sa mga katuigan sa pagdumala niini nga 
mga Presidente. Tanan kining mga lalakiha, mga tawo. Duna silay 
tawhanong mga kinaiya ug tingali tawhanong mga kahuyang. Apan 
labaw nianang tanan, adunay butang sa kinabuhi sa matag usa kanila 
nga usa ka pagpakita sa labaw nga gahum sa inspirasyon sa Dios. 
Kadtong nahimong mga Presidente sa Simbahan nahimong mga 
Propeta sa tinuod gayud nga paagi. Sa personal nakasaksi gayud 
ako sa espiritu sa pagpadayag diha kanila. Ang matag usa nahiadto 
sa Kapangulohan human sa daghang tuig nga kasinatian isip sakop 
sa Konseho sa Napulog Duha ug sa ubang kapasidad. Ang Ginoo 
milunsay ug mihapsay sa matag usa, mipasinati kaniya og mga pag-
kawala sa paglaum ug kapakyasan, mipasinati kaniya og balatian 
ug sa ubang sitwasyon og labihang kasubo. Tanan kini nahimong 
bahin sa talagsaong makalunsay nga proseso, ug ang epekto niana 
nga proseso nahimong matahum nga ebidensya sa ilang kinabuhi.

Minahal kong mga higala sa ebanghelyo, buhat kini sa Dios. 
Kini Iyang Simbahan, ug Simbahan sa iyang Hinigugma nga Anak 
kansang ngalan ang gidala niini. Ang Dios dili motugot nga usa ka 
impostor ang magbarug nga pangulo niini. Mongalan Siya sa iyang 
mga propeta, ug modasig siya ug motudlo kanila.4

Ang uban mopahayag og kabalaka nga ang Presidente sa Simba-
han ingon og kanunay lang tigulang na, diin ang akong tubag, “Pag-
kadakong panalangin!” . . . Dili kinahanglan nga batan- on siya. Siya 
kanunay ug padayon nga dunay batan- ong mga tawo nga mobiyahe 
sa tibuok kalibutan sa buhat sa pagpangalagad. Siya ang presiding 
high priest, ang tipiganan sa tanang yawe sa balaang priesthood, 
ug mao ang tingog sa pagpadayag gikan sa Dios ngadto sa iyang 
mga katawhan. . . .
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Sa akong hunahuna dunay butang nga ikapaniguro gayud sa 
pagkahibalo niana .  .  . kita dunay Presidente nga nadisiplina ug 
natudloan, nasulayan, ug natestingan, kansang kamatinud- anon sa 
buhat ug integridad sa mao nga kawsa nalig- on pinaagi sa pagser-
bisyo, kansang pagtuo nahingkod, ug kansang pagkaduol sa Dios 
naugmad sulod sa mga panahon sa daghang katuigan.5

Ako namulong . . . agig pasalamat sa propeta nga naggiya niining 
ulahing mga adlaw. Nangamuyo ko og pagkamaunungon ngadto 
kaniya kinsa gitawag ug gidihugan sa Ginoo. Nangamuyo ko og 
pagkamakanunayon sa pagsuporta kaniya ug pagtagad sa iyang 
mga pagtulun- an. Miingon ko . . . kon kita dunay usa ka propeta, 
kita aduna sa tanan. Kon kita walay usa ka propeta, kita wala sa 
tanan. Kita gayud adunay propeta. Kita adunay propeta sukad sa 
pagkatukod niini nga Simbahan. Dili gayud mahitabo nga mawad- an 
kita og propeta kon magpakabuhi kitang takus sa usa ka propeta.

Ang Ginoo nagtan- aw niini nga buhat. Kini Iya nga gingharian. 
Dili kita mga karnero nga walay tigbalantay. Dili kita kasundaluhan 
nga walay pangulo.6

2
Kon ang Presidente sa Simbahan mamatay, ang 

senior nga Apostol maoy mosunod nga Presidente.

Ang transisyon sa awtoridad [ngadto sa bag- ong Presidente sa 
Simbahan], diin ako nakaapil sa daghang higayon, matahum sa 
kayano niini. Pagpakita kini sa pamaagi giunsa sa paghimo sa Ginoo 
ang mga butang. Ubos sa Iyang pamaagi ang usa ka tawo pilion 
sa propeta nga mahimong sakop sa Konseho sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles. Wala Niya kini pilia isip usa ka panarbaho. Gitawag 
siya, sama sa pagtawag sa mga Apostoles sa kapanahunan ni Jesus, 
diin ang Ginoo miingon, “Kamo wala magpili kanako, hinonoa 
ako mao ang nagpili kaninyo ug nagtudlo kaninyo.” ( Juan 15:16.) 
Molabay ang katuigan. Natudloan siya ug nadisiplina sa mga bulu-
haton sa iyang katungdanan. Mobiyahe siya sa tibuok kalibutan sa 
pagtuman sa iyang apostolikanhong tawag. Taas kini nga proseso 
sa pagpangandam, diin iyang mailhan ang mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw bisan asa sila, ug sila makaila kaniya. Sulayan sa Ginoo 
ang iyang kasingkasing ug iyang panglawas. Sa natural nga dagan 
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sa panghitabo, mahitabo ang pagkabakante niana nga konseho ug 
bag- o nga pagpili ang pagahimoon. Ubos niini nga proseso ang 
usa ka tawo mamahimong senior nga Apostol. Ang dili aktibong 
awtoridad nga naa niya, ug sa kaubanan niyang Kaigsoonan, nga 
gihatag sa matag usa atol sa ordinasyon, kining tanan mga yawe sa 
priesthood. Apan ang awtoridad sa paggamit niana nga mga yawe 
gamiton lamang sa Presidente sa Simbahan. Sa pagkamatay [sa 
propeta], kana nga awtoridad magamit sa senior nga Apostol, kinsa 
tawagon, i- set apart, ug iorden nga propeta ug Presidente pinaagi 
sa iyang mga kaubanan sa Konseho sa Napulog Duha.

Wala nay eleksyon. Wala nay pagpangumpanya. Ang maanaa mao 
lamang ang mahilom ug yano nga pagpalihok sa balaan nga plano 
nga naghatag og dinasig ug nasulayan nga pagpangulo.

Nahimo akong usa ka saksi, personal nga saksi, niining talagsaong 
proseso. Ihatag ko kaninyo ang akong pagpamatuod nga ang Ginoo 
mao ang [nagapili sa propeta].7

Dihang namatay si Presidente [Howard W.] Hunter, ang Unang 
Kapangulohan nawala. Si Brother Monson ug ako, kinsa nagserbis-
yo nga iyang mga counselor mibalik sa among pwesto sa Korum 
sa Napulog Duha, nga nahimong presiding authority sa Simbahan.

. . . Ang tanang buhi nga naordinahan nga mga Apostoles nag-
pundok uban sa diwa sa pagpuasa ug pag- ampo sa kwarto sa taas 
sa templo. Didto nanganta kami ug nag- ampo. Miambit kami sa 
sakrament sa panihapon sa Ginoo, nagbag- o nianang sagrado, sim-
bolokanhon nga tugon sa among pakigsaad uban Kaniya nga atong 
balaang Manunubos.

Ang kapangulohan dayon gireorganisar, subay sa sumbanan nga 
maayong pagka- establisar gikan sa mga henerasyong milabay.

Wala nay pagpangampanya, walay panagsangka, walay ambis-
yon sa katungdanan. Usa kadto ka mahilum, malinawon, yano, ug 
sagrado. Gihimo kadto subay sa sumbanan nga ang Ginoo Mismo 
ang nagpahimutang.8
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3
Ang Ginoo mihatag og mga baruganan sa 
pagdumala sa Iyang Simbahan kon ang 

Presidente dili na hingpit nga makahimo.

Si Presidente Hinckley mihimo sa mosunod nga pamahayag niad-
tong 1992, dihang nagserbisyo siya nga Unang Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan: Ang pangulo sa Simbahan mao ang Ginoo 
nga si Jesukristo. Iya kini nga Simbahan. Apan ang yutan- ong pangu-
lo mao ang atong propeta. Ang mga propeta mga tawo nga gituga-
han og balaan nga calling. Bisan pa sa kabalaan niana nga calling, 
sila mga tawo gihapon. Ubos sila sa mga problema sa mortalidad.

Atong gimahal ug gitahud ug gipasidunggan ug gisunod ang 
propeta karon, si Presidente Ezra Taft Benzon. Usa siya ka talagsaon 
ug batid [gifted] nga pangulo, usa ka tawo kansang tingog milanog 
sa pagpamatuod niini nga buhat tadlas sa kalibutan. Gihuptan niya 
ang tanang yawe sa priesthood sa kalibutan karon. Apan miabut siya 

ang Korum sa napulog duha ka mga apostoles, 1965. Naglingkod 
gikan sa wala ngadto sa tuo: ezra Taft benson, Mark e. Petersen (sa arm 

sa lingkuranan), Joseph Fielding Smith (presidente sa korum), ug si 
legrand richards. Nagbarug sa wala ngadto sa tuo: gordon b. Hinckley, 

delbert l. Stapley, Thomas S. Monson, Spencer W. Kimball, Harold b. 
lee, Marion g. romney, richard l. evans, ug Howard W. Hunter.
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sa pangidaron diin dili na niya mahimo ang daghang butang nga 
kaniadto iyang nahimo. Wala kini makabalda sa iyang calling isip usa 
ka propeta. Apan ang iyang pisikal nga mga kalihokan nalimitahan.9

Si Presidente Hinckley mihimo sa mosunod nga pamahayag niad-
tong 1994, dihang nagserbisyo siya isip Unang Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan: Ang mga tawo sa tibuok Simbahan mabalak- 
on kaayong mahibalo sa kahimtang sa Presidente. Si Presidente 
Benson karon nubenta y singko na. . . . Nag- antus na siya gumikan 
sa dako nga edad ug sakit og dili na makahimo sa pagtuman sa 
importante niyang mga katungdanan sa iyang sagrado nga buhat. 
Dili kini usa ka sitwasyon nga walay sumbanan. Ang ubang mga 
Presidente sa Simbahan nagluya usab o wala na makahimo sa hingpit 
sa buluhaton sa hinapos nga mga bulan o mga tuig sa ilang kinabuhi. 
Posible nga mahitabo gihapon kini sa umaabut.

Ang mga baruganan ug mga pamaagi nga giestablisar sa Ginoo 
alang sa pagdumala sa Iyang simbahan naghimo og probisyon sa 
bisan unsa niini nga kahimtang. Importante kini .  .  . nga walay 
pagduha- duha o mga problema kalabut sa pagdumala sa Simbahan 
ug sa paggamit sa propetikanhong mga gasa, lakip na ang katungod 
sa inspirasyon ug pagpadayag sa pagdumala sa mga kalihokan ug 
mga programa sa Simbahan, kon ang Presidente masakit man o dili 
na hingpit nga makabuhat sa katungdanan.

Ang Unang Kapangulohan ug ang Konseho sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles, gitawag ug gi- orden nga maghupot sa mga yawe 
sa priesthood, dunay awtoridad ug responsibilidad sa pagdumala 
sa Simbahan, sa pagpahigayon sa mga ordinansa niini, sa pagpa-
sabut sa doktrina niini, ug sa pag- establisar ug pagmintinar sa mga 
naandan niining gimbuhaton. Ang matag lalaki kinsa gi- orden nga 
Apostol ug gipaluyohan isip usa ka sakop sa Konseho sa Napulog 
Duha paluyohan isip usa ka propeta, manalagna, ug tigpadayag. 
Sama niadtong mga nag- una kaniya, si Presidente Benson mao 
ang senior nga Apostol dihang siya ang gitawag nga Presidente sa 
Simbahan. Ang iyang mga Counselor gikuha gikan sa Konseho sa 
Napulog Duha. Busa, ang anaa nga mga sakop sa Korum sa Unang 
Kapangulohan ug sa Konseho sa Napulog Duha nakadawat sa mga 
yawe, katungod, ug awtoridad kalabut sa balaang pagkaapostol.

Mokutlo ko gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad:
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“Sa Melchizedek nga Pagkapari, tulo ka Tigdumala nga Halangdon 
nga mga Pari, nga gipili sa simbahan, gitudlo ug gi- orden niana nga 
buhatan, ug gituboy pinaagi sa pagsalig, hugot nga pagtuo, ug pag- 
ampo sa simbahan, nahimo nga usa ka korum sa Kapangulohan sa 
Simbahan” (D&P 107:22).

Kon ang Presidente sa Simbahan masakit o dili makahimo sa pag-
buhat sa hingpit sa tanan nga mga katungdanan sa iyang buhatan, 
ang iyang duha ka Magtatambag maglangkob sa Korum sa Unang 
Kapangulohan. Mopadayon sila sa inadlaw- adlaw nga buluhaton 
sa Kapangulohan. Sa eksepsyunal nga mga kahimtang, kon usa ra 
ang maka- function, mahimo siyang molihok gamit ang awtoridad sa 
office sa Kapangulohan sigun sa gitakda diha sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad, seksyon 102, bersikulo 10–11. . . .

. . . Ang mga Magtatambag sa Unang Kapangulohan magpadayon 
sa regular nga buluhaton niini nga katungdanan. Apan bisan unsa 
nga dinagkong mga pangutana bahin sa polisiya, pamaagi, progra-
ma, o doktrina sabutan ug ampuan og maayo sa Unang Kapangu-
lohan ug sa Napulog Duha. Kini nga duha ka korum, ang Korum sa 
Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha, magmiting, 
nga ang tanan hatagan og hingpit nga gawasnong pagpahayag sa 
iyang kaugalingon, mokonsiderar sa matag importanteng pangutana.

Ug karon kutloon nako pag- usab ang gikan sa pulong sa Ginoo: 
“Ug sa matag hukom nga mahimo sa bisan hain niini nga mga 
korum kinahanglan gayud pinaagi sa nagkauyon nga tingog sa 
mao; nga mao, nga ang matag sakop diha sa tagsa- tagsa ka korum 
kinahanglan gayud nga mouyon sa ilang mga paghukom, aron sa 
paghimo sa ilang hukom nga sama og gahum o kalig- on sa usag 
usa” (D&P 107:27). . . .

. . . Kinahanglang masabtan sa tanan nga si Jesukristo ang nangulo 
niini nga Simbahan nga nagdala sa Iyang sagrado nga pangalan. 
Siya nagbantay niini. Siya naggiya niini. Nagbarug sa tuong dapit sa 
Iyang Amahan, gidumala Niya kini nga buhat. Iya kini nga katungod, 
gahum ug pagbuot nga motawag og mga tawo sa Iyang pamaagi sa 
taas ug sagradong mga katungdanan ug sa pag- release kanila sumala 
sa Iyang kabubut- on sa pagtawag kanila nga mopauli na. Siya ang 
Agalon sa kinabuhi ug kamatayon. Dili ko mabalaka mahitungod 
sa mga kahimtang nga among nahimutangan. Gidawat nako kini 
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nga mga kahimtang isip usa ka pagpahayag sa Iyang kabubut- on. 
Gidawat usab nako kini nga responsibilidad, milihok uban sa akong 
mga Kaigsoonan, nga himoon ang tanan namong mahimo nga mapa-
dayon kining balaan nga buhat uban sa espiritu sa pagpahinungod, 
gugma, pagpailub, katungdanan, ug kamaunungon.10

4
Ang mga Apostoles mga espesyal nga saksi sa 

pangalan ni Kristo sa tibuok kalibutan.

Human [siya] ma- orden ngadto sa balaang pagkaapostol ug . . . 
ma- set apart nga sakop sa Konseho sa Napulog Duha, [ang mga 
Apostoles] gilauman nga mopahinungod sa ilang kaugalingon una 
sa tanan ngadto sa buluhaton sa pagpangalagad. Sila . . . mobutang 
og una sa ilang kinabuhi, labaw sa tanan pang mga butang, sa res-
ponsibilidad nga pagbarug nga mga saksi sa pangalan ni Kristo sa 
tibuok kalibutan. . . .

Sama kanatong tanan, sila mga tawo gihapon. Duna silay mga 
kalig- on ug ilang mga kahuyang. Apan sa pagpadayon, sa nahibiling 
panahon sa ilang kinabuhi, samtang magpabilin silang matinud- 
anon, ang una gayud nilang hunahunaon mao nga mapadayon ang 
buhat sa Dios dinhi sa kalibutan. Kinahanglan nga hunahunaon nila 
ang kaayuhan sa mga anak sa atong Amahan, mga miyembro man 
sa Simbahan o dili mga miyembro sa Simbahan. Kinahanglan nilang 
buhaton ang tanan nilang mahimo sa paghupay sa nagbangutan, 
paglig- on sa mga huyang, pagdasig niadtong mga nahisalaag, sa 
pakighigala niadtong walay mga higala, pag- alima sa mga timawa, 
pagpanalangin sa may sakit, sa pagsaksi, tungod sa pagtuo sa piho 
nga pagkahibalo bahin sa Anak sa Dios, ilang Higala ug Agalon, 
diin sila ang mga sulugoon. . . .

. . . Mosaksi ko sa ilang panag- igsoonay, sa ilang debosyon, ilang 
hugot nga pagtuo, ilang kakugi, ug sa katingalahan nilang pagser-
bisyo nga mapalambo ang gingharian sa Dios.11



K a P i T u l o  1 9

311

5
Ang Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha 

magtinguha og pagpadayag ug hingpit nga panag- uyon 
sa dili pa himoon ang mga pagdesisyon.

Walay desisyon nga maggikan sa deliberasyon sa Unang Kapa-
ngulohan ug sa Napulog Duha nga walay hingpit nga panag- uyon 
sa tanang butang. Sa pagsugod og konsiderar sa mga butang, mahi-
mong adunay magkalahi nga opinyon. Malauman kini. Kining mga 
tawhana naggikan sa lahi- lahi nga mga background. Mga tawo sila 
nga may kaugalingong hunahuna. Apan sa dili pa mahimo ang kata-
pusan nga desisyon, moabut ang kahiusahan sa hunahuna ug tingog.

Malauman kini kon ang gipadayag nga pulong sa Ginoo gisunod 
[tan- awa sa D&P 107:27, 30–31]. . . .

.  .  .  [Dihang] nagserbisyo ko isip usa ka sakop sa Konseho sa 
Napulog Duha ug [dihang] nakaserbisyo ko sa Unang Kapangu-
lohan, walay dakong pagdesisyon nga ang ingon niini wala buha-
ta. . . . Agig resulta niini gayud nga proseso nga ang kalalakin- an 
mopadayag unsay ilang hunahuna mosangput ang paghashas ug 
pagtimbang- timbang sa mga ideya ug mga konsepto. Apan wala 
gayud ako makabantay og grabeng panagsumpaki o personal nga 
kapungot tali sa akong Kaigsoonan. Hinoon, akong naobserbahan 
ang usa ka matahum ug talagsaong butang—ang pagkahiusa, ubos 
sa nagdumala nga impluwensya sa Espiritu Santo ug ubos sa gahum 
sa pagpadayag, bahin sa managlahi nga hunahuna hangtud moabut 
ang pagkahiusa ug hingpit nga panag- uyon. . . .

Wala pa koy nahibaloang lain pa nga nagdumala nga pundok 
nga makasulti ko og ingon niini.12

6
Ang stake president gitawag pinaagi sa 

inspirasyon nga magserbisyo isip adviser 
sa mga bishop ug lider sa katawhan.

Ang presidente sa stake usa ka opisyal nga tawagon ubos sa 
pagpadayag nga maoy mobarug taliwala sa mga bishop sa ward ug 
sa mga General Authorities sa Simbahan. Usa kini sa pinakaimpor-
tanteng responsibilidad. Bansayon siya sa mga General Authorities, 
ug siya usab mobansay sa mga bishop. . . .
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Ang stake president magsilbi nga adviser sa mga bishop. Ang 
matag bishop nahibalo nga kon mag- atubang sila og lisud nga mga 
problema dunay tawo nga ilang kaduolan aron iyang ikasulti ang 
iyang problema ug makadawat og tambag.

Mohatag siya og dugang nga kasiguroan sa pagtino niadtong takus 
nga mosulod sa balay sa Ginoo. . . . Ang presidente usab nahimo 
nga ikaduhang tawo nga mohashas sa pagtino sa katakus niadtong 
moadto sa pagrepresentar sa Simbahan ngadto sa mission field. 
Interbyuhon sab niya ang moadtoay og misyon, ug kon nakita niya 
ang iyang pagkatakus iyang pirmahan ang rekomendasyon. Giha-
tagan usab siya og awtoridad nga mo- set apart niadtong gitawag sa 
pagmisyon ug sa pag- release kon mahuman na ang ilang serbisyo.

Labaw sa tanan, siya ang pangulo nga opisyal sa disciplinary sa 
stake. . . . Gidala niya ang dako kaayong responsibilidad sa pagsiguro 
nga ang doktrina nga gitudlo sa stake giampingan nga putli ug walay 
buling. Katungdanan niya ang pagsuta nga walay doktrinang sayop 
ang gitudlo o sayop nga mga buhat ang nahitabo. Kon dunay mga 
naghupot sa Melchizedek Priesthood nga mibuhat og dili angay, o 
lahi pang mga tawo nga nakahimong ingon niana, ubos sa ubang 
kahimtang, siya kinahanglan nga motambag kanila, ug kon ang 
tawo padayong mohimo sa sayop nga buhat, niana ang presiden-
te mapugos sa paghimo og aksyon. Iyang ipatawag ang nakasala 
nga paatubangon sa disciplinary council, diin ang action himoon 
nga siya hatagan ba og probationary period o i- disfellowship o i- 
excommunicate sa Simbahan.

Kini ang pinakalisud ug dili makahimuot nga tahas, apan ang 
presidente kinahanglan nga mohimo niini sa walay kahadlok o pag-
kasayop. Tanan kini pagahimoon pinasubay sa direksyon sa Espiritu 
sumala sa makita sa seksyon 102 sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

Dayon human niana buhaton niya ang tanang mahimo nga maka-
balik sa hustong panahon ang tawo nga gidisiplina.

Tanan kini og daghan pa naglangkob sa iyang responsibilidad. 
Buot ipasabut, ang kaugalingon niyang kinabuhi kinahanglan gayud 
nga usa ka ehemplo sa iyang mga tawo. . . .

. . . Tungod kay aduna kami niana nga pagsalig sa [mga stake 
president], giawhag namo ang mga lokal nga miyembro nga dili sila 



K a P i T u l o  1 9

313

mangita og tambag ug panalangin gikan sa mga General Authorities. 
Ang ilang stake president gitawag ubos sa sama nga inspirasyon diin 
ang mga General Authorities gitawag.13

7
Ang mga bishop mao ang tigbalantay sa mga panon.

Ang [Simbahan] mouswag ug modaghan, kay kini labing siguro. 
Ang ebanghelyo kinahanglan nga molukop sa tanang kanasuran, 
kaliwatan, pinulongan, ug katawhan. Wala gayud makita nga dunay 
umaabut nga paghunong o pagkapakyas sa pagtabang, pagpada-
yon, paglig- on, pagpalapad sa Zion sa tibuok kalibutan. Apan uban 
niining tanan kinahanglan gayud nga dunay bug- os nga relasyon sa 
pag- amuma gikan sa manggialamon ug mapinanggaong mga bishop 
o branch president ang matag miyembro. Sila ang mga tigbalantay 
sa panon kansang responsibiliad mao ang pagbantay sa mga tawo 
nga dili kaayo daghan aron walay makalimtan, walay dili maban-
tayan, o walay mataligam- an. Si Jesus ang tinuod nga tigbalantay 
kinsa mitabang sa mga nanag- antus, usa human sa usa, motugyan 
og tinagsang panalangin diha kanila.14

Ang mga bishop sa Simbahan . . . sa pagkatinuod mao ang mga 
tigbalantay sa Israel. Ang tanan [sa Simbahan] tulubagon sa usa ka 
bishop o branch president. Pagkadako sa palas- anon nga ilang gipas- 
an, ug modapit ko sa tanang miyembro sa Simbahan sa paghimo 
kutob sa ilang mahimo sa pag- alsa sa palas- anon nga gihagoan sa 
atong mga bishop ug mga branch president.

Kinahanglan gayud nga mag- ampo kita para nila. Gikinahanglan 
nila ang tabang samtang nagpas- an sila sa bug- at nga palas- anon. 
Mahimo nga mas dako ang atong pagsuporta ug minosan ang pagka- 
dependent ngadto kanila. Makatabang kita sa bisan unsang paagi 
ngadto kanila. Mapasalamatan nato sila sa tanan nga ilang gibuhat 
para kanato. Ato silang giluya sa mubong panahon pinaagi sa bulu-
haton nga atong gihatag kanila.

. . . Ang matag [bishop] usa ka tawo nga gitawag pinaagi sa espi-
ritu sa panagna ug pagpadayag ug gi- set apart ug gi- orden pinaagi 
sa pagpandong sa mga kamot. Matag usa kanila naghupot og mga 
yawe sa presidency sa iyang ward. Ang matag usa nila high priest, 
ang tigdumala nga high priest sa iyang ward. Ang matag usa nila 
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may gidala nga dakong responsibilidad sa pagkatinugyanan. Ang 
matag usa nila nagbarug isip amahan sa iyang mga katawhan.

Walay usa nila ang makadawat og kwarta sa iyang pagserbisyo. 
Walay bishop sa ward ang swelduhan sa Simbahan sa iyang trabaho 
isip bishop.

Ang mga rekisito sa usa ka bishop karon sama ra sa kapanahunan 
ni Pablo, kinsa misulat kang Timoteo [tan- awa sa 1 Timoteo 3:2–6]. . . .

Sa iyang sulat kang Timoteo, gidugang ni Pablo nga “ang bishop 
ingon nga piniyalan sa Dios, kinahanglang dili baladlungon; . . .

“Kinahanglan nga mangupot siya pag- ayo sa kasaligang pulong 
nga ingon sa gikatudlo kaniya, aron makahimo siya sa paghatag ug 
pagtulun- an sa matarung tuluohan, ug usab sa pagsaway kanila nga 
nagasupak niini” (Titus 1:7, 9).

Kana nga mga pulong tukma nga naghulagway sa usa ka bishop 
karon sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw.15

Awhagon nako ang mga katawhan sa Simbahan, bisan asa man 
kamo, kon nagsagubang kamo og mga problema, nga sulayan una 
kini og sulbad sa inyong kaugalingon. Hunahunaa kini, tun- i ang 
ubang paagi nga anaa kaninyo, iampo kini, ug duola ang Ginoo 
para sa direksyon. Kon dili ninyo kini masulbad sa inyong kauga-
lingon, nan pakig- istoryahi ang bishop o branch president. Tawo 
siya sa Dios, gitawag ubos sa awtoridad sa balaang priesthood isip 
tigbalantay sa mga panon.16

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Nganong nagkinahanglan kita og buhing mga propeta? Unsay 

nakadani kaninyo mahitungod sa “makalunsay nga proseso” sa 
pag- andam ug pagtawag og usa ka Presidente sa Simbahan? (Tan- 
awa sa seksyon 1.)

• Unsa ang inyong mga impresyon samtang inyong giribyu ang 
mga paghulagway ni Presidente Hinckley sa pamaagi sa pagpili 
og bag- ong Presidente sa Simbahan? (Tan- awa sa seksyon 2.) 
Nganong importante nga mahibaloan nga ang Presidente pilion 



K a P i T u l o  1 9

315

sumala sa “balaan nga plano nga naghatag og dinasig ug nasu-
layan nga pagpangulo”?

• Unsa nga mga baruganan ug mga pamaagi ang giestablisar sa 
Ginoo sa pagdumala sa Iyang Simbahan kon ang Presidente dili 
na hingpit nga makahimo sa tanan niyang mga katungdanan? 
(Tan- awa sa seksyon 3.)

• Sa unsang paagi ang ulahing adlaw nga mga Apostoles naghuna-
huna sa tanang anak sa Dios, “mga miyembro man sa Simbahan 
o dili mga miyembro sa Simbahan”? (Tan- awa sa seksyon 4.) 
Sa unsang paagi ang bag- ohay lang nga pakigpulong sa kom-
perensya nagpakita niini nga kabalaka? Sa unsang paagi kamo 
nakabenipisyo gikan sa mga pagtulun- an sa buhing mga propeta 
ug mga apostoles?

• Tun- i ang mga pagtulun- an ni Presidente Hinckley kon sa unsang 
paagi ang Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha 
mohimo og mga desisyon (tan- awa sa seksyon 5). Unsay atong 
makat- unan gikan sa ilang pamaagi sa paghimo og mga desisyon? 
Unsaon man nato sa paggamit kini nga mga baruganan diha sa 
atong mga pamilya ug sa Simbahan?

• Samtang giribyu ninyo ang seksyon 6 ug 7, unsay inyong nakat- 
unan mahitungod sa mga calling sa stake president ug sa bishop? 
Sa unsang paagi nga mas mapaluyohan nato ang atong mga lider 
sa Simbahan?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mga Taga- Efeso 2:19–20; 4:11–14; D&P 1:38; 21:1–6; Abraham 

3:22–23; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5–6

Tabang sa Pagtudlo
“Ihatag ang pagpamatuod kon ang Espiritu moaghat kanimo 

sa pagbuhat sa ingon, dili lamang sa katapusan sa matag leksyon. 
Hatagi og kahigayunan ang imong gitudloan nga mohatag sa ilang 
pagpamatuod” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga 
Tawag [1999], 45).
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Pakigdait uban Niadtong Kinsa 
Dili Parehas Nato og Tinuohan

“Tabangan nato ang kalalakin- an ug kababayen- an 
nga dunay maayong tinguha, bisan unsa pa ang ilang 
relihiyusong gituohan ug bisan asa pa sila nagpuyo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Namulong atol sa usa ka komperensya sa relihiyusong mga 
lider niadtong Nobyembre 1994, si Presidente Gordon B. Hinckley 
miingon:

“Lain- lain kita og mga gituohan nga doktrina. Samtang miila sa 
atong teyolohiyanhong mga kalainan, siguro komon kanato ang 
pagkasayud sa mga kadautan ug mga problema sa kalibutan ug sa 
katilingban nga atong gipuy- an, ug mahitungod sa atong dakong 
responsibilidad ug oportunidad nga maghiusang mobarug alang 
niadtong mga kinaiya diha sa publiko ug sa pribado nga kinabuhi 
nga nagpakita sa hiyas ug moralidad, pagrespeto sa tanang kalalakin- 
an ug kababayen- an isip mga anak sa Dios, sa panginahanglan sa 
pagkaikog ug pagtahud sa atong mga relasyon, ug sa pagpreserbar 
sa pamilya isip ang balaanong gi- orden nga sukaranang unit sa 
katilingban.

“. . . Kitang tanan dunay tinguha sa atong kasingkasing nga mota-
bang sa kabus, modasig sa nagmagul- anon, mohatag og kahupayan, 
paglaum, ug tabang sa tanan nga anaa sa kalisud ug kasakit tungod 
sa bisan unsang hinungdan.

“Atong giila ang panginahanglan nga buntugon ang mga problema 
sa katilingban ug ilisan og pagkapositibo ug pagtuo ang pagka-
negatibo sa atong panahon. Kinahanglan gayud natong ilhon nga 
wala kinahanglana ang panimalus o pagpanaway batok sa usag 
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giawhag kita ni Presidente Hinckley nga moapil niadtong dili miyembro 
sa atong tinuohan “sa maayong mga kawsa sa komunidad.”
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usa. Kinahanglan gayud natong gamiton ang atong impluwensya 
aron pahilumon ang masuk- anon ug mapanimaslon nga panaglalis.

“. . . Ang atong kalig- on magagikan sa atong kagawasan sa pagpili. 
Dunay kalig- on bisan sa atong panaglahi. Apan dunay mas dako 
nga kalig- on sa hinatag sa Dios nga sugo sa matag usa kanato sa 
paglihok alang sa pagbayaw ug pagpanalangin sa tanan Niya nga 
mga anak, sa walay pagsapayan sa ilang kultura o kagikanan o 
ubang mga kalainan. . . .

“Hinaut nga panalanginan kita sa Ginoo aron maghiusang magtra-
baho sa pagtangtang gikan sa atong kasingkasing ug isalikway gikan 
sa atong katilingban ang tanang elemento sa kayugot, kamapihigon 
[bigotry], racism, ug ubang makapabungkag nga mga pulong ug mga 
lihok. Ang makapasakit nga mga pulong, insulto, madumtanong 
mga termino sa pag- abuso, malisyusong mga libak, ug ngil- ad ug 
dautang mga tabi- tabi kinahanglang walay lugar taliwala kanato.

“Hinaut nga ang Dios mopanalangin kanatong tanan og kalinaw 
nga nagagikan Kaniya. Hinaut nga Siya mopanalangin kanato og 
mapasalamatong kasingkasing ug kabubut- on nga magpakabu-
hi uban sa pagrespeto alang sa usag usa, mohiusa sa atong mga 
paningkamot nga makapanalangin sa mga komunidad nga swerte 
natong gipuy- an.” 1

Usa ka tuig human makahatag niini nga mensahe, si Presidente 
Hinckley namulong sa usa ka grupo sa sekyular nga mga lider. 
Gamay ra kadto nga grupo—mga 30 ka tawo—apan usa kadto 
ka grupo nga dako kaayo og impluwensya: mga presidente, mga 
editor- in- chief, mga producer, ug mga reporter nga nagrepresentar sa 
dagkong mga tinubdan sa balita sa Estados Unidos. Sa usa ka “maayo 
ug usahay lingaw nga pag- istoryahanay,” mihatag siya og “usa ka 
overview sa internasyonal nga kahimtang sa Simbahan, mikomen-
taryo mahitungod sa misyonaryo, humanitarian, ug pang- edukasyon 
nga mga paninguha niini, ug dayon mitanyag nga motubag sa mga 
pangutana. .  .  . Matinuoron siyang mitubag sa matag pangutana 
ug walay pagpanagana o bisan gamayng timailhan sa kabakikaw.” 
Ang mga nanambong mipahayag og kasurprisa sa iyang kadayag, 
diin siya mitubag nga ang bugtong butang nga dili niya hisgutan 
mao ang mga detalye sa sagradong mga ordinansa sa templo. “Ang 
pultahan sa ubang butang bukas,” miingon siya.
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Sa usa ka higayon sa sesyon sa pangutana ug tubag, si Mike 
Wallace, usa ka senior reporter sa pasundayag sa telebisyon nga 60 
Minutes, miingon nga ganahan siya nga mobuhat og special report 
bahin ni Presidente Hinckley. Si Presidente Hinckley mihunong ug 
dayon mitubag, “Salamat. Sulayan lang nako.” 2

Si Presidente Hinckley miangkon sa wala madugay nagpanagana 
siya nga mainterbyu ni Mike Wallace, nga dunay reputasyon nga 
usa ka isug nga reporter. Iyang gipasabut nganong miuyon siya nga 
mainterbyu bisan pa niining pagpanagana:

“Gibati nako nga nagdalit kini og kahigayunan nga makapresentar 
og pipila ka maayong aspeto sa atong kultura ug mensahe ngadto sa 
minilyon ka mga tawo. Nakahukom ko nga mas maayong buhaton 
ang imong pinakamaayo bisan pa sa lisud nga kahimtang kay sa 
molikay ug walay buhaton.” 3

Ang interbyu nga naglakip sa daghang pangutana bahin sa lain- 
laing mga hilisgutan naglakip sa mosunod:

Mr. Wallace: “Unsa may imong tan- aw sa mga dili Mormon?”

Presidente Hinckley: “Uban sa gugma ug pagtahud. Daghan ko 
og dili miyembro nga mga higala. Gitahud nako sila. Duna koy dako 
kaayo nga pagdayeg alang kanila.”

Mr. Wallace: “Bisan sa kamatuoran nga wala pa sila makakita sa 
kahayag?”

Presidente Hinckley: “Oo. Ngadto ni bisan kinsa nga dili miyem-
bro niini nga Simbahan, moingon ko nga among giila ang tanang 
hiyas ug maayo nga anaa kaninyo. Dad- a kini ug tan- awon nato kon 
duna ba mi madugang niini.” 4

Sa dihang nahuman na ang interbyu, si Presidente Hinckley ug 
Mike Wallace nahimo nang managhigala. Miingon si Mr. Wallace 
bahin ni Presidente Hinckley nga usa siya ka “mahigalaon ug mahu-
nahunaon ug desente ug positibo nga lider” kinsa “hingpit nga takus 
sa hapit kinatibuk- ang pagdayeg nga iyang madawat.” 5
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Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Kon atong mahinumduman nga ang tanang tawo mga 
anak sa Dios, mas maningkamot kita sa pagdasig 

ug sa pagtabang niadtong mga kauban nato.

Dili gayud nato kalimtan nga nagpuyo kita sa kalibutan nga hila-
bihan ang kadaiyahan [diversity]. Ang katawhan sa kalibutan mga 
anak tanan sa atong Amahan ug anaa sa daghan ug nagkadaiyang 
mga tinuohan. Kinahanglan gayud natong iawhag ang pagkamai-
nantuson [tolerance] ug pagdayeg ug pagtahud sa usag usa.6

Wala kinahanglana bisan asang dapita ang panagbingkil tali sa 
nagkadaiyang mga grupo sa bisan unsa nga matang. Himoa nga itud-
lo diha sa mga panimalay sa katawhan nga kitang tanan mga anak 
sa Dios, ang atong Amahan sa Kahangturan, ug ingon ka sigurado 
nga dunay pagka- amahan, duna ug kinahanglan gayud nga dunay 
panag- inigsoonay.7

Kon kanunay natong hinumduman ang atong balaanong kabilin, 
bahin sa pagka- amahan sa Dios ug ang panag- inigsoonay sa tawo 
isip mga reyalidad, mas mahimo kitang mainantuson [tolerant], mas 
mabination, mas mapaningkamuton sa pagdasig ug sa pagtabang 
niadtong kauban nato. Malagmit dili kaayo kita mobuhat sa mga 
butang nga dili angayan. Kita mga anak sa Dios ug gihigugma nato 
Siya. Mas angayan kitang mobuhat nianang paagiha.8

2
Kinahanglan kitang magpakabuhi nga dunay 

pagtahud, pagdayeg, ug pakighigalaay ngadto sa 
mga tawo nga dili miyembro sa atong tinuohan.

“Kami nag- angkon sa kahigayunan sa pagsimba sa Dios nga Maka-
gagahum sumala sa pagmando sa among kaugalingon nga tanlag, 
ug nagtugot sa tanan nga mga tawo sa sama nga kahigayunan, sa 
pagpasimba kanila sa bisan unsa nga paagi, asa, o unsa ang ilang 
buot simbahon” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:11).

Pagkaimportante gayud niana—nga samtang nagtuo kita sa pag-
simba sa Dios sumala sa atong doktrina, dili kita arogante o nagpa-
katarung sa kaugalingon o mapagarbuhon apan mipadangat kita 
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ngadto sa uban sa pribilehiyo sa pagsimba sumala sa ilang mga 
tinguha. Daghan sa kagubot sa kalibutan nagagikan sa panagbingkil 
tali sa mga relihiyon. Malipayon ko nga makasulti nga makahimo 
ko nga maglingkod uban sa akong mga higala nga Katoliko ug 
makig- istorya kanila, nga makahimo ko nga maglingkod uban sa 
akong mga higala nga Protestante ug makig- istorya kanila. Mobarug 
ko aron modepensa kanila, sama sa gibuhat niini nga Simbahan ug 
padayon nga buhaton, sa pagdepensa kanila niining kalibutana.9

Naghangyo ako sa atong mga katawhan sa tanang dapit sa pag-
puyo uban sa pagtahud ug pagdayeg ngadto sa dili parehas nato 
og tinuohan. Adunay labihan ka dako nga panginahanglan alang 
sa maayong kinaiya ug komon nga pagtahud ngadto sa managlahi 
og pagtuo ug mga pilosopiya. Kinahanglan nga wala kitay pinalabi 
sa bisan unsa nga doktrina sa kaliwatan nga nagdominar. Nagpuyo 
kita sa nagkasagul- sagol nga katawhan sa kalibutan. Kita makahimo 
ug kinahanglang magmatinahuron niadtong adunay mga pagtulun- 
an nga tingali dili nato kauyunan. Kinahanglan nga andam kita sa 
pagpanalipod sa katungod sa uban kinsa tingali mahimong biktima 
sa pangdaug- daug.

Akong hatagan og gibug- aton kining makahuluganong mga 
pulong ni Joseph Smith nga gipamulong niadtong 1843:

“Kon kini gikapakita nga ako andam nga mamatay alang sa usa 
ka ‘Mormon,’ ako prangka nga mopahayag sa atubangan sa Langit 
nga ako ingon ka andam nga mamatay aron pagdepensa sa mga 
katungod sa Presbyterian, sa Baptist, o sa maayong tawo bisan unsa 
nga denominasyon; tungod sa samang baruganan nga motamak sa 
mga katungod sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga motamak 
sa mga katungod sa mga Romano Katoliko, o bisan unsa nga reli-
hiyosong grupo” (History of the Church, 5:498).10

Kinahanglang dili gayud kita makig- uban sa usa lamang ka grupo. 
Kinahanglang dili gayud kita magbaton og kinaiya nga mas labaw pa 
kay sa uban. Kinahanglang dili gayud kita magpakaaron- ingnon nga 
matarung. Kinahanglan gayud kita nga magmabination ug maabi- 
abihon ug mahigalaon. Mahimo natong mapabilin ang atong pagtuo. 
Mahimo natong mabuhat ang atong gituohan. Mahimo kitang mag-
maya sa atong pamaagi sa pagsimba nga dili makapasilo sa uban. 
Gamiton ko kining higayuna sa pagpangamuyo alang sa diwa sa 
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pagkamainantuson [tolerance] ug pagkamakisilinganon [neighborli-
ness], sa pakighigalaay ug gugma ngadto sa lain og mga tinuohan.11

Kinahanglan gayud kita nga dili makiglalis samtang maghisgot 
kita sa mga kalainan sa doktrina. Walay luna alang sa kaligutgot 
[acrimony]. Apan dili gayud nato mahimong itugyan o ikompromiso 
kana nga kahibalo nga miabut ngari kanato pinaagi sa pinadayag ug 
sa direkta nga pagtugyan sa mga yawe ug awtoridad ubos sa mga 
kamot niadtong naghupot niini sa karaang panahon. Dili gayud nato 
kalimtan nga kini ang pagpahiuli nga gipasiugdahan sa Manluluwas 
sa kalibutan. . . .

Mahimo kitang motahud sa ubang mga relihiyon, ug kinahanglan 
gayud nato kining buhaton. Kinahanglan gayud nga ilhon nato ang 
dakong kaayohan nga ilang nahimo. Kinahanglan gayud natong tud-
loan ang atong mga anak nga magmainantuson ug magmahigalaon 
ngadto niadtong dili parehas nato og tinuohan.12

Wala kita magtinguha nga modaut sa laing mga simbahan. Wala 
kita magtinguha nga mopasakit sa laing mga simbahan. Dili kita 
makiglalis sa laing mga simbahan. Dili kita makigdebate sa laing mga 
simbahan. Moingon kita ngadto sa lain og mga tinuohan o walay 
tinuohan, “Dad- a ninyo ang maong kamatuoran nga naa ninyo ug 
atong tan- awon kon duna ba kami ikadugang niana.” 13

3
Bisan dili mokompromiso sa atong doktrina, makahimo 
kita sa pakigtrabaho sa uban sa maayong mga kawsa.

Makahimo kita ug makatrabaho uban niadtong lain og mga reli-
hiyon sa nagkadaiyang mga buluhaton diha sa walay katapusang 
pakigbatok sa mga kadautan sa katilingban nga naghulga sa giham-
bin nga mga hiyas nga importante kaayo kanatong tanan. Kining 
mga tawhana dili parehas nato og tinuohan, apan sila atong mga 
higala, mga silingan, ug mga kauban sa trabaho sa nagkadaiyang 
mga kawsa. Malipay kita nga mapakigbahin ang atong kalig- on 
ngadto sa ilang mga paningkamot.

Apan niining tanan walay doktrinal nga gikompromiso. Kina-
hanglang wala ug wala gayud sa atong bahin. Apan dunay matang 
sa pakigdait samtang nagtinabangay kita.14
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Dili nato kalimtan nga nagtuo kita sa pagkamanggiluloy- on [bene-
volent] ug sa pagbuhat og maayo sa tanang katawhan. Nakumbinsir 
ko nga makatudlo kita sa atong mga anak sa epektibong paagi 
nga dili kita kinahanglang mahadlok nga mawala ang ilang pagtuo 
samtang nagmahigalaon ug nagmanggihunahunaon niadtong wala 
motuo sa doktrina niining Simbahana. . . . Moapil kita sa maayong 
mga kawsa sa komunidad. Mahimong dunay mga sitwasyon diin, 
uban sa seryusong moral nga mga isyu nga nalambigit, dili kita 
mahimong monunot bahin sa mga butang nga dunay kalabutan sa 
baruganan. Apan sa maong mga kahimtang kita mahimong mosupak 
nga dili masinupakon. Mahimo natong ilhon ang kasinsero niadtong 
kansang mga posisyon dili nato madawat. Mahimo kitang maghisgot 
og mga baruganan imbis nga mga personalidad.

Niadtong mga kawsa nga nakapalambo sa palibut sa komunidad, 
ug nga gidesinyo alang sa pagpanalangin sa tanang lumulupyo niini, 
molihok kita ug magmatinabangon. . . .

. . . Tudloi kadtong kinsa kamo responsable bahin sa kaimportante 
sa maayong mga kinaiya sa sibiko. Awhaga sila nga moapil, maghi-
numdom diha sa mga deliberasyon sa publiko nga ang hilum nga 

“ang atong kamabination tingali mao ang labing makapadani 
nga argumento alang nianang atong gituohan.”
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lohikal nga pangatarungan mas makapadani kay sa saba, nagsiyagit 
nga tingog sa pagprotesta. Sa pagdawat sa maong mga responsibili-
dad ang atong katawhan makapanalangin sa ilang mga komunidad, 
sa ilang mga pamilya, ug sa Simbahan.15

Kinahanglan nga dili kita motugyan ngadto sa mga pwersa sa 
dautan. Makahimo kita ug kinahanglan gayud nga mopabilin sa 
mga sumbanan sa unsay gibarugan niini nga Simbahan sukad sa 
pagka- organisar niini. Dunay mas maayo pa nga paagi kay sa paagi 
sa kalibutan. Kon kini nagpasabut nga mobarug nga mag- inusara, 
kinahanglan gayud nato kining buhaton.

Apan dili kita mag- inusara. Masaligon ko nga dunay minilyon ka 
mga tawo sa tibuok kalibutan nga nagbangutan sa kadautan nga 
ilang nakita sa ilang palibut. Ganahan sila sa mahiyason, sa maayo, 
ug sa makapadasig. Mopahayag usab sila sa ilang mga tingog ug 
mohatag sa ilang kalig- on ngadto sa pagpreserbar niadtong mga 
hiyas nga takus nga ipabilin ug ugmaron.16

Mag- ampo kita alang sa mga pwersa sa kaayohan. Tabangan nato 
ang kalalakin- an ug kababayen- an nga dunay maayong tinguha, 
bisan unsa pa ang ilang relihiyusong gituohan ug bisan asa pa sila 
nagpuyo. Lig- on kitang mobarug batok sa dautan, dinhi ug sa laing 
dapit. . . . Mahimo kita nga impluwensya alang sa kaayohan niining 
kalibutana, matag usa kanato.17

4
Kon tagdon nato ang uban pinaagi sa gugma, 

pagtahud, ug kamabination, atong gipakita nga 
tinuod kita nga mga disipulo ni Jesukristo.

Sa atong pagbuhat aron matuman ang atong talagsaon nga mis-
yon, nagtrabaho kita ubos sa mando nga gihatag sa nabanhaw nga 
Ginoo ngari kanato, kinsa namulong niining kaulahian ug katapu-
san nga dispensasyon. Kini ang Iyang talagsaon ug kahibulongan 
nga kawsa. Nagpamatuod kita ug nagsaksi bahin Kaniya. Apan 
dili kinahanglan nga ato kining buhaton uban sa kaarogante o 
pagpakaaron- ingnon nga matarung.

Sama sa gipahayag ni Pedro, kita “usa ka kaliwatan nga pinili, ang 
kahugpungan sa mga harianong sacerdote, ang nasud nga balaan, 
ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios.” Ngano man? Aron 



K a P i T u l o  2 0

326

nga kita “magamantala sa kahibulongang mga buhat niya nga nag-
tawag [kanato] gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang 
kahayag” (1 Ped. 2:9). . . .

. . . Magmahimo kitang tinuod nga mga disipulo ni Kristo, mag-
tuman sa Bulawanong Lagda, magbuhat ngadto sa uban kon unsay 
gusto nato nga buhaton nila ngari kanato. Atong lig- unon ang atong 
kaugalingong pagtuo ug nianang sa atong mga anak samtang mag-
matinabangon niadtong dili parehas nato og tinuohan. Ang gugma 
ug pagtahud mobuntog sa matag elemento sa kaligutgot [animosity]. 
Ang atong kamabination tingali mao ang labing makapadani nga 
argumento alang nianang atong gituohan.18

Gusto kong mosugyot nga palambuon nato ang usa ka matina-
bangon nga kinaiya aron motabang niadtong dili nato kauban sa 
Simbahan, sa pagdasig kanila, sa paggiya kanila sa matinabangon ug 
sa mabinationg paagi paingon sa mga panag- uban nga makapakita 
kanila sa talagsaong mga programa sa Simbahan.

Makahunahuna ko sa balak ni Edwin Markham:

Mihimo siya og lingin nga kanako mipagula—
Irihis, rebelde, butang nga angayang ibaliwala.
Apan ang Gugma ug Ako dunay pagbati nga modaug:
Mihimo kami og lingin nga kaniya mipasulod! 19

Wala gayud kinahanglana nga manghambog kita mahitungod 
niini o magmapahitas- on sa bisan unsang paagi. Ang ingon niini 
nga mga kinaiya sukwahi sa Espiritu ni Kristo kinsa atong gipa-
ningkamutang masunod. Kana nga Espiritu makita diha sa mga 
kasingkasing ug sa kalag, diha sa mahilum ug dili hinambog nga 
paagi sa atong mga kinabuhi.

Kitang tanan nakakita niadtong mga tawo nga kanunay natong 
gustong sundugon kay sila nakaugmad og paagi nga, bisan pa og 
dili lang maghisgot niini, kini mipakita sa katahum sa ebanghelyo 
nga ilang nagamit sa ilang kinaiya.

Mahimo kita nga mosulti og mas hinay. Mahimo kitang mosukli 
og kamaayo ngadto sa mohimog dautan kanato. Mahimo kitang 
mopahiyom sa higayon nga mas dali ang masuko. Makabansay 
kita og pagpugong ug pagdisplina sa kaugalingon ug dili motagad 
sa mga insulto ug pagbugal- bugal nga ipahamtang batok kanato.20
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Nakasabut ba gayud kita, nakasabut ba kita sa pagkaimportante 
nianang ania kanato? Mao kini ang katingbanan sa mga henerasyon 
sa tawo, ang panapos nga kapitulo sa tibuok talan- awon sa tawha-
nong kasinatian.

Pero kini dili maghimo nato nga hawod. Hinoon, makapahimo 
kini nato nga mapainubsanon. Naghatag kini kanato sa dili mapa-
saylo nga responsibilidad sa pagduol sa uban sa pagpakabana alang 
sa uban pinaagi sa Espiritu sa Ginoo, kinsa mitudlo, “Higugmaa 
ang imong silingan sama sa imong kaugalingon” (Mateo 19:19). 
Kinahanglan nga isalikway nato ang pagpakaaron ingnon nga mata-
rung ug mobarug ibabaw sa walay hinungdan nga pagpasulabi sa 
kaugalingong interes. . . .

Kita niini nga henerasyon mao ang resulta sa tanan nga nag- una 
kaniadto. Dili igo nga magpaila nga miyembro lang sa Simbahan. 
Usa ka ligdong nga obligasyon ania kanato. Atubangon nato kini 
ug maningkamot alang niini.

Kinahanglan magpuyo kita ingon nga tinuod nga mga sumusunod 
ni Kristo, adunay gugmang putli ngadto sa tanan, mobalos og kaayo 
ngadto sa dautan, magtudlo pinaagi sa ehemplo sa mga pamaagi 
sa Ginoo, ug magtuman sa dakong pagserbisyo nga Iyang gilatid 
alang kanato.21

Gikan sa pagpahinungod nga pag- ampo alang sa Conference 
Center sa Siyudad sa Salt Lake, Utah: Hinaut nga kami nga anaa 
sa Imong Simbahan mahimong maabi- abihon ug matinabangon. 
Hinaut nga mapabilin namo ang mga sumbanan ug mga pamaagi 
diin kami nailhan ug ihatag sa uban ang kahigayunan sa pagpasimba 
ni kinsa, “asa, o unsa ang ilang buot simbahon” [Mga Artikulo sa 
Hugot nga Pagtuo 1:11]. Panalangini kami nga makatabang sa uban 
isip maayong mga silingan ug mahimong matinabangon sa uban. 
Hinaut nga modasig kita sa mga kamot ug molig- on sa huyang nga 
mga tuhod ni bisan kinsa nga anaa sa kalisud [tan- awa sa D&P 81:5]. 
Hinaut nga magpuyo kitang tanan sa kalinaw uban sa pagdayeg ug 
pagtahud sa usag usa.22



K a P i T u l o  2 0

328

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Sa atong mga relasyon sa uban, nganong makatabang man nga 

hinumduman nga kitang tanan mga anak sa Dios? (Tan- awa 
sa seksyon 1.) Unsaon nato sa pag- ugmad og mas dako nga 
pagdayeg ug pagtahud alang sa uban? Sa unsang paagi nga 
ang mga hamtong makatudlo sa mga bata sa paghigugma ug 
pagtahud sa uban?

• Ribyuha ang tambag ni Presidente Hinckley mahitungod sa atong 
mga relasyon sa mga tawo nga dili parehas nato og tinuohan (tan- 
awa sa seksyon 2). Unsaon nato sa pag- ila kon nagpakita kita 
og kaarogante o pagpakaaron- ingnon nga matarung diha niini 
nga mga relasyon? Unsaon man nato sa pagpakita og dugang 
pakighigala ug gugma niadtong lahi og mga gituohan?

• Nganong importante man nga ang mga miyembro sa Simbahan 
makigtinabangay sa ubang mga tawo diha sa maayo nga mga 
kawsa? (Tan- awa sa seksyon 3.) Unsa ang pipila ka mga ehemplo 
sa maong mga paningkamot? Unsaon man nato nga mahimong 
mas dakong impluwensya alang sa atong komunidad?

• Unsa ang atong makat- unan bahin sa pagkadisipulo gikan sa mga 
pagtulun- an ni Presidente Hinckley diha sa seksyon 4? Sa unsang 
paagi nga inyong nakita nga ang gugma ug pagtahud nakabuntog 
sa mga pagbati sa kaligutgot? Nganong ang atong kinaiya ngadto 
sa uban mao “ang labing makapadani nga argumento alang nia-
nang atong gituohan”? Hunahunaa ang pihong mga paagi nga 
makatabang ka sa uban.

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mateo 7:12; Lucas 9:49–50; Juan 13:34–35; 1 Juan 4:7–8; D&P 

1:30; 123:12–14; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13

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

sa ebanghelyo, gusto ka nga mogamit sa unsay imong nakat- unan. 
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).
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“Mopaila kita ngadto sa kalibutan pinaagi sa atong 
misyonaryo nga pagserbisyo, magtudlo sa tanan nga 
maminaw mahitungod sa pagpahiuli sa ebanghelyo.”
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Ang Milagro sa Ulahing mga 
Adlaw sa Misyonaryo nga Buhat

“Nagdapit ako kaninyo nga mahimong dakong panon 
sa katawhan nga may kadasig alang niini nga buhat 

ug naghingapin nga tinguha sa pagtabang sa mga 
misyonaryo sa hilabihan kadako nga responsibilidad 
nga ilang dad- on ang ebanghelyo ngadto sa matag 

nasud, kaliwatan, pinulongan ug katawhan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Isip batan- ong lalaki, si Gordon B. Hinckley usa ka matinud- anong 
tighupot sa priesthood, apan wala siya magdahum nga tawagon 
sa pagserbisyo og full- time nga misyon. “Panahon kadto sa labing 
grabe nga ekonomikanhong kalisud sa kasaysayan sa kalibutan,” 
mipasabut siya wala madugay. “Ang walay trabaho sa [Siyudad sa Salt 
Lake] anaa sa mga 35 porsyento, ug kadaghanan sa walay trabaho 
mga bana ug mga amahan, tungod kay pipila lang ka mga babaye 
ang nagtrabaho sa pwersa sa mga mamumuo. Diyutay ra kaayo 
nga mga misyonaryo ang miadto sa misyon nianang panahona. . . . 
Nakadawat na ko sa akong bachelor’s degree ug nagplano og paagi 
nga makatambong sa graduate school. Dayon miabut ang bishop nga 
nagdala og alang kanako daw makapakurat nga sugyot. Naghisgot 
siya og kabahin sa misyon.” 1

Gidawat ni Gordon ang “makapakurat nga sugyot,” ug niadtong 
1933 gitawag siya sa pagserbisyo sa England—usa sa 525 lamang 
ka mga misyonaryo nga gitawag nianang tuiga.2 Daghan siya og 
gisagubang nga mga pagsulay panahon sa iyang misyon, apan ang 
iyang pagserbisyo naghatag og lig- ong pundasyon sa iyang hugot 
nga pagtuo:
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“Ang trabaho sa misyon dili sayon. Lisud kadto ug makapawala 
sa kadasig. Apan pagkanindot niadto nga kasinatian. Naghunahu-
na karon kabahin sa nangagi, nakaamgo ko nga tingali usa ako ka 
hakog nga batan- on sa dihang miabut ko sa Britain. Nahimo kining 
nindot nga panalangin nga ihiklin ang akong kaugalingong hina-
kog nga mga interes alang sa mas mahinungdanong mga interes sa 
buhat sa Ginoo. . . .

“Hilabihan ako ka mapasalamaton sa kasinatian niana nga misyon. 
Natandog nako ang mga kinabuhi sa pipila kinsa, paglabay sa mga 
katuigan, mipahayag og pasalamat. Importante gayud kadto. Apan 
wala kaayo ko nabalaka sa gidaghanon sa akong mga nabunyagan 
o sa nabunyagan sa ubang mga misyonaryo. Ang akong katagbawan 
naggikan sa kasiguroan nga akong gibuhat ang unsay gusto sa Ginoo 
nga akong buhaton ug nga ako usa ka instrumento sa Iyang mga 
kamot alang sa katumanan sa Iyang mga katuyoan. Atol niana nga 
kasinatian, natisok sa akong kinahiladman ang usa ka lig- ong pagtuo 
ug kahibalo nga kini mao gayud ang tinuod ug buhi nga buhat sa 
Dios, nga gipahiuli pinaagi sa usa ka propeta alang sa pagpanalangin 
sa tanan nga modawat niini ug mosunod sa mga baruganan niini.” 3

Ang misyon ni Presidente Hinckley mipahigayon sa usa ka kina-
buhi nga gipahinungod ngadto sa buhat sa Ginoo. Sa panahon sa 
iyang pagserbisyo isip Presidente sa Simbahan, mibiyahe siya og 
sobra sa usa ka milyon ka milya (1.6 ka milyon ka kilometro) ngad-
to sa kapin sa 70 ka mga nasud aron sa pagpamatuod kabahin ni 
Jesukristo ug sa Iyang gipahiuli nga ebanghelyo.4

Si Presidente Hinckley kanunay nga nanawagan sa mga miyembro 
sa Simbahan nga moapil kaniya sa pagpakigbahin sa ebanghelyo. 
Sobra sa 400,000 ka full- time nga mga misyonaryo ang mitubag 
niana nga panawagan atol sa iyang panahon isip Presidente. Gita-
bangan sa ilang pagserbisyo ug sa buhat sa mga miyembro nga 
misyonaryo, sobra sa 3,500,000 ka mga kinabig ang nabunyagan 
nianang panahona.5

Kanunayng malaumon, si Presidente Hinckley mipakigbahin og 
usa ka halapad nga panglantaw kon sa unsang paagi ang buhat sa 
Ginoo mopadayon sa paglambo:
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“Kon kita mopadayon, nga dili gayud malimot sa atong tumong, 
dili mosulti og bati ni bisan kinsa, mosunod sa mahinungdanong mga 
baruganan nga atong nasayran nga tinuod, kini nga buhat mopada-
yon diha sa kahalangdon ug gahum sa pagpuno sa yuta. Ang mga 
pultahan nga sirado karon sa pagsangyaw sa ebanghelyo maabli.” 6

“Dako ang among paglaum sa umaabut ug ang pagtuo hugot. 
Kita nasayud nga gamay pa kaayo kita og nakita sa unsay mahitabo 
sa umaabot nga mga katuigan. . . . Ang atong palas- anon sa pagpa-
dayon bug- at kaayo. Apan ang atong kahigayunan mahimayaon.” 7

Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Kinahanglan nga mopaila kita ngadto sa 
kalibutan pinaagi sa misyonaryo nga pagserbisyo, 

magtudlo sa tanan nga maminaw.

Aduna kitay balaang sugo sa pagdala sa ebanghelyo ngadto 
sa tanang kanasuran, kaliwatan, pinulongan, ug katawhan. Adu-
na kitay katungdanan sa pagtudlo ug pagbunyag sa pangalan 
ni Ginoong Jesukristo. Miingon ang nabanhaw nga Manluluwas, 
“Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug iwali ninyo ang maayong 
balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan” [Marcos 16:15]. Apil kita 
sa usa ka mahinungdanon ug makapahinam nga krusada alang sa 
kamatuoran ug kamaayo.8

Sa wala pa maorganisar ang Simbahan, dihay misyonaryo nga 
buhat. Nagpadayon kini sukad niadto, bisan pa sa kalisdanan sa 
daghang panahon nga naagian sa atong katawhan. Kinahanglang 
kita, ang matag usa, modeterminar sa sulod sa atong mga kaugali-
ngon nga mobangon ngadto sa usa ka bag- ong oportunidad, usa 
ka pagbati og responsibilidad, usa ka pag- abaga sa obligasyon nga 
motabang sa atong Amahan sa Langit sa Iyang mahimayaong buhat 
sa pagpahinabo sa pagka- imortal ug kinabuhing dayon sa Iyang 
mga anak sa tibuok yuta.9

Kinahanglang kita isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mopaila 
ngadto sa uban nga dili sama nato og tinuohan. Kinahanglang dili 
gayud kita molihok diha sa espiritu sa pagkaarogante o sa kinaiya 
nga mas maayo kay sa ubang tawo. Hinoon, hinaut mopakita kita og 



K a P i T u l o  2 1

334

gugma ug pagtahud ug pagkamatinabangon ngadto kanila. Nasay-
pan kaayo kita nila sa pagsabut, ug nabalaka ko nga kadaghanan 
niini tungod sa atong kaugalingong binuhatan. Mahimo kitang mas 
masinabtanon, mas masilinganon, mas mahigalaon, mas mahimong 
usa ka ehemplo kay sa atong nahimo sa nangagi. Atong tudloan ang 
atong mga anak sa pagtagad sa ubang mga tawo uban sa pakighiga-
la, pagtahud, gugma, ug pagdayeg. Mohatag kini og mas maayong 
resulta kay sa usa ka kinaiya sa pagkamagarbuhon. . . .

Mopaila kita ngadto sa kalibutan pinaagi sa atong misyonaryo 
nga pagserbisyo, magtudlo sa tanan kinsa maminaw mahitungod 
sa pagpahiuli sa ebanghelyo, mamulong nga walay kahadlok apan 
usab dili magpakaaron- ingnon nga tarung, sa Unang Panan- awon, 
magpamatuod sa Basahon ni Mormon ug sa pagpahiuli sa priest-
hood. Akong mga kaigsoonan, mangluhod kita ug mag- ampo alang 
sa oportunidad sa pagdala sa uban ngadto sa hingpit nga kalipay 
sa ebanghelyo.10

Usa ka talagsaon ug maanindot nga butang nga liboan ang natan-
dog sa milagro sa Espiritu Santo, nga sila mituo ug midawat ug 
nahimong mga miyembro. Sila nabunyagan. Ang ilang mga kina-
buhi naimpluwensyahan nga mahimong mas maayo hangtud sa 
kahangturan. Ang mga milagro mahitabo. Usa ka liso sa hugot nga 
pagtuo natisok sa ilang mga kasingkasing. Nagkadako kini sam-
tang sila nagkat- on. Ug sila modawat sa baruganan ngadto sa laing 
baruganan, hangtud nga maanaa nila ang matag usa sa talagsaong 
mga panalangin nga moabut ngadto niadtong naglakaw uban sa 
hugot nga pagtuo dinhi niini nga, Ang Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.11

2
Kinahanglang motabang kita sa full- time 
nga mga misyonaryo sa pagdala sa uban 

ngadto sa kasayuran sa kamatuoran.

Nakahimamat ko og usa ka babaye sa South America kinsa bag- 
ohay lang nga nagpamiyembro sa Simbahan. Nadasig og maayo 
nianang dakong gugma alang nianang bag- o lang niyang nakapla-
gan, madasigon siyang nanugid ngadto sa uban. Sulod lamang sa 
pito ka bulan sukad sa iyang bunyag, siya mi- refer og tulo ka gatus 
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ka mga kaila ngadto sa mga misyonaryo aron ilang mapasabut ang 
ebanghelyo ngadto kanila. Sa usa ka higayon, saysenta ka mga tawo 
ang nagpamiyembro sa Simbahan. Mas daghan pa siguro ang nag-
pamiyembro. Sa São Paulo, Brazil, akong nahimamat ang batan- ong 
misyonaryo kinsa unang mitudlo kaniya sa ebanghelyo. Siya usab 
usa ka kinabig, nagmisyon aron sa pagrepresentar sa Simbahan uban 
sa dako- dako nga pinansyal nga sakripisyo. Ang babaye nga akong 
gihisgutan usa sa kwarentay tres nga iyang gitabangan nga mami-
yembro sa Simbahan hangtud nianang puntoha. Kining batan- ong 
lalaki sa Brazil mipalapad sa iyang kaugalingon og sobra sa usa ka 
gatus ka pilo—kwarentay tres ka mga kinabig sa iyang kaugalingon 
ug saysenta pinaagi sa usa sa iyang mga nakabig, og daghan pang 
moabut gikan sa uban niyang mga kinabig.12

Daghan kaayo nato ang nagtuo nga ang misyonaryo nga buhat 
mao lang ang pag- tracting. Ang tanan kinsa sinati niini nga buhat 
nasayud nga adunay mas maayong paagi. Kana nga paagi mao ang 
pinaagi sa mga miyembro sa Simbahan. Matag higayon nga adunay 
miyembro nga mopaila og usa ka investigator, anaa na dayon sila 
aron sa pagsuporta nianang tawhana. Ang miyembro mopamatuod 
sa kamatuoran sa buhat. Matinguhaon siya sa kalipay sa iyang higala 

“ang mga oportunidad alang sa pagpakigbahin 
sa ebanghelyo anaa bisan asa.”
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nga investigator. Maghinam- hinam siya samtang ang iyang higala 
mouswag diha sa pagkat- on sa ebanghelyo.

Ang full- time nga mga misyonaryo mahimong maoy aktwal nga 
nagtudlo, apan ang miyembro, kon posible, mosuporta niana nga 
pagtudlo pinaagi sa pagtanyag sa iyang panimalay aron mapadayon 
kining misyonaryo nga pagserbisyo. Mohatag siya og sinserong 
pagpamatuod sa kabalaan sa buhat. Anaa siya aron sa pagtubag 
sa mga pangutana kon wala ang mga misyonaryo. Mahimo siyang 
higala ngadto sa kinabig nga naghimo og dako ug kasagaran lisud 
nga kausaban.

Ang ebanghelyo dili angay nga ikaulaw. Kini angay nga ipasigarbo. 
“Busa ayaw ikaulaw ang pagpanghimatuod alang sa atong Ginoo,” 
misulat si Pablo ngadto ni Timoteo (2 Tim. 1:8). Ang mga oportunidad 
alang sa pagpakigbahin sa ebanghelyo anaa bisan asa. . . .

Ang proseso sa pagdala og bag- ong mga tawo ngadto sa Sim-
bahan dili lamang responsibilidad sa mga misyonaryo. Sila labing 
magmalampuson kon ang mga miyembro maoy tinubdan diin diha 
makaplagan ang bag- ong mga investigator. . . .

Ipaugmad diha sa kasingkasing sa matag miyembro ang pagka-
amgo sa iyang kaugalingong potensyal sa pagdala sa uban ngadto 
sa kahibalo sa kamatuoran. Ipabuhat kini niya. Paampoa siya uban 
sa dakong tinguha mahitungod niini. . . .

. . . Mga kaigsoonan, mahimo natong tugotan ang mga misyonaryo 
nga mao lamang ang mobuhat niini, o makatabang kita kanila. Kon 
buhaton nila kini nga sila ra, manuktok sila sa mga pultahan kada 
adlaw ug dyutay ra ang maani. O isip mga miyembro makatabang 
kita nila sa pagpangita ug pagtudlo sa mga investigator. . . .

Ipalambo diha sa matag stake ang kahibalo sa oportunidad sa 
pagpangita niadtong maminaw sa mensahe sa ebanghelyo. Niini nga 
proseso dili kita angay nga makapasilo. Dili kita angay nga mag- 
arogante. Ang labing epektibo nga pamphlet nga atong madala mao 
ang kamaayo sa atong mga kinabuhi ug ehemplo. Ug samtang kita 
moapil niini nga pagserbisyo, molambo ang atong kinabuhi, kay 
magmabinantayon kita sa pagtan- aw nga dili kita mobuhat o mosulti 
og bisan unsa nga mahimong makapugong sa pag- uswag niadtong 
atong gipaningkamutan nga madala ngadto sa kamatuoran. . . .
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Kinahanglang adunay dugang nga kadasig sa tanang ang- ang sa 
Simbahan. Himoa kini nga hilisgutan [kabahin sa misyonaryo nga 
buhat] nga mahisgutan sa sakrament miting matag karon ug unya. 
Himoa kini nga mahisgutan diha sa priesthood ug Relief Society 
sa ilang sinemana nga mga miting. Himoa nga ang Young Men ug 
Young Women maghisgot ug magplano og mga paagi sa pagtabang 
niining labing importanteng buluhaton. Himoa nga bisan ang mga 
bata sa Primary maghunahuna og mga paagi sa pagtabang. Daghang 
mga ginikanan ang nahimong mga miyembro sa Simbahan tungod 
sa usa ka bata nga gidapit ngadto sa Primary. . . .

Mga kaigsoonan, kamong tanan nga anaa sa mga ward ug mga 
stake ug sa mga district ug mga branch, nagdapit ako kaninyo nga 
mahimong dakong panon sa katawhan nga may kadasig alang niini 
nga buhat ug naghingapin nga tinguha sa pagtabang sa mga mis-
yonaryo sa hilabihan kadako nga responsibilidad nga ilang dad- on 
ang ebanghelyo ngadto sa matag nasud, kaliwatan, pinulongan ug 
katawhan.” “Ang umahan puti ug andam na sa pag- ani” (D&P 4:4). 
Ang Ginoo pabalik- balik nga mideklarar niini. Dili ba kita mosalig 
sa Iyang gisulti? 13

Sa ngalan sa mga misyonaryo . . . ako buot mohangyo sa mga 
Santos sa paghimo sa tanan ninyong mahimo sa paghatag og mga 
referral [sa mga tawo] nga mahimo nilang katudloan. Magmalipayon 
kamo kon kamo mobuhat sa ingon. Ang tanan nga inyong makita 
nga moanha sa Simbahan tungod sa inyong paningkamot makahatag 
og kalipay sa inyong mga kinabuhi. Ako mohimo niana isip usa ka 
saad nganha sa matag usa kaninyo.14

3
Ang full- time nga misyonaryo nga buhat makahatag 

og mahangturong kalipay niadtong moserbisyo.

Kinahanglang atong patas- an ang sumbanan sa katakus ug 
kwalipikasyon niadtong moadto sa kalibutan isip mga sinugo ni 
Ginoong Jesukristo.15

Ang kalibutan karon nagkinahanglan sa gahum sa lunsay nga 
pagpamatuod. Nagkinahanglan kini sa ebanghelyo ni Jesukristo, ug 
aron ang kalibutan makadungog niana nga ebanghelyo, kinahanglan 
gayud nga adunay mga sinugo sa pagtudlo niini.



K a P i T u l o  2 1

338

Mohangyo kami nga ang mga ginikanan sayo nga mosugod sa 
pagbansay sa ilang mga anak [alang sa misyonaryo nga pagserbis-
yo]. Kon adunay pag- ampo sa pamilya, kon adunay mga family 
home evening, kon adunay pagbasa sa kasulatan, kon ang amahan 
ug inahan aktibo sa Simbahan ug madasigong mamulong kabahin 
sa Simbahan ug sa ebanghelyo, ang mga anak sa ingon nga mga 
panimalay mahimong mapuno sa natural nga paagi sa tinguha sa 
pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa uban. Kasagaran adunay tradisyon 
sa misyonaryo nga buhat sa ingon nga mga panimalay. Ang mga 
savings account giandam na samtang gagmay pa ang mga anak. 
Ang mga batang lalaki magdako nga adunay natural nga kahinam 
nga tawagon sila sa pagserbisyo isip misyonaryo alang sa Simbahan. 
Ang misyon mahimong importante nga bahin sa plano sa kinabuhi 
sa batang lalaki sama sa edukasyon.16

Ang misyonaryo nga buhat sa tinud- anay usa ka responsibilidad 
sa priesthood. Tungod niini, ang atong batan- ong mga lalaki kina-
hanglan gayud nga modala sa dakong palas- anon. Kini mao ang 
ilang responsibilidad ug ilang obligasyon.17

Batan- ong [mga lalaki], nanghinaut ko nga kamong tanan nangan-
dam alang sa misyonaryo nga pagserbisyo. Dili ako makasaad 
kaninyo og kalingawan. Dili ako makasaad kaninyo og kasayon ug 
kakomportable. Dili ako makasaad kaninyo og kagawasan gikan 
sa pagkawalay kadasig, gikan sa kahadlok, gikan sa hingpit nga 
kaguol usahay. Apan makasaad ako kaninyo nga kamo molambo 
sa paagi nga wala pa gayud kamo molambo sa susamang giduga-
yon sa panahon sa tibuok ninyong mga kinabuhi. Makasaad ako 
kaninyo og kalipay nga talagsaon ug maanindot ug malungtaron. 
Makasaad ako kaninyo nga inyong timbang- timbangon ang inyong 
mga kinabuhi, nga kamo mohan- ay og bag- ong mga prayoridad, nga 
kamo magpuyo nga mas duol ngadto sa Ginoo, nga ang pag- ampo 
mahimong usa ka tinuod ug talagsaon nga kasinatian, nga kamo 
maglakaw uban sa hugot nga pagtuo diha sa resulta sa maayo nga 
mga butang nga inyong ginabuhat.18

Nagkinahanglan kita og pipila ka batan- ong mga babaye [nga 
moserbisyo og mga misyon]. Naghimo sila og talagsaon nga mga 
buhat. Makasulod sila og mga panimalay diin ang mga elder dili 
makahimo. . . .
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[Hinoon], . . . ang batan- ong mga babaye kinahanglang dili mobati 
nga aduna silay katungdanan sama sa batan- ong mga lalaki. Ang 
pipila kanila gusto gayud nga moadto. Kon mao, kinahanglang 
makigtambag sila sa ilang bishop ingon man usab sa ilang mga 
ginikanan. . . . Ngadto sa mga sister ako moingon nga tahuron giha-
pon kamo pag- ayo, ikonsiderar gihapon nga nagbuhat sa inyong 
katungdanan, ang inyong mga paningkamot madawat gihapon sa 
Ginoo ug sa Simbahan kon magmisyon man kamo o dili.19

Uban sa panginahanglan alang sa batan- ong mga elder ug mga 
sister, adunay nagtubo nga panginahanglan alang sa mga magtiayon 
diha sa mission field. Ang edaran nga mga magtiayon nagbuhat 
og talagsaon nga buhat diha sa mga misyon. Mas daghan pa ang 
gikinahanglan. Labi na natong gikinahanglan kadtong adunay mga 
abilidad sa langyaw nga pinulongan. Makaserbisyo sila sa daghang 
mga responsibilidad ubos sa direksyon sa sensitibo ug masinabtanon 
nga mga presidente sa misyon.

Uban sa nagkadaghang mga tawo nga nang- retire nga maayo ug 
lagsik gihapon og panglawas, adunay daghan nga makahulip sa 
dakong panginahanglan diha sa buhat sa Ginoo.20

Aduna kitay miretiro nga mga lalaki ug babaye nga nagserbisyo 
diha sa makahuluganong misyonaryo nga kapasidad alang niini nga 
Simbahan sa tibuok kalibutan. Nagtubo ang gidaghanon. Moadto 
sila kon asa sila gitawag. Magserbisyo sila kon diin gikinahanglan. 
Ang mga panaghigalaay naestablisar; ang mga kahanas gipakigba-
hin; ang mga oportunidad naabli alang niadtong dili gayud malimot 
sa mga lalaki ug mga babaye kinsa miabut taliwala kanila diha sa 
diwa sa hingpit nga pagkamakiangayon aron sa pagtudlo ug sa 
pagbuhat og maayo. Wala silay dawaton nga kwarta. Moadto sila 
sa ilang kaugalingong gasto. Ang sukod sa ilang pagkamatinud- 
anon walay kinutuban. Ang mga bunga sa ilang mga paningkamot 
dili makwenta.21
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4
Samtang atong ipaila ang uban sa ebanghelyo, 

ang Espiritu sa Ginoo nagtabang nga 
mabuntog ang kalainan tali kanato.

Tungod kay kitang tanan gikan sa sama nga mga ginikanan [isip 
mga anak sa Dios], kita mosanong sa sama nga kamatuoran. Tungod 
lang kay ang panit sa usa ka tawo tingali medyo lahi og kolor, nga 
ang mga mata tingali medyo lahi og porma, nga ang usa ka tawo 
tingali nagsul- ob og lahi nga matang sa sinina wala magpasabut nga 
siya lahi na nga matang sa indibidwal. Ang mga lalaki ug babaye 
sa tibuok kalibutan mosanong sa sama nga mga padasig sa sama 
nga paagi. Sila mangita og kainit kon sila tugnawon; sila nasayud 
sa samang matang sa mga sakit; sila nakasinati og kagul- anan, ug 
sila nasayud sa hingpit nga kalipay. . . .

Kon ang mga kalainan—sa atong mga silingan o sa ubang kultu-
ra—daw nahimong mga babag samtang nagtinguha kita sa pagpa-
kigbahin sa ebanghelyo, ang yano nga pagkamatinahuron kasagaran 
motangtang niini nga mga babag. Samtang nagtuman kita sa sugo sa 
Ginoo sa pagpaila sa uban ngadto sa ebanghelyo, ako mopamatuod 

“ang kalibutan karon . . . nagkinahanglan sa ebanghelyo ni 
Jesukristo, ug aron ang kalibutan makadungog niana nga ebanghelyo, 

kinahanglan gayud nga adunay mga sinugo sa pagtudlo niini.”
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nga ang Espiritu sa Ginoo motabang sa pagbuntog sa mga kalai-
nan tali kaniya nga nagtudlo ug kaniya nga gitudloan. Ang Ginoo 
miklaro niini nga proseso sa dihang siya miingon, “Busa, siya nga 
nagsangyaw [pinaagi sa Espiritu] ug siya nga nakadawat [pinaagi 
sa Espiritu], nakasabut sa usag usa, ug ang duha makadawat og 
kaayohan ug maglipay nga maghiusa.” (D&P 50:22.)

Nalipay ko nga ang labing epektibo nga paagi nga aduna ang 
matag usa kanato sa atong mga calling sa pagpakigbahin sa ebang-
helyo mao ang Espiritu sa Ginoo. Kitang tanan nakakita na niini sa 
uban. Samtang kita nagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, nabati usab 
nato kini diha sa atong kaugalingon. Sa ingon niini nga mga okas-
yon, ang mabaw nga mga kalainan tali kanato ug niadtong atong 
gitudloan daw mangahulog sama sa mga himbis gikan sa atong mga 
mata. (Tan- awa sa 2 Nephi 30:6.) Ang usa ka kainit sa pagkaparyen-
te ug panabut motumaw nga nindot kaayo nga tan- awon. Kita sa 
tinud- anay makasabut sa usag usa, ug kita sa tinud- anay malig- on 
ug dungan nga maglipay.22

5
Samtang kita magpadayon uban sa hugot nga pagtuo, 
ang Ginoo mopanalangin sa atong mga paningkamot 

sa pagpaila sa uban ngadto sa ebanghelyo.

Sa pagkatinuod kita nahiapil sa usa ka kahibulongan nga buhat 
ug usa ka katingalahan. . . . Ang Dios sa langit mipahinabo niining 
ulahing adlaw nga milagro, ug ang atong nakit- an usa lamang ka 
pasiuna sa mas mahinungdanon pa nga mga butang nga moabut. 
Ang buhat matuman pinaagi sa mapaubsanon nga mga lalaki ug 
babaye, mga batan- on ug tigulang.23

Ang buhat magmalampuson tungod kay ang Ginoo mismo ang 
misaad:

“Ug kinsa kadto nga modawat kaninyo, didto atua usab Ako, kay 
Ako molakaw diha sa inyong atubangan. Ako anaa sa inyong tuo 
nga kamot ug sa inyong wala, ug ang akong Espiritu mahimo nga 
anaa sa inyong mga kasingkasing, ug ang akong mga anghel anaa 
libut kaninyo, aron sa pagtabang kaninyo.” (D&P 84:88.)

Uban sa atong responsibilidad nga balaanong gihatag, uban sa 
mga panalangin nga balaanong gisaad, mopadayon kita uban sa 
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hugot nga pagtuo. Kon buhaton nato kini, ang Ginoo mopanala-
ngin sa atong mga paningkamot. Buhaton nato ang atong bahin sa 
pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto niadtong naglibut kanato, una 
pinaagi sa ehemplo ug dayon pinaagi sa dinasig nga lagda.

Ang bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit nga mga 
kamot mopadayon sa pagkaylap hangtud kini mopuno sa tibuok 
yuta. (Tan- awa sa Dan. 2.) Ako mohatag kaninyo sa akong pagsaksi 
kabahin niini nga kamatuoran ug sa kamatuoran nga ang matag usa 
kanato makatabang sa mga paagi nga angay sa atong mga kahim-
tang kon magtinguha kita sa giya ug inspirasyon sa atong Amahan 
sa Langit. Buhat sa Dios kining atong ginabuhat, ug uban sa iyang 
panalangin dili kita mapakyas.24

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Nganong usahay mahadlok man kita nga mopakigbahin sa ebang-

helyo? Unsa ang pipila ka mga paagi nga atong mabuntog kana 
nga kahadlok ug mopaambit ngadto sa uban? (Tan- awa sa seksyon 
1.) Unsay pipila ka mga milagro sa misyonaryo nga buhat ang 
inyong nasaksihan?

• Nganong ang mga misyonaryo “labing magmalampuson kon ang 
mga miyembro maoy tinubdan diin diha makaplagan ang bag- ong 
mga investigator”? (Tan- awa sa seksyon 2.) Unsa ang pipila ka 
laing mga paagi nga ang mga miyembro makatabang sa full- time 
nga mga misyonaryo?

• Nganong ang full- time nga mga misyon makaimpluwensya man og 
maayo sa mga kinabuhi niadtong moserbisyo? Sa unsang paagi nga 
ang mga ginikanan makatabang sa ilang mga anak nga mangan-
dam sa pagserbisyo og full- time nga mga misyon? (Tan- awa sa 
seksyon 3.) Sa unsang paagi nga ang mga pamilya makatabang 
sa edaran nga mga magtiayon nga mangandam sa pagserbisyo?

• Rebyuha ang seksyon 4. Unsa ang pipila sa komon nga mga 
kinaiya sa tanang tawo? Unsaon nato sa pagbuntog ang mga 
panaglahi nga daw nahimong mga babag sa pagpakigbahin sa 
ebanghelyo? Sa unsang paagi nimo nakita ang Espiritu sa Ginoo 
nga mitabang sa mga tawo sa pagbuntog sa mga panaglahi?
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• Si Presidente Hinckley mipasabut og maayo nga ang Ginoo mopa-
nalangin sa atong mga paningkamot sa pagpakigbahin sa ebang-
helyo kon kita “mopadayon uban sa hugot nga pagtuo” (seksyon 
5). Sa unsang paagi ninyo mapalambo ang inyong tinguha ug 
hugot nga pagtuo sa pagpakigbahin sa ebanghelyo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Isaias 52:7; Mateo 28:19–20; Alma 26:1–5; D&P 1:20–23; 4; 18:15–

16; 38:40–41

Tabang sa Pagtudlo
“Ayaw kahadlok sa kahilom. Ang mga tawo sa kasagaran nagkina-

hanglan og panahon sa paghunahuna ug sa pagtubag sa mga pangu-
tana o sa pagpadayag unsay ilang gibati. Mahimong mohunong ka 
human ka makapangutana, human mapaambit ang espirituhanong 
kasinatian, o kon ang usa ka tawo naglisud sa pagpasabut sa iyang 
kaugalingon” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga 
Tawag [1999], 67).
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“ang ginoo mibiya sa nubenta y nuwebe aron sa 
pagpangita sa nawala nga karnero.”
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Pagtabang uban sa Gugma 
sa Bag- ong mga Kinabig 
ug sa Dili Kaayo Aktibo 

nga mga Miyembro

“Kita kinahanglan nga kanunayng [nga] 
magpakabana sa dakong obligasyon sa pagpakigdait 
. . . niadtong nahimong mga miyembro sa Simbahan 

isip mga kinabig, ug sa pagtabang uban sa gugma 
niadtong kinsa . . . nahimong dili kaayo aktibo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Usa ka tema nga gihatagan ni Presidente Hinckley og gibug- aton 
sa tibuok niyang pagserbisyo isip Presidente sa Simbahan mao ang 
importansya sa pagtabang sa bag- ong mga kinabig ug niadtong 
dili mga aktibo sa Simbahan. Mipakigbahin siya og daghang mga 
ehemplo sa iyang personal nga mga paningkamot kalabut niini, diin 
ang usa mahinuklugon niyang gihulagway isip “usa sa akong mga 
kapakyasan.” Siya mipasabut:

“Samtang nagserbisyo isip usa ka misyonaryo sa British isles, ang 
akong kompanyon ug ako mitudlo, ug kalipay nako nga mibunyag, 
sa usa ka batan- ong lalaki. Maayo siya og edukasyon. Maayo siya og 
pamatasan. Mahunahunaon siya. Mapasigarbuhon kaayo ako niining 
tinugahan nga batan- ong lalaki nga nagpamiyembro sa Simbahan. 
Akong gibati nga aduna siya sa tanang mga kwalipikasyon aron 
mahimong usa ka lider sa atong katawhan sa umaabut.

“Padulong na siya sa paghimo sa dakong kausaban gikan sa 
pagkakinabig ngadto sa pagkamiyembro. Sulod sa mubong higayon 
sa wala pa ako na- release, oportunidad nako nga mahimo niyang 
higala. Dayon gi- release na ko aron mopauli. Gihatagan siya og 
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gamay nga responsibilidad diha sa branch sa London. Wala siya 
masayud unsay gilauman gikan kaniya. Nakahimo siya og sayop. 
Ang lider sa organisasyon diin siya miserbisyo usa ka tawo nga 
labing maayo nakong mahulagway nga wala kaayoy gugma alang 
sa ubang tawo ug dali ra nga makapanaway. Sa medyo walay kalo-
oy nga paagi, iyang gikasab- an ang akong higala nga nakahimo sa 
gamay nga sayop.

“Ang batan- ong lalaki mibiya sa among inabangan nga balay- 
tigumanan nga nasagmuyo ug nasakitan. . . . Miingon siya sa iyang 
kaugalingon, ‘Kon ingon ana sila nga klase sa mga tawo, nan dili 
na ko mobalik.’

“Mipalayo siya ngadto sa pagkadili aktibo. Ang mga katuigan 
milabay. . . . Dihang didto ko sa England [pag- usab], naningkamot 
ko og maayo nga makakita kaniya. . . . Miuli ko ug sa katapusan, 
human sa dugay nga pagpangita, nasayran nako kon asa siya.

“Misulat ko kaniya. Mitubag siya apan wala maghisgot sa 
ebanghelyo.

“Sa sunod higayon nga didto ko sa London, gipangita nako siya 
pag- usab. Sa adlaw nga mobiya na ko, ako siyang nakit- an. Gita-
wagan nako siya, ug nagkita mi sa underground nga estasyon [sa 
tren]. Nagginaksanay mi. Gamay na lang kaayo ko og oras sa dili 
pa molupad ang sakyan nako nga eroplano, apan nag- istorya mi 
sa makadiyot ug uban sa akong gihunahuna nga tinuod nga kahi-
nangup sa usag usa. Gigakos ko niya pag- usab sa akong pagbiya. 
Nakahukom ko nga dili gayud mahunong pag- usab ang akong 
pakigkontak kaniya. . . .

“Ang mga katuigan milabay. Nagkatigulang ko ug mao usab siya. 
Miretiro siya sa iyang trabaho ug mibalhin ngadto sa Switzerland. 
Sa usa ka okasyon sa dihang didto ko sa Switzerland, gituyo gayud 
nako pagpangita ang lugar nga iyang gipuy- an. Gigahin namo ang 
halos tibuok adlaw nga nag- uban—siya, iyang asawa, akong asawa, 
ug akong kaugalingon. Nalingaw mi kaayo, apan tataw nga dugay 
na kaayong nawagtang ang iyang hugot nga pagtuo. Gisulayan 
nako ang tanang paagi nga akong nahibaloan, apan wala ko kakita 
og paagi nga makapabuhi niini og balik. Nagpadayon ko sa akong 
pagsulat kaniya. Gipadad- an nako siya og mga libro, mga magasin, 
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mga rekording sa Tabernacle Choir, ug ubang mga butang diin 
mipahayag siya og pasalamat.

“Namatay siya pipila lang ka bulan ang milabay. Ang iyang asawa 
misulat kanako aron sa pagpahibalo kanako niini. Miingon siya, 
‘Ikaw ang labing suod niya nga higala sukad.’

“Mga luha midagayday sa akong mga aping sa dihang akong 
gibasa kadto nga sulat. Nasayud ko nga napakyas ko. Tingali kon 
didto pa ko sa dihang una siyang napasakitan, tingali lahi ang iyang 
nabuhat sa iyang kinabuhi. Siguro nakatabang ko niya niadtong 
higayuna. Siguro akong natambalan ang samad nga iyang giantus. 
Aduna lang akoy usa ka kunsuylo: Naningkamot ko. Aduna lang 
akoy usa ka kasubo: Napakyas ko.

“Ang hagit karon mas dako kay sa kaniadto tungod kay ang gidag-
hanon sa mga kinabig mas daghan kay sa atong nahibaloan sukad. 
. . . Ang matag kinabig bililhon. Ang matag kinabig anak sa Dios. 
Ang matag kinabig usa ka dako ug seryuso nga responsibilidad.” 1

Ang pagpakabana ni Presidente Hinckley alang sa bag- ong mga 
kinabig ug dili kaayo aktibong mga miyembro maoy resulta sa 
iyang kasinatian nga makita kon sa unsang paagi ang ebanghelyo 
nakapanalangin sa mga kinabuhi. Usa ka tigbalita kausa nangutana 
kaniya, “Unsay nakahatag kanimo og labing dako nga katagbawan 
samtang imong makita ang buhat sa Simbahan karon?” Si Presidente 
Hinckley mitubag:

“Ang labing makatagbaw nako nga kasinatian mao ang makita kon 
unsay mabuhat niini nga ebanghelyo alang sa mga tawo. Naghatag 
kini kanila og usa ka bag- ong panglantaw sa kinabuhi. Naghatag 
kini kanila og panglantaw nga wala pa gayud nila mabati sukad. 
Nagtabang kini kanila nga motinguha sa mga butang nga halangdon 
ug balaan. Adunay nahitabo kanila nga milagrusong tan- awon. Sila 
mitan- aw ngadto ni Kristo ug nalagsik.” 2
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Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Kita adunay dakong responsibilidad sa 
pagpangalagad ngadto sa indibidwal.

Kita kinahanglang moamuma sa indibidwal. Si Kristo kanunay 
nga naghisgot kabahin sa mga indibidwal. Iyang giayo ang mga 
masakiton, sa indibidwal nga paagi. Naghisgot Siya sa Iyang mga 
sambingay kabahin sa mga indibidwal. Kini nga Simbahan nagpa-
kabana sa mga indibidwal, bisan pa sa atong gidaghanon. Bisan pa 
kon sila 6 o 10 o 12 o 50 ka milyon, dili gayud nato kalimtan ang 
kamatuoran nga ang indibidwal mao ang importante.3

Nagkaanam kita sa pagkahimong tibuok kalibutan nga katiling-
ban. Apan ang atong mga interes ug hunahuna kinahanglan kanunay 
anaa sa indibidwal. Ang matag miyembro niini nga simbahan usa ka 
indibidwal nga lalaki o babaye, batang lalaki o batang babaye. Ang 
atong dako nga responsibilidad mao ang pagsiguro nga ang matag 
usa “mahinumduman ug maamumahan pinaagi sa maayo nga pulong 
sa Dios” (Moro. 6:4), nga ang matag usa adunay oportunidad alang 
sa pagtubo ug pagpahayag ug pagbansay diha sa buhat ug mga 
pamaagi sa Ginoo, nga walay nagkulang sa mga kinahanglanon sa 
kinabuhi, nga ang mga panginahanglan sa mga kabus natubag, nga 
ang matag miyembro adunay pag- awhag, pagbansay, ug oportunidad 
sa pagpadayon sa dalan sa pagka- imortal ug kinabuhing dayon. . . .

Kini nga buhat kabahin sa mga tawo, matag usa anak sa Dios. Sa 
paghulagway sa mga nakab- ot niini kita nagsulti kabahin sa mga 
numero, apan ang tanan natong mga paningkamot kinahanglan 
ipahinungod sa pagpalambo sa indibidwal. 4

Gusto nakong ipasabut og maayo nga adunay usa ka positibo 
kaayo ug talagsaong paglambo sa Simbahan. .  .  . Daghan kaayo 
kita og rason aron magmadasigon. Apan bisan kinsa nga kinabig 
nga nawagtangan sa ilang hugot nga pagtuo usa ka trahedya. Bisan 
kinsa nga miyembro nga nahimong dili aktibo angay nga ikaba-
laka og maayo. Ang Ginoo mibiya sa nubenta y nuwebe aron sa 
pagpangita sa nawala nga karnero. Ang Iyang kahingawa alang [sa 
usa] grabe kaayo nga Iya kining gihimo nga tema sa usa sa Iyang 
mahinungdanon nga mga leksyon [tan- awa sa Lucas 15:1–7]. Dili kita 
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makahimo sa pagrelaks. Kinahanglang ipaamgo nato kanunay sa 
mga lider ug mga miyembro sa Simbahan ang dakong obligasyon sa 
pagpakigdait diha sa tinuod ug mainiton ug nindot kaayo nga paagi 
niadtong nahimong mga miyembro sa Simbahan isip mga kinabig, 
ug sa pagtabang uban sa gugma niadtong kinsa tungod sa usa ka 
rason o sa lain nahimong dili kaayo aktibo. Adunay igong ebidensya 
nga kini mahimo kon adunay determinasyon sa pagbuhat niini.5

2
Ang matag kinabig bililhon ug usa ka dako 

ug seryuso nga responsibilidad.

Akong gibati nga ang labing dako nga trahedya sa Simbahan 
mao ang pagkawagtang niadtong nagpamiyembro sa Simbahan ug 
dayon mipalayo. Gawas sa pipila ka eksepsyon dili kini kinahang-
lang mahitabo. Kumbinsido ako nga hapit tanan sa mga nabunyagan 
sa mga misyonaryo natudloan sa igong paagi aron makadawat og 
igo nga kahibalo ug pagpamatuod aron tugutan nga mabunyagan. 
Apan dili sayon ang paghimo og kausaban nga may kalabutan sa 
pagkahimong miyembro niini nga Simbahan. Nagpasabut kini sa 
pagputol sa karaang mga relasyon. Nagpasabut kini sa pagbiya sa 
mga higala. Mahimong nagpasabut kini sa paghiklin sa gihambin 
nga mga tinuohan. Kini mahimong magkinahanglan og kausaban 
sa kinaiya ug pagpugong sa mga gana. Sa daghan kaayong mga 
sitwasyon kini nagpasabut nga mag- inusara ug gani mahadlok sa 
wala mahibaloi. Kinahanglan gayud nga adunay pag- amuma ug 
paglig- on niining lisud nga panahon sa kinabuhi sa kinabig. Dako 
kaayo ang presyo nga gibayad alang sa iyang presensya diha sa 
Simbahan. Ang dugay nga mga paningkamot sa mga misyonaryo 
ug ang bili sa ilang pagserbisyo, ang pagkahimulag gikan sa daan 
nga mga relasyon ug ang kasakit nga konektado niining tanan nag-
kinahanglan nga kining bililhong mga kalag hangupon, hupayon, 
tabangan sa ilang mga panahon sa kahuyang, hatagan og responsi-
bilidad diin sila mahimo nga malig- on, ug awhagon ug pasalamatan 
sa tanan nilang nabuhat.6

Walay pulos ang paghimo sa misyonaryo nga buhat kon pasag-
dan nato nga mawala ang mga bunga niana nga paningkamot. Ang 
duha kinahanglan nga dili mabulag. Kini nga mga kinabig bililhon. 
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. . . Ang matag kinabig usa ka dako ug seryuso nga responsibili-
dad. Kinahanglan gayud nga atong amumahon kadtong nahimong 
kabahin kanato. . . .

Nakadawat ko sa miaging adlaw og usa ka makapaikag kaayo 
nga sulat. Gisulat kini sa usa ka babaye nga nagpamiyembro sa 
Simbahan usa ka tuig na ang milabay. Siya misulat:

“Ang akong panaw ngadto sa Simbahan talagsaon ug medyo 
mahagiton. Ang milabay nga tuig mao ang labing lisud nga tuig 
nga akong nasinati sa akong kinabuhi sukad. Mao usab kini ang 
labing mabungahon. Isip usa ka bag- ong miyembro, padayon ko 
nga gihagit kada adlaw.” . . .

Miingon siya nga “ang mga miyembro sa Simbahan wala masa-
yud kon sama sa unsa ang pagkahimong bag- o nga miyembro sa 
Simbahan. Busa, halos imposible alang kanila nga masayud kon 
unsaon pagsuporta kanamo.”

“akong dapiton ang matag miyembro nga mopakigdait 
diha sa panaghigalaay ug gugma niadtong 

nagpamiyembro sa Simbahan isip mga kinabig.”
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Hagiton ko kamo, akong mga kaigsoonan, nga kon wala kamo 
masayud kon sama sa unsa kini, sulayi ninyo sa paghunahuna kon 
sama sa unsa kini. Mahimo kini nga hilabihan ka magul- anon. Mahi-
mo kini nga makasagmuyo. Mahimo kini nga makahahadlok. Kita 
nga anaa niini nga Simbahan lahi gayud kaayo sa kalibutan kay 
sa unsay atong sagad mahunahuna kon unsa kita kalahi. Kini nga 
babaye nagpadayon:

“Sa dihang kami isip mga investigator nahimong mga miyembro 
sa Simbahan, kami nakalitan sa pagkadiskubre nga kami misulod 
sa usa ka hingpit ka langyaw nga kalibutan, usa ka kalibutan nga 
adunay kaugalingong mga tradisyon, kultura, ug pinulongan. Kami 
nakadiskubre nga walay tawo o walay tinubdan sa impormasyon 
nga mahimo namong adtoan alang sa giya sa among pagbiyahe 
niining bag- o nga kalibutan. Sa pagsugod ang biyahe makapaikag, 
ang among mga sipyat gani makalingaw, dayon mahimo kining 
makapahigawad ug sa katapusan, ang kahigawad mahimong kasuko. 
Ug dinhi niini nga mga yugto sa kahigawad ug kasuko nga kami 
mobiya. Mobalik kami ngadto sa kalibutan diin kami gikan, diin 
nasayud kami kon kinsa kami, diin kami nakatampo, ug diin kami 
makasulti sa pinulongan.” 7

Ang ubang tawo gibunyagan lamang, wala sila gipakigdaitan, 
ug sulod sa duha o tulo ka bulan sila manamilit. Importante kaayo, 
akong mga kaigsoonan, ang pagsiguro nga ang [bag- ong gibunya-
gan nga mga miyembro] nakabig, nga sila nagbaton diha sa ilang 
mga kasingkasing og usa ka kombiksyon mahitungod niining mahi-
nungdanon nga buhat. Dili lang kini kabahin sa panghunahuna. 
Kini kabahin sa kasingkasing ug nga kini gitandog sa Espiritu Santo 
hangtud nga sila nasayud nga kini nga buhat tinuod, nga si Joseph 
Smith sa pagkatinuod usa ka propeta sa Dios, nga ang Dios buhi 
ug nga si Jesukristo buhi ug nga sila mipakita ngadto sa bata nga si 
Joseph Smith, nga ang Basahon ni Mormon tinuod, nga ang priest-
hood anaa uban sa tanan niini nga mga gasa ug mga panalangin. 
Kinahanglang kusganon ko kining mapasabut og maayo.8
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3
Ang matag kinabig nagkinahanglan og panaghigalaay, 

responsibilidad, ug pag- amuma pinaagi sa pulong sa Dios.

Uban sa nagkadaghan nga mga kinabig, kinahanglang mohimo 
kita og nagkadako nga paningkamot sa pag- abag kanila samtang 
nagsunod sila sa mga sugo. Ang matag usa kanila nagkinahanglan og 
tulo ka butang: usa ka higala, usa ka responsibilidad, ug pag- amuma 
pinaagi sa “maayo nga pulong sa Dios” (Moro. 6:4). Kini atong 
katungdanan ug oportunidad sa paghatag niini nga mga butang.9

Panaghigala

[Ang mga kinabig] moapil sa Simbahan uban sa kadasig alang sa 
unsay ilang nakit- an. Diha- diha dayon kinahanglang atong palam-
boon kana nga kadasig. . . . Paminaw kanila, giyahi sila, tubaga ang 
ilang mga pangutana, ug tabangi sila sa tanan nga mga sirkumstan-
ya ug sa tanan nga mga kahimtang. . . . Akong dapiton ang matag 
miyembro nga mopakigdait diha sa panaghigalaay ug gugma niad-
tong nagpamiyembro sa Simbahan isip mga kinabig.10

Aduna kitay mahinungdanon nga obligasyon ngadto sa mga 
nabunyagan diha sa Simbahan. Dili kita makabaliwala kanila. Dili 
kita makahimo nga pasagdan sila nga mag- inusara. Nagkinahang-
lan sila og tabang samtang nag- anam sila og kaanad sa mga paagi 
ug kultura niini nga Simbahan. Ug atong dako nga panalangin ug 
oportunidad nga makahatag niana nga tabang. . . . Usa ka mainitong 
pahiyom, usa ka mahigalaon nga lamano, usa ka makapaawhag nga 
pulong mahimo nga epektibo kaayo.11

Mopakigdait kita niini nga mga tawo! Makighigala kita kanila! 
Magmabination kita kanila! Awhagon nato sila! Atong pun- an ang 
ilang hugot nga pagtuo ug ilang kahibalo niini, ang buhat sa Ginoo.12

Ako mohangyo kaninyo .  .  . nga inyong hangupon ang mga 
nagpamiyembro sa Simbahan ug makighigala kanila ug moabi- abi 
kanila ug mohupay kanila ug atong makita ang maanindot nga mga 
resulta. Ang Ginoo mopanalangin kaninyo sa pagtabang niining 
talagsaong proseso sa retensyon sa mga kinabig.13
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Si Presidente Hinckley mitudlo nga ang bag- ong mga 
kinabig nagkinahanglan nga makadawat og mga 

oportunidad sa pagserbisyo diha sa Simbahan.

responsibilidad

Kini nga Simbahan adunay gipaabut gikan sa mga tawo. Kini 
adunay taas nga mga sumbanan. Kini adunay lig- on nga doktrina. 
Kini nagpaabut og mahinungdanon nga pagserbisyo gikan sa mga 
tawo. Dili lang sila tinapulan nga magsunod- sunod. Gipaabut nato 
nga aduna silay pangbuhaton. Ang mga tawo mosanong niana. Ilang 
hangupon ang oportunidad nga makaserbisyo, ug samtang ila kining 
buhaton, sila molambo diha sa ilang kapasidad, sa ilang panabut, 
ug sa ilang mga kwalipikasyon sa pagbuhat sa mga butang ug sa 
pagbuhat niini nga maayo.14

Hatagi [ang bag- ong mga miyembro] og usa ka butang nga buha-
ton. Dili sila mahimong lig- on diha sa hugot nga pagtuo kon dili nila 
gamiton kana nga pagtuo. Ang hugot nga pagtuo ug pagpamatuod 
sama sa mga muskulo [muscle] sa inyong bukton. Kon gamiton ko 
kadto nga mga muskulo ug amumahon kini, mahimo kining mas 
kusgan. Kon akong ibutang ang akong bukton sa usa ka sambila-
yan [sling] ug pasagdan kini, mamahimo kini nga huyang ug dili 
epektibo, ug mao usab kini sa mga pagpamatuod.
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Karon, pipila kaninyo moingon nga sila dili andam sa pagdawat og 
responsibilidad. Apan walay usa kanato nga andam sa dihang miabut 
ang tawag. Makasulti ko niana sa akong kaugalingon. Nagtuo ba mo 
nga andam ko alang niining dako ug sagrado nga calling? Gibati nako 
nga nasanapan. Gibati nako nga dili sarang. Gibati gihapon nako nga 
nasanapan. Gibati gihapon nako nga dili sarang. Apan naningkamot 
ko nga mopadayon, nagtinguha sa panalangin sa Ginoo ug naning-
kamot sa pagbuhat sa Iyang kabubut- on ug naglaum ug nag- ampo 
nga ang akong pagserbisyo mahimong Iyang ikahimuot. Ang una 
nakong responsibilidad sa Simbahan mao ang magtatambag ngadto 
sa presidente sa deacons quorum sa dihang napulog duha ka tuig 
ang akong panuigon. Wala ko mobati nga sarang. Gibati nako nga 
nasanapan. Apan naningkamot ko, sama kaninyo, ug pagkahuman 
niana miabut ang uban pang mga responsibilidad. Wala gayud ang 
pagbati nga sarang, apan kanunay ang pagbati nga mapasalamaton 
ug ang kaandam nga mosulay.15

Ang matag kinabig nga nagpamiyembro niini nga Simbahan kina-
hanglan nga adunay responsibilidad dayon. Kini mahimong gamay 
kaayo, apan makahimo kini og dakong kalainan sa iyang kinabuhi.16

Siyempre ang bag- ong kinabig wala masayud sa tanan. Siya maka-
himo tingali og mga sayop. Pero ngano man diay? Kitang tanan 
masayop. Ang importanteng butang mao ang paglambo nga resulta 
sa paglihok.17

Pag- amuma uban sa maayong pulong sa dios

Nagtuo ko . . . nga kini nga mga kinabig adunay pagpamatuod 
sa ebanghelyo. Nagtuo ko nga sila adunay hugot nga pagtuo diha 
ni Ginoong Jesukristo ug nasayud sa Iyang balaanong reyalidad. 
Nagtuo ko nga sila tinud- anay nga naghinulsol sa ilang mga sala ug 
adunay determinasyon sa pagserbisyo sa Ginoo.

Si Moroni [nag- ingon] mahitungod kanila human sila mabunyagi: 
“Ug human sila madawat ngadto sa bunyag, ug nabag- o ug nahu-
gasan pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, sila giihap uban sa mga 
katawhan sa simbahan ni Kristo; ug ang ilang mga ngalan gikuha, nga 
sila mahinumduman ug maamumahan pinaagi sa maayo nga pulong 
sa Dios, aron pag- agak kanila sa matarung nga agianan, pag- agak 
kanila sa kanunay nga mabinantayon ngadto sa pag- ampo, mosalig 
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lamang diha sa mga maayo nga buhat ni Kristo, kinsa mao ang tig-
pasiugda ug ang tighingpit sa ilang hugot nga pagtuo” (Moro. 6:4).

Niini nga mga adlaw sama niadto nga mga adlaw, ang mga kinabig 
“giihap uban sa mga katawhan sa simbahan . . . [aron] mahinum-
duman ug maamumahan pinaagi sa maayo nga pulong sa Dios, 
aron pag- agak kanila sa matarung nga agianan, pag- agak kanila sa 
kanunay nga mabinantayon ngadto sa pag- ampo.” .  .  . Tabangan 
nato sila samtang mohimo sila sa ilang unang mga lakang isip mga 
miyembro.18

Importante gayud nga [ang matag bag- o nga kinabig] mahisakop 
sa korum sa priesthood o Relief Society, sa Young Women, sa Young 
Men, sa Sunday School, o sa Primary. Kinahanglan siyang awhagon 
sa pagtambong sa sakrament miting aron sa pag- ambit sa sakrament, 
mobag- o sa mga pakigsaad nga gihimo sa panahon sa bunyag.19

4
Daghan kaayo kita og makuha ug walay mawala 

kon mobalik sa pagkaaktibo sa Simbahan.

Adunay liboan sa tibuok kalibutan . . . kinsa mga miyembro sa 
Simbahan sa rekord lamang, apan mibiya, ug kinsa karon sa ilang 
mga kasingkasing nangandoy nga mobalik, apan wala masayud kon 
unsaon ug maulawon kaayo nga mosulay. . . .

Kaninyo, akong mga kaigsoonan, kinsa mikuha sa inyong espiri-
tuhanong kabilin ug mibiya, ug karon adunay kahaw- ang sa inyong 
mga kinabuhi, ang dalan alang sa inyong pagbalik abli na. . . . Kon 
inyong buhaton ang unang maulawong lakang aron sa pagbalik, 
makakaplag kamo sa bukas nga mga bukton nga motimbaya kaninyo 
ug mainitong mga higala nga moabi- abi kaninyo.

Siguro nahibalo ko nganong ang pipila kaninyo mibiya. Nasilo 
kamo sa usa ka tawo nga walay paghunahuna nga mipasakit kanin-
yo, ug nasaypan ninyo ang iyang mga binuhatan nga nagrepresentar 
sa Simbahan. O tingali mibalhin mo gikan sa usa ka dapit diin nailhan 
mo ngadto sa usa ka dapit diin halos nag- inusara mo, ug nagdako 
didto nga gamay ra kaayo og kahibalo sa Simbahan.

O tingali nadani mo ngadto sa laing pundok o mga kinaiya nga 
gibati ninyo nga dili haum sa pagpakig- uban diha sa Simbahan. 
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O tingali gibati ninyo nga mas maalamon kamo diha sa kaalam sa 
kalibutan kay sa inyong mga kaubanan sa Simbahan, ug samtang 
inyong gihunahuna nga mas maayo kamo kay kanila, gipalayo ang 
inyong kaugalingon gikan sa pakig- uban kanila.

Wala ko moanhi aron magsige og hisgot sa mga rason. Nanghinaut 
ko nga dili pud ninyo gusto. Kalimti na ang nangagi. . . . Daghan 
kaayo kita og makuha ug walay mawala. Balik, akong mga higala. 
Adunay dakong kalinaw nga makaplagan diha sa Simbahan kay sa 
inyong nasayran sa dugay na nga panahon. Adunay daghan kansang 
pakighigala inyong maganahan.20

Akong minahal nga mga kaigsoonan kinsa tingali . . . mipalayo, 
ang Simbahan nagkinahanglan kaninyo, ug kamo nagkinahanglan 
sa Simbahan. Makakaplag kamo og daghang mga dunggan nga 
maminaw uban sa pagsabut. Adunay daghang mga tawo nga andam 
motabang kaninyo sa pagpangita sa inyong dalan pabalik. Adu-
nay mga kasingkasing nga mopainit sa inyong kaugalingong mga 
kasingkasing. Adunay mga luha, dili sa kapait, apan sa pagmaya.21

5
Alang sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
nga mobalik sa pagkaaktibo sa Simbahan, 
nindot ang bation nga makauli pag- usab.

Usa ka Dominggo miadto ko sa usa ka siyudad sa California alang 
sa komperensya sa stake. Ang akong ngalan ug litrato anaa sa lokal 
nga pamantalaan. Ang telepono mibagting diha sa stake center 
samtang ang stake president ug ako misulod sa building nianang 
buntaga. Ang tawag alang kanako, ug ang caller mipaila sa iyang 
kaugalingon. Gusto siyang makigkita kanako. Nananghid ko nga 
dili moapil sa miting nga ako unta ang mopahigayon nianang sayo 
sa buntag ug mihangyo sa stake president nga mopadayon niini. 
Aduna koy mas importanteng buhaton.

Siya mianhi, kining akong higala, maulawon ug medyo mahad-
lukon. Mipahilayo siya sa dugay na nga panahon. Nagginaksanay 
kami isip mga igsoon nga dugay na nga nagkabulag. Sa sinugdanan 
kiwaw ang pag- istoryahanay, apan sa wala madugay nahimo kining 
mas mahigalaon samtang naghisgot mi sa mga adlaw nga gigahin 
didto sa England daghang tuig na ang milabay. Adunay mga luha sa 
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mga mata niining lig- on nga tawo samtang namulong siya kabahin 
sa Simbahan diin siya kanhi usa ka epektibo kaayo nga parte, ug 
dayon nanugid sa dugay, haw- ang nga mga katuigan nga misunod. 
Siya naghisgot niini sama sa usa ka tawo nga nanugid og maka-
lilisang nga mga damgo. Sa dihang nahulagway na niya kadtong 
nausik nga mga katuigan, among gihisgutan ang iyang pagbalik. 
Nagtuo siya nga lisud kining buhaton, nga makauulaw kini, apan 
miuyon siya nga mosulay.

[Nakadawat] ko og sulat gikan kaniya dili pa lang dugay. Miingon 
siya, “Mibalik na ko.” Mibalik na ko, ug pagkanindot sa bation nga 
makauli pag- usab.”

Ug kaninyo, akong mga higala, kinsa, sama kaniya, nangandoy 
nga mobalik apan nagduha- duha sa paghimo sa unang lakang, sula-
yi. Sugaton kamo namo kon asa kamo karon nagbarug, ug gunitan 
ang inyong mga kamot ug motabang kaninyo. Mosaad ko kaninyo 
nga nindot ang bation nga makauli pag- usab.22

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Nganong kinahanglan man nga ang “atong mga interes ug huna-

huna . . . kanunay anaa sa indibidwal,” bisan sa tibuok kalibutan 
nga simbahan? (Tan- awa sa seksyon 1.) Kanus- a kamo napana-
langinan sa usa ka tawo kinsa mihimo og personal nga interes 
diha kaninyo? Unsa ang pipila ka mga paagi nga mahimo kitang 
mas sensitibo sa pag- atiman sa matag indibidwal?

• Unsay atong makat- unan ug magamit gikan sa sulat nga gipakig-
bahin ni Presidente Hinckley diha sa seksyon 2? Pamalandungi 
kon unsay inyong mahimo sa paglig- on niadtong naningkamot 
sa pagpalambo sa ilang hugot nga pagtuo.

• Nganong ang matag bag- ong kinabig nagkinahanglan man sa 
panaghigalaay, responsibilidad, ug pag- amuma pinaagi sa pulong 
sa Dios? (Tan- awa sa seksyon 3.) Unsa ang pipila ka mga paagi nga 
makighigala kita sa bag- ong mga kinabig? Sa unsang paagi kita 
makasuporta sa bag- ong mga kinabig sa ilang mga responsibilidad 
sa Simbahan? Unsaon nato pagtabang ang mga bag- ong kinabig 
nga “maamumahan pinaagi sa maayo nga pulong sa Dios”?
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• Nganong lisud man usahay alang sa mga miyembro nga mobalik 
sa pagkaaktibo sa Simbahan? (Tan- awa sa seksyon 4.) Unsaon 
nato pagtabang ang mga tawo nga makabalik? Kanus- a kamo 
nakasinati o nakasaksi og paglipay nga resulta sa usa ka pagbalik 
ngadto sa pagkaaktibo sa Simbahan?

• Unsay inyong makat- unan gikan sa istorya nga gipakigbahin ni 
Presidente Hinckley diha sa seksyon 5? Ikonsiderar kon unsaon 
ninyo pagtabang ang usa ka tawo kinsa dili aktibo sa Simbahan 
nga “mopauli pag- usab.”

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Lucas 15; Juan 10:1–16, 26–28; 13:34–35; Mosiah 18:8–10; Hela-

man 6:3; 3 Nephi 18:32; Moroni 6:4–6; D&P 38:24

Tabang sa Pagtuon
“Daghang nag- ingon nga mas maayong panahon ang pagtuon 

sayo sa buntag human sa gabii nga pagpahulay. . . . Mas palabihon 
sa uban nga magtuon sa hilum nga oras human sa trabaho ug sa mga 
kahasol sa adlaw. . . . Tingali ang mas importante kay sa unsang orasa 
mao ang pag- set og regular nga oras alang sa pagtuon” (Howard W. 
Hunter, “Reading the Scriptures,” Ensign, Nob. 1979, 64).

Mubo nga mga Sulat
 1. “Converts and Young Men,” Ensign, 

Mayo 1997, 47–48.
 2. “Converts and Young Men,” 48.
 3. “Makapadasig nga mga Hunahuna,” 

Liahona, Okt. 2003, 4–5.
 4. “This Work Is Concerned with People,” 

Ensign, Mayo 1995, 52–53.
 5. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 537–38.
 6. “There Must Be Messengers,” Ensign, 

Okt. 1987, 5.
 7. “Find the Lambs, Feed the Sheep,” 

Ensign, Mayo 1999, 108.
 8. “Messages of Inspiration from  President 

Hinckley,” Church News, Abr. 5, 1997, 
2; tan- awa usab sa “Inspirational 
Thoughts,” 3.

 9. “Converts and Young Men,” 47.
 10. “Some Thoughts on Temples, Retention 

of Converts, and Missionary Service,” 
Ensign, Nob. 1997, 51.

 11. “Inspirational Thoughts,” 4.
 12. “Latter- day Counsel: Excerpts from 

Recent Addresses of President 
 Gordon B. Hinckley,” Ensign, Hulyo 
1999, 73.

 13. “Words of the Prophet: Reach Out,” 
New Era, Peb. 2003, 7.
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 15. Teachings of Gordon B. Hinckley, 538.
 16. “Inspirational Thoughts,” Ensign, 
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 17. “Find the Lambs, Feed the Sheep,” 108.
 18. “Converts and Young Men,” 48.
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 20. “Everything to Gain—Nothing to Lose,” 
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Mga Panalangin sa Templo

“Ang mga ordinansa sa templo nahimo nga ang labing 
taas nga mga panalangin nga ikatanyag sa Simbahan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

“Nagtuo ako nga walay miyembro sa Simbahan nga nakadawat 
sa kinatas- ang butang nga ikahatag niini nga Simbahan hangtud 
siya makadawat sa iyang mga panalangin diha sa balay sa Ginoo,” 
miingon si Presidente Gordon B. Hinckley sa Oktober 1997 diha sa 
sesyon sa priesthood sa kinatibuk- ang komperensya. “Tungod niini, 
atong gibuhat ang tanan nga atong nahibaloan kon unsay buhaton 
aron mapatuman ang pagtukod niining sagrado nga mga building ug 
himoon nga ang mga panalangin madawat diha niini sa mas daghan.” 1 
Daghan siya og gihinganlan nga mga templo nga anaa sa lain- laing 
ang- ang sa pagplano ug pagtukod, ug dayon mihimo siya og pahi-
balo nga mousab sa mga kinabuhi sa mga tawo sa tibuok kalibutan:

“Adunay daghan nga mga area sa Simbahan nga layo kaayo, 
diin ang mga ginsakupan gamay ug ingon nga dili kaayo motubo 
sa umaabut. Kadto bang nagpuyo niini nga mga lugar pagahika-
wan sa hangtud sa mga panalangin sa mga ordinansa sa templo? 
Samtang nagbisita sa maong mga area pipila ka bulan ang milabay, 
mainampuon kaming namalandong niini nga pangutana. Ang tubag, 
sa among pagtuo, miabut nga malaumon ug tataw.

“Magtukod kita og gagmay nga mga templo sa pipila ka mga dapit 
niini nga mga area. . . . Kini [mahimong] pagatukuron basi sa mga 
sumbanan sa templo, nga mas mga dagko pa kay sa mga sumbanan 
sa mga meetinghouse. Kini [mahimong] makapaigo og mga bunyag 
alang sa patay, tulumanon sa endowment, mga sealing ug sa tanang 
uban nga mga ordinansa nga maanaa sa balay sa Ginoo alang sa 
buhi ug sa patay.” 2
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Templo sa colonia Juárez chihuahua Mexico



K a P i T u l o  2 3

361

Ang inspirasyon niini nga plano gisugdan sobra na sa 20 ka tuig 
ang milabay, sa dihang si Presidente Hinckley nagserbisyo isip chair-
man sa Church’s Temple Committee. Nabalaka nga daghan sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw dili sayon nga makadawat og mga 
panalangin sa templo, gisulat niya sa iyang journal, “Ang Simbahan 
makatukod og [daghang gagmay] nga mga templo sama sa kantidad 
sa Templo sa Washington [niana gitukod pa]. Dad- on kini nga mga 
templo ngadto sa mga tawo kay sa pabiyahion ang mga tawo og 
layo nga mga distansya sa pag- adto niini.” 3

Sa 1997 usa ka pagpadayag gikan sa Ginoo mihimo niini nga 
ideya nga matinuod. Mipakigbahin si Presidente Hinckley og usa 
ka butang mahitungod sa pagpadayag sa dihang siya ang mihatag 
sa pahinungod nga pag- ampo alang sa Templo sa Colonia Juarez 
Chihuahua Mexico. “Dinhi kadto sa Amihanang Mexico,” nag- ampo 
siya, “nga Ikaw mipadayag sa plano sa usa ka mas gamay nga tem-
plo, kompleto sa tanang gikinahanglan nga detalye, apan angay ang 
gidak- on ngadto sa mga panginahanglan ug kahimtang sa ginsaku-
pan sa Simbahan niini nga dapit sa Imong ubasan. Kana nga pagpa-
dayag miabut sa tinguha ug sa pag- ampo nga motabang sa Imong 
katawhan niini nga mga kolonya kinsa tinuod ug matinud- anon.” 4

Unom ka bulan human ang pagpahibalo sa plano nga motukod 
og mas gamay nga mga templo, si Presidente Hinckley mihimo og 
laing importanteng pahibalo.

“Mibiyahe kami ngadto sa mga lagyo taliwala sa ginsakupan sa 
Simbahan. Nakauban ko ang daghan kinsa adunay diyutay kaayo 
sa mga butang niining kalibutan. Apan sila aduna diha sa ilang mga 
kasingkasing og dako kaayong nagdilaab nga hugot nga pagtuo 
kalabut niining buhat sa ulahing mga adlaw. Nahigugma sila sa 
Simbahan. Nahigugma sila sa ebanghelyo. Nahigugma sila sa Ginoo 
ug gusto nga mobuhat sa Iyang kabubut- on. Nagbayad sila sa ilang 
ikapulo, magamay man kini. Naghimo sila og dagko kaayong mga 
sakripisyo sa pag- adto sa mga templo. Nagbiyahe sila sulod sa dag-
hang mga adlaw ug dinha sa daang mga barko. Nagtigum sila og 
ilang kwarta ug wala gastuha aron mahimong posible ang tanan.

“Nagkinahanglan sila og duol nga mga templo—gamay, nindot, 
magamit nga mga templo. Tungod niana, akong gamiton kini nga 
oportunidad sa pagpahibalo ngadto sa tibuok Simbahan sa usa ka 
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programa nga magtukod og mga 30 ka gagmay nga mga templo 
diha- diha dayon. . . .

Kini usa ka dako kaayo nga proyekto. Wala pa kini mabuhat 
masukad. . . . Kini mokabat og 47 ka bag- ong mga templo dugang 
ngadto sa 51 nga karon gigamit. Naghunahuna ako nga maayong 
atong dugangan og 2 pa aron mahimong numero nga pares 100 sa 
mga katapusan niini nga gatusan ka tuig, ingon nga 2,000 ka tuig 
‘sukad sa pag- anhi sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukris-
to diha sa unod’ (D&P 20:1). Niini nga programa kita naglihok sa 
kakusgon nga diin wala pa nato sukad makita.” 5

Sa Oktobre 1, 2000, gipahinungod ni Presidente Hinckley ang 
Templo sa Boston Massachusetts, ang ika- 100 nga templo nga nag-
lihok. Sa wala pa matapos ang tuig, gipahinungod niya ang duha ka 
mga templo sa Brazil. Ug sa dihang siya namatay kaniadtong Enero 
27, 2008, ang Simbahan adunay 124 ka mga templo nga naglihok, 
may 13 pa nga gipahibalo. Sa 124 ka naglihok nga mga templo, 
si Presidente Hinckley nakaapil diha sa pagplano ug pagtukod sa 
kadaghanan niini ug personal nga gipahinungod ang 85 niini.

Bisan og si Presidente Hinckley mipahibalo sa gidaghanon sa 
bag- ong mga templo, ug bisan siya nahingangha sa kanindot niini, 
gipahimangnoan niya ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa 
katuyoan niadtong sagrado nga mga balay: ang pagpanalangin sa 
mga indibidwal ug mga pamilya sa kada usa. Nagsulti kabahin sa 
Templo sa San Diego California, miingon siya: “Unsa ka halangdong 
pagkaanindot nga building kana. Apan uban sa tanan nga kaanindot 
niana nga building, kana nga estraktura paagi lamang padulong sa 
katapusan ug dili katapusan sa kaugalingon niini. Kana nga building 
gitukod ug gipahinungod alang sa pagpahigayon sa sagradong mga 
ordinansa nga ang Ginoo nagpadayag niini nga panahon.” 6

Sa lain nga okasyon siya miingon: “Walay tawo nga aduna sa 
tanan sa ebanghelyo hangtud iyang madawat [ang mga ordinansa 
sa templo]. Ug ang responsibilidad anaa kanato sa pagtan- aw nga 
ang mga kagamitan anaa. Wala ako masayud unsa pa kadugayon 
ako mabuhi, apan ako manghinaut nga matapos ang akong mga 
adlaw sa pagsige og tukod sa mga templo sa Ginoo, pagdala sa mga 
templo ngadto sa mga tawo aron sila makabaton sa katingalahang 
mga panalangin nga pagakuhaon [didto].” 7
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Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Ang mga templo mao ang pahayag sa atong 
mga pagpamatuod, ug kini nagrepresentar 

sa kinatas- ang pagsimba.

Ang matag templo nga gitukod sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagbarug isip usa ka pahayag sa 
atong pagpamatuod niini nga mga tawo nga ang Dios atong Mahang-
turong Amahan buhi, nga Siya adunay plano alang sa pagpanalangin 
sa tanang mga henerasyon, nga ang Iyang Hinigugmang Anak, nga si 
Jesukristo, kinsa natawo sa Betlehem sa Judea ug gilansang sa krus 
sa Golgota, mao ang Manluluwas sa kalibutan, kansang maulaong 
sakripisyo naghimong posible sa kinabuhing dayon sa matag usa 
kinsa nagdawat ug nagsunod sa ebanghelyo.8

Ang tanang nahitabo diha [sa] templo usa ka makapabayaw ug 
makapahalangdon nga matang. Kini nagpasabut ngadto sa kinabuhi 
dinhi ug sa kinabuhi lapas sa lubnganan. Kini nagpasabut sa impor-
tansya sa indibidwal isip usa ka anak sa Dios. Kini nagpasabut sa 
importansya sa pamilya isip nilalang sa labaw nga Makagagahum. 
Kini nagpasabut sa kahangturan sa relasyon sa kaminyoon. Kini 
nagpasabut sa pagpadayon ngadto sa mas dako nga kahimayaan. 
Kini lugar sa kahayag, usa ka lugar sa kalinaw, usa ka lugar sa gugma 
diin kita nagbuhat sa mga butang sa kahangturan.9

Ang tanang templo . . . sa ingon nagbarug isip usa ka monumento 
sa atong pagtuo sa imortalidad sa tawhanong kalag, nga kini nga 
yugto sa mortal nga kinabuhi pinaagi diin kita molabay kabahin sa 
usa ka nagpadayong pagsaka sa ibabaw, ingnon ta nga pagkasulti, 
ug nga ingon ka siguro nga adunay kinabuhi dinhi, adunay kinabuhi 
didto. Kana mao ang atong lig- on nga pagtuo. Kini mahinabo pina-
agi sa Pag- ula sa Manluluwas, ug ang templo mahimong, ingon nga 
akong gipasabut, ang taytayan gikan niini nga kinabuhi ngadto sa 
sunod. Ang templo may kalabutan sa mga butang sa imortalidad 10

Kining talagsaon ug nindot kaayo nga mga building, ug ang mga 
ordinansa nga gipangalagad dinha niana, nagrepresentar sa atong 
labing taas nga pagsimba. Kini nga mga ordinansa mahimo nga 
labing halawom nga mga pahayag sa atong relihiyon.11
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Ang sagradong mga butang angayan lamang sa sagradong konsi-
derasyon. . . . Kon ikaw mobiya sa mga pultahan sa Balay sa Ginoo, 
pagpakatinuod sa usa ka sagrado nga pagsalig sa dili pagsulti nia-
nang diin sagrado ug gibalaan.

“Hinumdumi nga kana nga moabut gikan sa kahitas- an sagrado, 
ug kinahanglan gayud ipamulong uban sa pag- amping, ug pinaagi 
sa pagtugot sa Espiritu.” (D&P 63:64.) Ayaw pagtiaw- tiaw sa sagrado 
nga mga butang. (D&P 6:12.)12

2
Pinaagi sa mga ordinansa sa templo, atong madawat 

ang kinatas- ang mga panalangin sa ebanghelyo.

Kini nga mga templo, diin karon anaa sa daghang dapit sa kalibu-
tan, gikinahanglan sa hingpit nga katumanan sa Pag- ula sa Manlulu-
was. Dinhi, ubos sa awtoridad sa Balaang Priesthood, ipangalagad 
kadtong mga ordinansa nga modala dili lamang ngadto sa kaluwa-
san, apan usab ngadto sa kahimayaang dayon.13

Si Jesukristo, ang Anak sa Dios, mihatag sa Iyang kinabuhi diha sa 
krus sa Kalbaryo isip usa ka pag- ula alang sa mga sala sa katawhan. 
Ang Iya mao ang usa ka sakripisyo ilis alang sa matag usa kanato. 
Pinaagi niana nga sakripisyo miabut ang saad sa pagkabanhaw alang 
sa tanan. Kini miabut pinaagi sa grasya sa Dios, walay paningkamot 
diha sa bahin sa mga tawo. Ug lapas niini, pinaagi sa mga yawe sa 
balaang priesthood nga gitugyan diha sa Napulog Duha pinaagi 
sa Ginoo sa dihang Siya nakig- uban kanila, nga ang mga yawe 
gipahiuli niini nga dispensasyon pinaagi niadtong kinsa naghupot 
niini sa karaang panahon—pinaagi niini miabut ang gidugang nga 
dagkong mga panalangin, lakip niadtong talagsaon ug takus ilhon 
nga mga ordinansa nga gipangalagad diha sa balay sa Ginoo. Niadto 
lamang nga mga ordinansa nga natumang nagamit “ang kahingpitan 
sa priesthood.” (D&P 124:28.)14

Ang mga ordinansa sa templo [mao] ang kinatas- an nga mga 
panalangin nga ikahatag sa Simbahan.15

Ang mga panalangin sa templo alang sa mga kalalakin- an ug 
sa mga kababayen- an kinsa takus sa pagsulod ngadto niini .  .  . 
naglakip sa atong mga paghugas ug mga pagdihog nga unta kita 
malimpyo diha sa atubangan sa Ginoo. Kini naglakip sa serbisyo 
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nga panudlo nga kita hatagan og tuga nga mga obligasyon ug mga 
panalangin nga mag- awhag kanato og pamatasan nga kaangay sa 
mga baruganan sa ebanghelyo. Kini naglakip sa mga ordinansa sa 
sealing pinaagi diin kana nga gibugkos dinhi sa yuta ibugkos didto 
sa langit, naghatag alang sa pagpadayon sa pamilya.16

Ako [makausa] gitawag ngadto sa ospital kiliran sa katre sa usa 
ka inahan nga anaa sa terminal nga kahimtang sa usa ka seryusong 
sakit. Namatay siya sa wala madugay, nagbiya sa iyang bana ug sa 
upat ka mga anak, lakip ang gamay nga batang lalaki nga unom ka 
tuig ang panuigon. Dihay kasubo, lawom ug sakit ug masulub- on. 
Apan makita bisan pa sa ilang mga luha ang usa ka hugot nga pagtuo 
nindot ug tataw nga ingon katinuod nga karon adunay masulub- ong 
panagbulag, adunay umaabut nga adlaw sa malipayong panaghiusa, 
kay kana nga kaminyoon gisugdan og sealing [pagbugkos] alang sa 
karon ug sa kahangturan diha sa balay sa Ginoo, ubos sa awtoridad 
sa balaang priesthood. . . .

Daghan ang nagbiyahe [lagyo kaayo] aron sa pagdawat sa mga 
panalangin sa templo nga kaminyoon. Nakakita ako og usa ka grupo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan sa Japan kinsa sa wala 
pa tukura ang usa ka templo diha sa ilang yutang natawhan—nag-
hikaw sa ilang mga kaugalingon og mga pagkaon aron mahimong 
posible ang layo nga biyahe ngadto sa Templo sa Laie Hawaii. Sa 
wala pa kitay templo sa Johannesburg, nahimamat namo kadtong 
kinsa miadto nga gisakripisyo ang mga butang nga kinahanglanon 
aron makaplete sa 7,000 ka milya (911,00 ka km) nga lupad sa 
eroplano gikan sa Habagatang Africa ngadto sa templo sa Surrey, 
England. Dihay kahayag sa ilang mga mata ug mga pahiyom diha 
sa ilang mga nawong ug nagpamatuod nga kadto walay katapusan 
ka bililhon labaw pa kay sa bili sa nagasto.

Ug nakahinumdom ako nga nakadungog didto sa New Zealand 
daghang tuig nga nanglabay sa pagpamatuod sa usa ka tawo gikan 
sa layong bahin sa Australia kinsa, naminyo kaniadto pinaagi sa sibil 
nga awtoridad ug unya mipasakop sa Simbahan uban sa iyang asa-
wa ug mga anak, mibiyahe ngadto tabok sa lapad nga kontinente sa 
Dagat sa Tasman ngadto sa Auckland, ug ngadto sa templo sa nindot 
nga walog sa Waikito. Ingon sa akong mahinumduman sa iyang mga 
pulong, miingon siya, “Dili kami makahimo sa pag- adto. Ang among 
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kalibutanong mga kabtangan naglakip og daang sakyanan, among 
mga muebles, ug among mga gamitunon sa pagkaon. Gisultihan ko 
ang akong pamilya, ‘Dili kita makahimo sa pag- adto.’ Dayon gitan- aw 
ko ang mga nawong sa akong matahum nga asawa ug sa among mga 
anak, ug akong giingnan, ‘Dili mahimo nga kita dili mangadto. Kon 
ang Ginoo mohatag kanako og kusog, makatrabaho ako ug makak-
warta og igo alang sa laing sakyanan ug muebles ug mga gamitunon sa 
pagkaon, apan kon ako mawagtangan niining akong mga gihigugma, 
kabus ako sa pagkatinuod sa kalibutan ug sa kahangturan’” 17

Dili katingad- an akong mga kaigsoonan, nga sa pag- abli sa . . . 
mga templo akong nakita ang mga luha sa kusgan nga mga lalaki 
kinsa naggakos sa ilang mga asawa diha sa mga altar niining sagrado 
nga mga balay. Akong nakita ang mga luha sa mga amahan ug mga 
inahan samtang ilang gigakos ang ilang mga anak diha niining mao 
gihapon nga mga altar. Pinaagi sa gahum nga gigamit dinhi miabut 
sila sa kahibalo nga dili ang panahon o kamatayon ang makabugto 
sa mga higot nga nag- usa pagbugkos kanila.18

3
Ang templo usa ka dangpanan sa pag- alagad 
diin atong madawat ang makaluwas nga mga 

ordinansa alang niadtong kinsa namatay 
nga wala makadawat sa ebanghelyo.

Apan adunay dili maihap nga mga minilyon kinsa naglakaw sa 
yuta ug kinsa wala gayuy oportunidad nga makapaminaw sa ebang-
helyo. Sila pagahikawan ba sa ingon nga mga panalangin sama sa 
gitanyag diha sa mga templo sa Ginoo?

Pinaagi sa buhi nga mga proxy nga mobarug alang sa mga patay, 
ang sama nga mga ordinansa madawat niadtong nangamatay na. Sa 
kalibutan sa espiritu kining sama nga mga indibidwal gawasnon sa 
pagdawat o pagsalikway niadtong yutan- on nga mga ordinansa nga 
gipahigayon alang kanila, lakip ang bunyag, kasal, ug ang pagsilyo 
sa mga relasyon sa pamilya. Walay pagpamugos diha sa buhat sa 
Ginoo, apan kinahanglan gayud nga adunay oportunidad.19

Kini sagradong dapit sa pagserbisyo. Kadaghanan sa mga buhat 
nga gihimo dinhi niini nga sagradong balay gipahigayon sa puli 
nga paagi alang niadtong kinsa milabay sa tabil sa kamatayon. Ako 
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walay nahibaloan nga laing buhat nga ikatandi niini. Kini hapit 
mahisama sa pagpuli nga sakripisyo sa Anak sa Dios alang sa tanang 
katawhan kay sa bisan hain nga buhat nga akong namatngunan. 
Ang mga pasalamat wala paabuta gikan niadtong kinsa tua sa laing 
kalibutan nga nahimong mga manununod niining gipahinungod nga 
pag- alagad. Kini usa ka pag- alagad sa buhi alang sa patay. Kini usa 
ka pag- alagad nga sa lintunganay gayud dili hinakog.20

Mga kabataang lalaki ug babaye sa dinaghan kaayo . . . gipahi-
mangnoan nga kining mga templo dili lamang alang sa ilang mga 
ginikanan apan alang usab kanila. Kon 12 anyos ang panuigon, 
mahimo silang mosulod sa balay sa Ginoo ug mobarug isip mga 
proxy diha sa mga bunyag alang niadtong milabay sa tabil sa kama-
tayon. Unsa kadako ug kadili hinakog nga pag- alagad kini. Unsa 
ka nindot kaayo nga butang alang sa atong mga kabatan- onan nga 
malakip niining hingpit nga dili hinakog nga lihok alang sa uban 
kinsa walay gahum sa pagtabang sa ilang mga kaugalingon.

Lain nga epekto uban . . . sa nagkadaghang kalihokan sa tem-
plo mao ang pagdaghan sa atong family history nga buhat. Ang 
computer sa nagkalain- laing mga teknolohiya niini nagpakusog sa 
buhat, ug ang mga tawo nagpahimulos sa bag- ong mga pamaagi 
nga gitanyag nganha kanila. Sa unsa nga paagi nga ang usa ka tawo 
dili makaingon nga ang Ginoo anaa sa tanan niini? Samtang ang 
mga kagamitan sa computer nag- uswag ang gidaghanon sa mga 
templo nagtubo aron sa pagpahiluna sa nagkadaghan nga buhat 
sa family history.21

Responsable kita alang sa panalangin, sa mahangturong pana-
langin, sa tanan kinsa natawo dinhi sa yuta, ang wala maihap, ang 
daghan kaayong mga henerasyon sa mga lalaki ug mga babaye 
kinsa mipuyo dinhi sa yuta, ang tanan kinsa karon nagpuyo dinhi sa 
yuta ug ang tanan kinsa mopuyo pa dinhi sa yuta. Unsa ka dako sa 
atong responsibilidad. Kinahanglan kitang mobarug nga mas lig- on 
ug motrabaho nga mas maayo og gamay aron sa pagtuman niini.22

Kadtong atua sa pikas bahin, kinsa dili patay apan kinsa buhi sa 
espiritu, magmaya ug malipay sa ilang pagmata ug magpadayon sa 
ilang dalan ngadto sa “pagka- imortal ug sa kinabuhi nga dayon” 
(Moises 1:39).23
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4
Dagko nga mga panalangin naghulat kanato 

samtang kita magpabilin sa atong mga kaugalingon 
nga takus ug moadto sa templo kanunay.

Naghimo ako . . . og hagit alang sa matag usa kaninyo niining 
adlawa sa pagpahimutang sa inyong mga kinabuhi og tarung, aron 
mahimong takus nga moadto sa balay sa Ginoo ug didto modawat 
sa mga panalangin nga kaugalingong imo. . . . Dako ang mga giki-
nahanglan, apan mas dako pa gihapon ang mga panalangin.24

Giawhag ko ang atong mga katawhan sa tanang dapit, uban sa 
tanang pagdani diin ako makahimo, sa pagpuyo nga takus sa paghu-
pot og usa ka temple recommend, sa pagkuha og usa ug tan- awon 
kini isip usa ka mahal nga kabtangan, ug sa paghimo og mas dako 
nga paningkamot sa pag- adto sa balay sa Ginoo ug dawaton ang 
espiritu ug ang mga panalangin nga anaa dinha niini.25

Makaadto ka sa [sa templo] kanunay o dili, pagpakatakus sa usa 
ka temple recommend ug tagoi ang recommend diha sa inyong 
bulsa. Kini pahinumdom kaninyo sa unsay inyong gipaabut isip usa 
ka Santos sa Ulahing mga Adlaw.26

“adto sa balay sa ginoo ug didto batia ang iyang espiritu 
ug pakigsulti Kaniya ug imong mahibaloan ang usa ka 

kalinaw nga dili nimo makit- an bisan asa pa.”
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Ako nakontento nga ang matag lalaki o babaye kinsa moadto sa 
templo uban sa espiritu sa pagkatim- os ug hugot nga pagtuo mobiya 
sa balay sa Ginoo nga usa ka mas maayo nga lalaki o babaye. Adunay 
panginahanglan sa makanunayon nga pagpausbaw sa tibuok natong 
kinabuhi. Adunay panginahanglan usahay sa pagbiya sa kasaba ug sa 
kasamok sa kalibutan ug motikang sulod sa sagradong balay sa Dios, 
didto aron mobati sa Iyang espiritu sa palibut sa kabalaan ug kalinaw.27

Kining sagrado nga building nahimong usa ka eskwelahan sa 
panudlo sa matam- is ug sagradong mga butang sa Dios. Dinhi atong 
gi- outline ang plano sa usa ka mahigugmaong Amahan alang sa 
Iyang mga anak sa tanang mga henerasyon. Dinhi atong gi- sketch 
sa atong atubangan ang odyssey [panimpalad] sa mahangturong 
panaw sa tawo gikan sa premortal [kinabuhi nga wala pa dinhi sa 
yuta] ngadto niini nga kinabuhi hangtud sa kinabuhi human ang 
kamatayon. Ang labing mahinungdanon ug sukaranang mga kama-
tuoran gitudlo og maayo sa katin- aw ug kayano nga masabtan sa 
tanang naminaw. . . .

Ang templo usa usab ka lugar sa personal nga inspirasyon ug 
pagpadayag. Daghan niadtong kinsa sa panahon sa kabug- at, kon 
ang malisud nga mga desisyon kinahanglan gayud nga himoon ug 
makalibug nga mga problema kinahanglan gayud nga atubangon, 
mianha sa templo sa espiritu sa pagpuasa ug pag- ampo aron manga-
yo og balaan nga direksyon. Daghan ang mipamatuod nga samtang 
ang mga tingog sa pagpadayag wala madungog, mga hunahuna 
kalabut sa dalan nga sundon nasinati niana nga panahon o sa kadu-
gayan nga nahimong mga tubag sa ilang mga pag- ampo.

Kini nga templo usa ka pundasyon sa mahangturong kamatuoran. 
“Bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong igahatag kaniya 
dili na gayud pagauhawon” ( Juan 4:14) Dinhi gitudlo kadtong mga 
kamatuoran nga balaan sa ilang lintunganay ug mahangturon sa 
ilang mga implikasyon.

Alang niadtong kinsa mosulod niini nga mga bongbong, kini nga 
balay nahimong balay sa mga pakigsaad. Dinhi kita nagsaad, sa 
kaligdong ug kasagrado, sa pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo 
sa labing maayo nga pagpahayag. Nakigsaad kita sa Dios nga atong 
Amahan sa Kahangturan sa pagsunod niadtong mga baruganan nga 
mao ang lig- on nga pundasyon sa tanang tinuod nga relihiyon.28
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Ang kinabuhi ba alang kanimo puno sa mga kahingawa? Aduna ka 
bay mga problema, mga kabalaka ug mga kaguol? Gusto mo ba ang 
kalinaw sa inyong kasingkasing ug oportunidad sa pagpakigsulti sa 
Ginoo ug pagpamalandong sa Iyang dalan? Adto sa balay sa Ginoo 
ug didto batia ang Iyang Espiritu ug pakigsulti Kaniya ug imong 
mahibaloan ang usa ka kalinaw nga dili nimo makit- an bisan asa pa.29

Sa panahon sa kalisud, paninguha sa pag- adto sa balay sa Ginoo 
ug didto takpi ang kalibutan. Dawata ang Iyang balaang mga ordi-
nansa, ug ilugway kini ngadto sa imong mga kaliwatan. Sa katapusan 
sa sesyon diha sa templo, lingkod og hilum sa celestial room ug 
pamalandonga ang mga panalangin nga imong nadawat alang sa 
imong kaugalingon o nga imong gilugway ngadto niadtong kinsa 
namatay na. Ang imong kasingkasing modako sa pasalamat, ug 
ang mga hunahuna sa mahangturong mga kamatuoran sa Ginoo sa 
dakong plano sa kalipay motuhop sa imong kalag.30

Niining langas, nagkapuliki, lumbaanay nga kalibutan, unsa nga 
pribilehiyo kini nga adunay sagradong balay diin mahimo kitang 
makasinati sa makabalaang impluwensya sa Espiritu sa Ginoo. Ang 
elemento sa kahakog mo- impluwensya kanato kanunay. Kinahang-
lan natong buntugon kini, ug walay laing paagi kay sa moadto sa 
balay sa Ginoo ug didto moalagad sa pagpuli nga relasyon alang 
niadtong kinsa namatay na. . . .

. . . Giawhag ko kamo nga mas magpahimulos niining balaang 
pribilehiyo. Kini mohashas sa inyong mga kinaiyahan. Kini mopami-
nos sa atong kahakog nga kadaghanan kanato aduna. Kini sa literal 
modala og makapabalaan nga elemento sa atong mga kinabuhi ug 
mohimo kanato nga mas maayong mga lalaki ug mga babaye.31

Ako nasayud nga ang inyong mga kinabuhi nagkapuliki. Apan ako 
mohimo og usa ka saad nga kon kamo moadto sa balay sa Ginoo, 
kamo mapanalanginan, ang kinabuhi mahimong mas maayo para 
kaninyo. Karon, palihug, palihug, minahal kong mga kaigsoonan, 
pahimulos sa inyong mga kaugalingon sa dakong oportunidad sa 
pag- adto sa balay sa Ginoo ug diha niana ambit sa tanan nga nindot 
kaayong mga panalangin nga inyong pagadawaton diha.32
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Si Presidente Hinckley miingon nga ang mga ordinansa sa templo 

mao “ang labing halawom nga mga pahayag sa atong relihiyon” 
(seksyon 1) ug “ang kinatas- an nga mga panalangin nga ikahatag 
sa Simbahan” (seksyon 2). Unsa ang pipila ka mga panalangin 
nga inyong nadawat pinaagi niini nga mga ordinansa?

• Misulti si Presidente Hinckley kabahin sa mga lalaki ug mga baba-
ye nga nanaghilak sa kalipay sa mga templo (tan- awa sa seksyon 
2). Gikan sa inyong kasinatian, ngano nga ang mga ordinansa sa 
templo mokutaw og ingon ka lawom nga mga pagbati?

• Sa buhat nga pagluwas sa patay, miingon si Presidente Hinckley, 
“Unsa ka nindot kaayong butang alang sa atong kabatan- onan 
nga maapil niining hingpit nga dili hinakog nga buhat” (seksyon 
3). Unsa ang mabuhat sa mga ginikanan ug kabatan- onan sa 
pagtinabangay niini nga pag- alagad?

• Unsa ang atong mabuhat sa paghatag og panahon sa pag- alagad 
ug pagsimba diha sa templo? Sa unsa nga mga paagi nga ang 
atong pag- alagad diha sa templo maka- impluwensya sa atong 
kinabuhi sa gawas sa templo? (alang sa pipila ka mga ehemplo, 
tan- awa sa seksyon 4.) Sa unsa nga paagi nga ang pag- adto sa 
templo mipanalangin kaninyo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Exodo 25:8; 1 Mga Hari 6:11–13; D&P 88:119–20; 109:12–13, 

24–28; 110:1–10; 128:22–24

Tabang sa Pagtuon
“Ipakigbahin kon unsay imong nakat- unan. Samtang ikaw mag-

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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Ang Pag- ula ni Jesukristo: 
Magamit kini sa Tanang 

Katawhan, Moepekto kini 
Kanato sa Personal nga Paagi

“Ako mosaksi [sa] Pag- ula sa Ginoong Jesukristo. 
Kon wala kini ang kinabuhi walay kahulugan. Kini 
mao ang sukaranang bato sa atong pagpakabuhi.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

Niadtong Enero 1, 2000, si Presidente Gordon B. Hinckley nangulo 
sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles sa pagsibya sa ilang hiniusang pagpamatuod sa Manlu-
luwas. Kining mensahe, giulohan og “Ang Buhi nga Kristo,” ilang 
gipahayag: “Kita mohalad sa atong pagpamatuod sa pagkatinuod 
sa Iyang dili katupngan nga kinabuhi ug sa walay katapusan nga 
gahum sa Iyang labing dako nga sakripisyo sa pag- ula. Walay lain 
nga adunay labaw ka mahinungdanon nga impluwensya diha sa 
tanan kinsa nakapuyo ug magpuyo pa dinhi sa yuta.” 1

Diha sa usa ka pakigpulong sa kinatibuk- ang komperensya human 
milabay ang tulo ka bulan, si Presidente Hinckley mipamatuod og 
lawom nga impluwensya sa Manluluwas sa iyang kinabuhi mismo. 
Namulong siya sa kalumo ug personal nga paagi, may mga higayon 
nga matuk- an tungod sa emosyon:

“Sa tanang mga butang nga ako mibati og kamapasalamaton 
niining buntaga, usa ang mipatigbabaw. Mao ang buhi nga pag-
pamatuod ni Jesukristo, ang Anak sa Makagagahum nga Dios, ang 
Prinsipe sa Kalinaw, ang Usa nga Balaan. . . .

“Si Jesus ang akong higala. Walay lain nga nakahatag kanako og 
hilabihan. ‘Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini, 
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“ang tanang butang nag- agad Kaniya—sa iyang maulaon nga sakripisyo. 
. . . Kana mao ang sukaranang bato sa arko sa dakong plano [sa] amahan.”
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nga ang usa ka tawo magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpaka-
matay alang sa iyang mga higala’ ( Juan 15:13). Iyang gihatag ang 
Iyang kinabuhi alang kanako. Iyang giablihan ang dalan paingon 
sa kinabuhing dayon. Bugtong ang Dios lang ang makahimo niini. 
Nanghinaut ako nga ako mahimong angayan nga mahimong usa 
Niya ka higala.

“Siya ang akong ehemplo. Ang Iyang pamaagi sa kinabuhi, ang 
Iyang hingpit nga dili hakog nga kinaiya, ang Iyang pagtabang niad-
tong anaa sa panginahanglan, ang Iyang katapusan nga sakripisyo 
ang tanan mibarug isip usa ka ehemplo ngari nako. Dili ko takus sa 
kinatibuk- an, apan mahimo nakong paningkamutan. . . .

“Siya ang akong tig- alim. Nagbarug ako sa tanang pagdayeg 
sa Iyang kahibulongan nga mga milagro. Ug gani nasayud ko nga 
kini nahitabo. Gidawat nako ang kamatuoran niining mga butanga 
tungod kay ako nasayud nga Siya mao ang Agalon sa kinabuhi ug 
sa kamatayon. Ang mga milagro sa Iyang pagpangalagad nagpakita 
og kapuangod, gugma, ug talagsaong panglantaw sa mga katawhan.

“Siya ang akong lider. Akong dungog ang mahimong usa sa bagang 
hut- ong niadtong nahigugma Kaniya ug kinsa misunod Kaniya pana-
hon sa duha ka millenia nga milabay sukad sa Iyang pagkatawo. . . .

“Siya ang akong Manluluwas ug Manunubos. Pinaagi sa pag-
hatag sa Iyang kinabuhi diha sa kasakit ug dili matukib nga pag- 
antus, mipaubos Siya aron ibayaw ako ug ang matag usa kanato 
ug ang tanang anak sa Dios nga mga lalaki ug mga babaye gikan 
sa kinalawman nga mahangturon nga kangitngit nga nagsunod sa 
kamatayon. Naghatag Siya og usa ka butang nga mas maayo—usa 
ka kasinatian sa kahayag ug panabut, kalamboan ug kaanyag diin 
kita mahimong magpadayon sa dalan nga padulong sa kinabuhing 
dayon. Walay mga kinutoban ang akong pagpasalamat. Ang akong 
mga pagpasalamat ngadto sa akong Ginoo walay pagtapos.

“Siya ang akong Dios ug ang akong Hari. Gikan sa kahangturan 
hangtud sa kahangturan, Siya maghari ug mamuno isip Hari sa 
kaharian ug Ginoo sa kaginoohan. Ang Iyang kagamhanan walay 
katapusan. Ang Iyang himaya walay kangitngit.

“Walay lain nga makapuli sa Iyang dapit . Wala pa gayud. Walay 
lama ug walay bisan unsang matang sa sayop, Siya mao ang Kordero 
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sa Dios, kang kansa ako moyukbo ug kang kansa ako moduol sa 
akong Amahan sa Langit. . . .

“Mapasalamaton, ug inubanan sa walay iban nga gugma, ako 
mosaksi niining mga butanga sa Iyang Balaan nga ngalan.” 2

Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Ang gugma sa atong Langitnong Amahan 
gipadayag sa gasa sa Iyang Bugtong nga Anak.

Ang akong kasingkasing mabuntog kon akong hunahunaon ang 
dakong gugma sa akong Langitnong Amahan. Pagkamapasalaton 
nako nga masayud nga ang Dios nahigugma nato. Ang dili masab-
tan nga kalawom niana nga gugma makit- an diha sa gasa sa Iyang 
Bugtong Anak sa pag- anhi sa kalibutan aron maghatag og paglaum 
sa atong mga kasingkasing, nga maghatag og kamabination ug 
maayong kabubut- on sa atong mga relasyon, ug labaw sa tanan 
sa pagluwas kanato gikan sa atong mga sala ug mogiya kanato sa 
dalan paingon sa kinabuhing dayon.3

ang pagpangalagad sa Manluluwas sa 
kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta

Ang Amahan kanatong tanan, may gugma alang kanato, Iyang 
mga anak, mitanyag og usa ka . . . plano diin kita nakabaton og 
kagawasan sa pagpili sa dalan sa atong mga kinabuhi. Ang Iyang 
Unang Anak, ang atong Magulang nga Igsoong lalaki, mao ang 
yawe nianang plano. Ang tawo makabaton sa iyang kabubut- on, ug 
uban niana nga kabubut- on minunot ang pagkamay-tulubagon. Ang 
tawo maglakaw sa pamaagi sa kalibutan ug makasala ug madagma. 
Apan ang Anak sa Dios modala nganha Kaniya sa unod ug ihalad 
ang Iyang kaugalingon nga usa ka sakripisyo sa pag- ula alang sa 
mga sala sa tanang katawhan. Pinaagi sa dili matukib nga pag- antus 
Siya mahimong Manunubos, ang Manluluwas sa tanang katawhan.4

ang yutan- on nga pagpangalagad sa Manluluwas

Sa tanang kasaysayan wala gayuy harianon nga sama sa Iyang 
kaharianon. Siya, ang makagagahum nga Jehovah, mipakig- angay 
nga matawo sa mortal nga kinabuhi diha sa usa ka pasungan sa 
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Betlehem. Midako Siya isip usa ka bata didto sa Nazaret ug “mitu-
bo sa kaalam ug sa gidak- on ug sa kahimuot kaniya sa Dios ug sa 
tawo” (Lucas 2:52).

Ug sa nabautismohan na si Jesus, siya mihaw- as dayon gikan sa 
tubig, ug tan- awa, nabukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espi-
ritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati, ug mipahiluna 
kini diha sa ibabaw niya:

“Ug ania karon, usa ka tingog gikan sa langit nag- ingon, Kini 
mao ang akong Anak nga pinalangga; kaniya may kalipay ako” 
(Mat.). 3:16–17).

Panahon sa tulo ka tuig sa Iyang yutan- on nga pagpangalagad, 
Nahimo Niya ang butang nga wala pay laing nakahimo mahisukad; 
nagtudlo Siya nga wala pay laing nakatudlo.

Dayon miabut ang Iyang panahon nga ihalad. Diha sa panihapon 
didto sa Kwarto sa Taas, ang Iyang katapusan uban sa Napulog 
Duha dinhi sa mortalidad. Samtang mihugas Siya sa ilang mga tiil 
nagtudlo siya og usa ka leksyon sa katawhan ug pagserbisyo nga 
dili gayud ni mahikalimtan.5

ang Pag- antus didto sa Tanaman sa getsemani

Didto misunod ang pag- antus sa Getsemani, “kansang pag- antus,” 
miingon Siya, “nakapahimo 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” (D&P 19:18).6

Didto sa Tanaman sa Getsemani, nag- antus Siya sa hilabihan nga 
miagas ang dugo samtang Siya nangamuyo sa Iyang Amahan. Apan 
kining tanan kabahin sa plano sa Iyang maulaong sakripisyo.7

[Makausa naglingkod ko] duol sa karaang punoan sa oliba [didto 
sa Tanaman sa Getsemani] ug nagbasa sa grabeng panlimbasug 
sa Anak sa Dios samtang Siya miatubang sa piho nga kaugmaon, 
nagsingut og apol sa dugo ug nag- ampo ngadto sa Iyang Amahan 
nga unta ipalabay ang kupa kon mahimo lang—apan nag- ingon, 
Bisan pa man, ang Imong pagbuot maoy matuman, dili ang akoa. 
. . . Aduna koy bug- at nga pagbati nga wala Niya himoa ang Iyang 
hangyo, wala Niya giatubang ang pag- antus kalabut sa pisikal nga 
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kasakit nga hapit na Niyang atubangon, ang tumang kabrutal nga 
paglansang sa krus. Kadto kabahin niini, sigurado ako. Apan sa 
dakong bahin mao na kadto, sa akong hunahuna, usa ka pagbati 
sa Iyang bahin nga Iyang katungdanan diha sa mahangturon nga 
kaayohan sa tanan nga mga anak sa Dios nga mga lalaki ug babaye, 
sa tanan nga henerasyon sa panahon.

Ang tanang butang nag- agad Kaniya—sa Iyang maulaon nga sak-
ripisyo. Mao kana ang tubag. Mao kana ang sukaranang bato diha 
sa arko sa talagsaong plano diin gihatag sa Amahan ang kinabuhing 
dayon alang sa Iyang anak nga mga lalaki ug babaye. Makahahadlok 
man ang pag- atubang niini, ug bug- at man ang paghunahuna niini, 
Siya miatubang niini, Siya mihuman niini, ug kini mao ang kinanin-
dutan ug labing talagsaong butang. Lapas pa kini sa atong masabtan, 
sa akong pagtuo. Apan, atong gipasiplatan niini ang gamayng bahin 
ug kinahanglang pagadugangan ang pagpasalamat niini.8

Pagdakop, paglansang, ug kamatayon

Siya gikuha sa mga bangis nga mga kamot, ug sa gabii, bisan 
nahisupak sa balaud, gidala sa atubangan ni Anas, ug unya ni Caifas, 
ang mga malinglahon ug dautan nga mga opisyal sa Sanhedrin. Didto 
sa sunod sayo sa buntag ang ikaduhang pagpakita sa atubangan 
niining maliputon, lampingasan nga tawo. Dayon gidala Siya ngadto 
ni Pilato, ang gobernador sa Romano, kansang asawa mipahimang-
no, “Ayaw baya pagpanggilabut nianang tawo nga matarung” (Mat. 
27:19.) Ang Romano, naghunahuna sa paglikay sa responsibilidad, 
mipadala Kaniya ngadto ni Herodes, ang korap, bisyoso, ug dautan 
nga gobernador sa Galilea. Si Kristo giabusaran ug gibun- og. Ang 
Iyang ulo gipurongan ug gilukongan og mga tunok; gibugalbugalan 
og usa ka tapol nga kupo nga gihaklap diha sa nagdugo niyang 
buko- buko. Usab Siya gidala sa atubangan ni Pilato, kansang mga 
panon misinggit, “Ilansang siya, ilansang siya sa krus” (Lucas 23:21).

Sa nagkadagma- dagma nga lakang Siya milakaw padulong sa 
Golgota, diin ang Iyang samaran nga lawas gilansang ngadto sa krus 
sa labing pintas ug sakit nga pamaagi sa pagpatay nga makab- ot sa 
sadistang mga hunahuna.

Apan Siya mituaw, “Amahan, pasayloa sila, kay wala sila maka-
sabut sa ilang ginabuhat” (Lucas 23:34).9
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Wala nay molabaw pa kasakit nga paghulagway diha sa tanan 
nga kasaysayan kay sa niana kang Jesus didto sa Getsemani ug diha 
sa krus, nag- inusara: ang Manunubos sa katawhan ang Manluluwas 
sa kalibutan, nagpahinabo sa Pag- ula.

Nakahinumdom ko nga nakauban ni Presidente Harold B. Lee . . . 
didto sa Tanaman sa Gethsemani sa Jerusalem. Among mabatyagan, 
kon gamay lang unta kaayo, ang makahahadlok nga panlimbasug 
nga nahitabo didto, ang panlimbasug hilabihan gayud kaayo, sam-
tang si Jesus nakigbisug diha sa espiritu, nga ang dugo miguwas sa 
matag lungag sa panit (tan- awa sa Lucas 22:44; D&P 19:18). Among 
gihinumdom ang pagluib sa usa ka tawo nga natawag sa usa ka 
masaligan nga posisyon. Among gihinumdom ang dautan nga mga 
tawo nga midapat sa brutal nga mga kamot diha sa Anak sa Dios. 
Among gihinumdom ang nag- inusarang lawas diha sa krus, nagtuaw 
sa tumang kasakit, Human sa pag- antus diha sa krus, Siya mituaw sa 
kasakit, “Dios ko, Dios ko, nganong gitalikdan mo ako?” (Mat. 27:46). 
Sanglit, nagmaisugon, ang Manluluwas sa kalibutan mipadayon sa 
Pag- ula alang kanato.10

Nanglabay ang mga oras samtang ang Iyang kinabuhi mihuwas na 
ang kasakit. Ang yuta miuyog, ang tabil sa Templo nagisi. Gikan sa 
nauga nga mga ngabil migawas ang mga pulong, “Amahan, nganha 
sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu: ug sa naka- 
pamulong siya niini, nabugto ang iyang ginhawa” (Lucas 23:46).

Natapos na kini. Ang Iyang mortal nga kinabuhi nahuman na. 
Mihalad Siya niini agig pagtubos sa tanan. Nahanaw ang mga pagla-
um niadtong naghigugma Kaniya. Nalimtan ang mga saad nga Iyang 
gihimo. Ang Iyang lawas gidali apan maampingon nga gipahimu-
tang diha sa hinulaman nga lubnganan pagka disperas sa Adlawng 
Igpapahulay sa mga Hudiyo.11

Pagkabanhaw

Sayo sa buntag sa Dominggo, si Maria Magdalena ug ang uban 
nga mga babaye miabut sa lubnganan. Naghunahuna sila samtang 
nagdali kon sa unsang paagi nga ang bato naligid gikan sa pulta-
han sa lubnganan. Pag- abut, ilang nakita ang usa ka anghel kinsa 
namulong ngadto kanila: “Nasayud Ako nga nangita kamo kang 
Jesus nga gilansang sa krus.
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“Wala na siya dinhi; kay siya nabanhaw, sumala sa iyang giingon” 
(Mat. 28:5–6).

Wala pa kini sukad mahitabo. Ang walay sulod nga lubnganan 
ang tubag sa pangutana sa kapanahonan. Maayo nga pagkasulti ni 
Pablo: “O kamatayon, hain na ang imong ikot? O kamatayon, hain 
na ang imong pagkamadaugon?” (1 Mga Taga Cor. 15:55).12

2
Pinaagi sa matubsanong pagsakripisyo sa Manluluwas, 
ang tanang katawhan mobangon gikan sa lubnganan.

Ang milagro nianang buntag sa pagkabanhaw . . . mao ang mila-
gro alang sa tanang katawhan. Mao kini ang milagro sa gahum sa 
Dios, kansang Hinigugmang Anak mihatag sa Iyang kinabuhi sa 
pag- ula alang sa sala sa tanan, usa ka sakripisyo sa gugma alang 
sa matag anak sa Dios nga mga lalaki ug babaye. Sa pagbuhat sa 
ingon, Iyang gibugto ang silyo sa kamatayon.13

“Wala siya dinhi: kay siya nabanhaw, sumala 
sa iyang giingon” (Mateo 28:6).
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Wala nay laing tataw nga mahitabo sa tanan kay sa kamatayon, 
ug walay mas hayag pa uban sa paglaum ug hugot nga pagtuo kay 
sa kasiguroan sa pagka- imortal. Ang hilabihang kasubo nga mabati 
tungod sa kamatayon, ang pagbangutan nga mosunod tungod sa 
pagpanaw sa usa ka minahal maminosan lamang pinaagi sa kasi-
guroan sa Pagkabanhaw sa Anak sa Dios. . . .

Sa matag higayon nga ang mabugnaw nga kamot sa kamatayon 
mohampak, adunay kahupayan nga moabut atol sa malisud nga 
panahon pinaagi sa madaugon nga panagway ni Ginoong Jesukristo, 
Siya, ang Anak sa Dios, kinsa pinaagi sa Iyang dili hitupngan ug 
mahangturon nga gahum mibuntog sa kamatayon. Siya ang Manunu-
bos sa kalibutan. Siya mihatag sa Iyang kinabuhi alang kanato. Siya 
mikuha niini pag- usab ug nahimong unang bunga ngadto kanila nga 
nahikatulog. Siya, isip Hari sa mga Hari, mibarug nga nagmadaugon 
sa tanang mga hari. Siya, isip Makagagahum sa Tanan, milabaw sa 
tanang mga magmamando. Siya ang atong kahupayan, ang atong 
bugtong kahupayan, sa panahon nga ang naglagitom nga tabil sa 
yutan- ong kangit- ngit motabon kanato samtang ang espiritu mobulag 
sa tawhanong hulagway” (sa Conference Report, Abr. 1996, 92; o 
Ensign, Mayo 1996, 67).

Ang labing importante sa tanang katawhan nagbarug si Jesus 
ang Kristo.14

Nakahinumdom ko nga namulong diha sa usa ka haya sa maayong 
tawo, usa ka higala kansang kamaayo nakapahimo nakong mas 
maayo. Sa mga katuigan nakaila ko sa iyang mga pahiyum, sa iyang 
mabination nga mga pulong, sa iyang intelihente nga pamaagi, sa 
talagsaong pagkadaiya sa pagserbisyo sa uban. Ug dayon siya nga 
piskay ug maayo kaayo sa kalit lang namatay. Mitan- aw ko diha sa 
iyang walay kinabuhi nga porma. Wala gayuy pag- ila walay paglihok 
walay bisan unsang pulong. . . .

Mitan- aw ko sa iyang nagbakho nga biyuda ug mga anak. Nasayud 
sila, sama sa akong nasayran, nga dili na gayud nila madungog pag- 
usab ang iyang tingog dinhi sa mortalidad. Apan usa ka malumong 
katam- is, dili mahulagway sa kinaiyahan, nagdala og kalinaw ug 
kasigurohan. Daw nag- ingon kini nga, “Humilum kamo ug ilhon 
ninyo nga ako mao ang Dios” (Sal. 46:10).
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Daw nag- ingon usab kini nga, “Ayaw kabalaka. Tanan niini kaba-
hin sa akong plano. Walay makalingkawas sa kamatayon. Bisan ang 
akong Pinalanggang Anak namatay diha sa krus. Apan pinaagi sa 
pagbuhat sa ingon Siya nahimong mahimayaong unang- bunga sa 
Pagkabanhaw. Gikuha Niya gikan sa kamatayon ang ikot niini ug 
gikan sa lubnganan ang kadaugan niini.”

Madungog nako sa akong hunahuna ang Ginoo namulong ngadto 
sa nagsubo nga Martha: “Ako mao ang pagkabanhaw, ug ang kina-
buhi: ang mosalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya: Ug 
ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako dili na gayud mamatay” 
( Juan 11:25–26).15

3
Pinaagi sa maulaong sakripisyo sa Manluluwas, 

gitanyag kanato ang kahigayunan sa 
kahimayaan ug kinabuhing dayon.

Salamat ngadto sa Makagagahum. Ang Iyang nahimaya nga Anak 
mibugto sa higut sa kamatayon, ang labing talagsaon sa tanang kada-
ugan. .  .  . Siya ang atong madaugon nga Ginoo. Siya ang atong 
Manunubos, kinsa miula alang sa atong mga sala. Pinaagi sa Iyang 
matubsanong pagsakripisyo ang tanang katawhan mobangon gikan sa 
lubnganan. Siya miabli sa agianan diin mahimo natong maangkon dili 
lang ang pakawalay kamatayon apan ang kinabuhing dayon usab.16

Nahunahuna nako sa gamayng paagi ang Iyang Pag- ula. Dili nako 
masabtan kining tanan. Magamit kini sa tanang katawhan ug gani 
personal kaayo ang epekto niini nga dili matugkad sa panabut.17

Ang kakusgon [sa] Pag- ula molabaw pa sa atong abilidad sa pag- 
sabut. Ang ako lang nahibaloan nga kini nahitabo, ug nga kini alang 
kanako ug alang kanimo. Ang pag- antus hilabihan ka dako, ang 
paghingutas hilabhan ka grabe, nga walay usa kanato makatugkad 
niini sa dihang ang Manluluwas mihalad sa Iyang kaugalingon isip 
tubos alang sa mga sala sa tanang katawhan.

Kini pinaagi Kaniya nga atong maangkon ang kapasayloan. Kini 
pinaagi Kaniya nga adunay miabut nga pihong saad nga ang tanang 
katawhan mahimong magantihan sa panalangin sa kaluwasan, uban 
sa pagkabanhaw gikan sa kamatayon. Kini pinaagi Kaniya ug sa 
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Iyang talagsaon nga sakripisyo nga kita gihalaran sa oportunidad 
pinaagi sa pagkamasulundon sa kahimayaan ug kinabuhing dayon.18

Dili ba kitang tanan mga anak man nga nawala kinsa nagkina-
hanglang maghinulsol ug moambit sa mapasayloon nga kalooy sa 
atong Langitnong Amahan ug dayon sundon ang Iyang mga ehemplo?

Iyang Pinalanggang Anak, atong Manunubos, mitabang kanato 
diha sa pagpasaylo ug kalooy, apan sa pagbuhat sa ingon siya 
mimando og paghinulsol. . . . Miingon ang Ginoo—ug akong gikutlo 
gikan sa usa ka pinadayag ngadto ni Propeta Joseph:

“Busa Ako magsugo kanimo sa paghinulsol—paghinulsol, tingali 
unya Ako mohampak kanimo pinaagi sa pulong sa akong ba- ba, 
ug pinaagi sa akong kaligutgut ug pinaagi sa akong kasuko, ang 
imong mga pag- antus masakit—unsa ka sakit ikaw wala masayud, 
unsa ka hilabihan kaanindot ikaw wala masayud, oo, unsa kalisud 
sa pag- antus ikaw wala masayud.

“Kay tan- awa, Ako, ang Dios, nag- antus niini nga mga butang 
alang sa tanan, nga sila unta dili mag- antus kon sila maghinulsol;

“Apan kon dili sila maghinulsol sila kinahanglan gayud nga mag- 
antus sama kanako;

“Kansang pag- antus nakapahimo 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. . . .

“Pagkat- on kanako, ug paminaw sa akong mga pulong; lakaw 
diha sa kaaghup sa akong Espiritu, ug ikaw makabaton og kalinaw 
ngari kanako.” (D&P 19:15–18, 23.)19

Sa dihang ang tanan gipamulong ug natapos, sa dihang ang tanang 
kasaysayan nasuta, sa dihang nasuhid na ang kinaladmang mahu-
nahuna sa tawo, walay ingon kaanindot, ingon ka harianon, ingon 
ka dalaygon sama niining buhat sa kalooy sa dihang ang Anak sa 
Makagagahum, ang Prinsipe sa Iyang harianong panimalay sa Ama-
han, Siya kinsa namulong sa makausa isip Jehova, Siya kinsa mika-
naog dinhi sa yuta isip usa ka bata nga natawo didto sa Betlehem, 
mihatag sa Iyang kinabuhi makauulaw ug kasakit aron ang tanang 
anak sa Dios nga mga lalaki ug babaye sa tanang henerasyon sa 
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panahon, sa kada usa nga kinahanglan moagi sa kamatayon, nga 
unta makalakaw pag- usab ug mabuhi sa kahangturan. Iyang gihimo 
alang kanato kon unsay dili nato mahimo sa atong kaugalingon. . . .

Pamahayag ni propeta Isaias:

“Sa pagkamatuod gipas- an niya ang atong 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).

Kini mao ang maanindot ug tinuod nga istorya sa Pasko. Ang nataw-
han ni Jesus didto sa Betlehem sa Judea mao ang pasiuna. Ang tulo ka 
tuig nga pagpangalagad sa Agalon mao ang pasiunang pamulong. Ang 
halangdon nga butang sa istorya sa Iyang sakripisyo, ang kahingpit sa 
pagkadili hinakog nga buhat sa pagkamatay sa kasakit diha sa krus 
sa Kalbaryo aron sa pag- ula alang sa mga sala natong tanan.

Ang panapos mao ang milagro sa Pagkabanhaw, nagdala sa kasi-
guraduhan nga “maingon nga diha kang Adan ang tanan nanga-
matay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mangabuhi” 
(1 Mga Taga Cor. 15:22).

Wala untay Pasko kon wala nahitabo ang Pasko sa Pagkabanhaw. 
Ang bata nga si Jesus sa Betlehem lahi unta nga bata nga wala ang 
matubsanong Kristo sa Getsemani ug Kalbaryo, ug ang madaugon 
nga kamatuoran sa Pagkabanhaw.

Nagtuo ako sa Ginoo nga si Jesukristo, ang Anak sa Mahangturon, 
Buhi nga Dios. Walay talagsaon kaayo nga nakalakaw sa yuta. Walay 
laing nakahimo og susama nga sakripisyo o miganti og susama nga 
panalangin Siya ang Manluluwas, ug ang Manunubos sa kalibutan. 
Nagtuo ako Kaniya. Ipamahayag nako ang Iyang kabalaan nga walay 
paglinla o kompromiso. Nahigugma ako Kaniya. Gipamulong nako 
ang Iyang ngalan sa balaang pagtahud ug katingala. Gisimba nako 
Siya sama sa akong pagsimba sa Iyang Amahan, diha sa diwa sa 
kamatuoran. Mapasalamaton ko Kaniya ug moluhod sa atubangan 
sa Iyang Bugtong Anak, kinsa mitabang dugay na nga panahon ug 
miingon nato matag usa “Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay 
ug nabug- atan, ug papahulayon ko kamo” (Mat. 11:28).
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. . . Ako manghinaut nga matag usa kaninyo mogahin og usa ka 
panahon, tingali usa lang ka oras, igahin sa hilum nga pagpama-
landong ug hilum mahinuktokan ang kanindot ug ang kaharianon 
niini, ang Anak sa Dios.20

Mohatag ko sa akong pagsaksi [sa] Pag- ula ni Ginoong Jesukristo. 
Kon wala kini ang kinabuhi walay kahulugan. Kini mao ang sukara-
nang bato, ang labing mahinungdanong bahin atong pagpakabuhi. 
Nagpamatuod kini nga nabuhi na kita sa wala pa kita matawo sa 
mortalidad. Ang mortalidad usa lamang ka tikanganan ngadto sa usa 
ka mas mahimayaon nga pagpakabuhi sa umaabut. Ang kasubo sa 
kamatayon napakalma uban sa saad sa Pagkabanhaw.21

Si Jesus mao ang Kristo, ang gi- orden nang daan nga Anak sa Dios 
kinsa mipakig- angay sa pag- anhi sa yuta, kinsa natawo diha sa usa 
ka pasungan, sa usa ka nalupig nga nasud apil sa mga kontroladong 
mga tawo, ang Anak sa Dios, ang Bugtong Anak sa Amahan diha 
sa unod, ang Kinamagulangan sa Amahan ug ang tagsulat sa atong 
kaluwasan. Siya ang atong Manunubos, atong Manluluwas, kansang 
Pag- ula ang kinabuhing dayon nahimong posible alang sa tanang 
magmasulundon ngadto sa Iyang mga pagtulun-an.22

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Nganong ang Langitnong Amahan naghatag kanato sa “gasa sa 

Iyang Bugtong Anak”? (Tan- awa sa seksyon 1.) Unsa ang inyong 
mahimo aron ikapakita ang inyong pasalamat alang niining gasa? 
Unsa ang inyong mga hunahuna ug mga pagbati samtang nagbasa 
sa summary ni Presidente Hinckley bahin sa nahimo sa Manlulu-
was alang kanato?

• Sa seksyon2, itandi ang mga pulong nga gigamit ni Presidente 
Hinckley sa paghulagway sa kamatayon uban sa mga pulong 
nga iyang gigamit sa paghulagway sa pagkabanhaw. Unsa ang 
inyong nakat-unan sa mga kalainan niining mga pulonga? Sa 
unsang paagi nga ang inyong pagpamatuod sa Pagkabanhaw sa 
Manluluwas naka- impluwensya sa inyong kinabuhi?

• Unsa ang inyong nakat-unan sa pagpamatuod ni Presidente Hin-
ckley bahin sa Pag- ula ni Jesukristo? (Tan- awa sa seksyon 3.) Sa 
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unsa nga pamaagi nga ang Pag- ula mipanalangin kaninyo sa 
personal nga paagi? Unsa ang inyong gibati samtang kamo nama-
landong sa sakripisyo sa Manluluwas alang kaninyo? Pagplano og 
usa ka panahon sa pag- angkon og “hilum nga pagpamalandong 
ug hilum nga paghinuktok” mahitungod sa Manluluwas.

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Isaias 53; Juan 3:16; 11:25; 2 Nephi 9:6–13; Alma 7:11–13; 34:8–10; 

Helaman 14:13–19; D&P 18:10–12

Tabang sa Pagtudlo
“Samtang mainampuon ikaw nga mag- andam sa pagtudlo mahimo 

kang giyahan sa pagpasabut og piho nga mga baruganan. Mahi-
mong maangkon nimo ang pagsabut kon unsaon sa pagpresentar 
sa labing maayo ang piho nga mga ideya. Mahimo ka nga makakita 
og mga ehemplo, paggamit og mga butang sa leksyon, ug maka-
padasig nga mga istorya sa yanong mga kalihokan sa kinabuhi. 
Mahimong mobati ka sa pag- imbitar og usa ka tawo nga makatabang 
sa leksyon. Mahimong mapahinumduman ikaw sa usa ka personal 
nga kasinatian nga imong mapaambit” (Pagtudlo, Walay Labaw ka 
Mahinungdanon nga Tawag [1999], 48).
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Padayon sa Unahan uban 
sa Hugot nga Pagtuo

“Kon adunay usa ka butang nga gikinahanglan 
nimo ug nako, . . . [mao kini] ang matang sa hugot 

nga pagtuo nga modasig kanato nga moluhod 
ug mangayo ngadto sa Ginoo alang sa paggiya, 
ug dayon, uban sa usa ka sagrado nga pagsalig, 

mobarug ug mobuhat aron sa pagtabang nga 
mahinabo ang gitinguha nga mga resulta.”

Gikan sa Kinabuhi ni Gordon B. Hinckley

“Sa dihang mibiya ko alang sa usa ka misyon [isip usa ka batan- 
on nga lalaki],” misaysay si Presidente Gordon B. Hinckley, “ang 
akong buotan nga amahan mihatag kanako og card diin adunay 
nakasulat nga lima ka pulong. Mao kadto ang mga pulong sa Ginoo 
ngadto sa punoan sa sinagoga nga nakadawat og balita mahitungod 
sa kamatayon sa iyang anak nga babaye: ‘Ayaw kahadlok, sumalig 
ka lamang.’ (Marcos 5:36.)” 1 Samtang ang batan- on nga Elder Hin-
ckley nagserbisyo didto sa England, nakasinati siya og daghan nga 
mga hagit diin gikinahanglan niya nga makahinumdom niadtong 
lima ka mga pulong. Sa kaulahian iyang gihulagway ang usa ka 
samang kasinatian:

“Usa ka adlaw niana ang tulo o upat ka mga pamantalaan sa 
London nagdala og mga pagsuhid sa usa ka karaan nga basahon, 
dili makapahimuot ang tono, nagpakita nga ang basahon mao ang 
usa ka kasaysayan sa mga Mormon. Si Presidente Merrill [ang akong 
presidente sa misyon] miingon kanako, ‘Gusto ko nga moadto ka 
sa tigmantala ug mo- protesta niini.’ Mitan- aw ako kaniya ug hapit 
na mo- ingon nga, ‘Sigurado nga dili ako.’ Apan maaghup ako nga 
miingon, ‘Oo, sir.’
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“ang hugot nga pagtuo mao, sa katapusan, ang atong 
bugtong tinuod ug malungtarong paglaum.”
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“Dili ako magpanuko mosulti nga nahadlok ko. Miadto ko sa 
akong kwarto ug mibati nga sa akong hunahuna sama sa gibati ni 
Moises sa dihang gihangyo siya sa Ginoo sa pag- adto ug sa pagpa-
kigkita ni Faraon. Mitanyag ako og usa ka pag- ampo. Nagsakit ang 
akong tiyan (tungod sa kakulba) samtang naglakaw ko padulong sa 
istasyon sa Goodge Street aron makasakay sa underground nga tren 
padulong sa Fleet Street. Nakit- an nako ang opisina sa presidente 
ug gipakita nako ngadto sa tig-abiabi ang akong card. Gikuha niya 
kini ug miadto sa sulod nga opisina ug sa wala madugay mibalik 
aron sa pag- ingon nga ang presidente busy ra kaayo aron makigkita 
kanako. Mitubag ko nga mianhi ko sa lima ka libo ka milya [8,000 
ka kilometro] ug nga buot kong maghulat. Sulod sa sunod nga tak-
na kaduha o katulo siya mibalik- balik og adto sa opisina, dayon sa 
katapusan gidapit ko sa presidente sa pagsulod. Dili gayud nako 
makalimtan ang akong nakita sa dihang misulod ko. Nanigarilyo 
siya og taas nga tabako nga ang iyang hitsura mura og nag- ingon 
nga, ‘Ayaw ko og samoka.’

“Gikuptan nako sa akong kamot ang mga pagsuhid. Dili ko kahi-
numdom unsay akong gisulti human niana. Mura og adunay laing 
gahum ang nagsulti pinaagi kanako. Sa una mapanalipdanon siya ug 
gani makig- awayon. Dayon siya misugod sa pagkamahigalaon. Mita-
pos siya pinaagi sa pagsaad nga aduna siyay buhaton. Sulod sa usa 
ka oras adunay usa ka mensahe nga miabut ngadto sa matag dealer 
og mga basahon diha sa England aron sa pag- uli sa mga basahon 
ngadto sa tigmantala. Sa dakung gasto miimprinta ug misulat siya 
sa atubangan sa matag basahon og usa ka pamahayag nga nagsulti 
nga ang basahon dili angay hunahunaon isip kasaysayan, apan 
isip usa ka hinimo nga sugilanon lamang, ug nga walay paglapas 
nga gitumong batok sa Mormon nga mga katawhan. Mga tuig ang 
milabay mihatag siya og laing pabor nga igo- igo ang bili ngadto sa 
Simbahan, ug matag tuig hangtud sa panahon sa iyang kamatayon 
nakadawat ko og usa ka Christmas card gikan niya.” 2

Sa pagdawat sa tahas sa pagbisita sa opisina sa tigmantala, si Elder 
Hinckley mibuhat sa unsay nahimong sumbanan sa tibuok kinabuhi: 
uban ang hugot nga pagtuo, dawata ang hagit, pangamuyo ngadto 
sa Ginoo alang sa tabang, dayon adto aron sa pagbuhat.
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Mga Pagtulun- an ni Gordon B. Hinckley
1

Ang Hugot nga Pagtuo diha sa Langitnong 
Amahan ug kang Jesukristo mahimong tubod 
sa atabay sa mapuslanon nga pagpakabuhi.

Kon adunay usa ka butang nga gikinahanglan nimo ug nako, 
aron makatabang kanato nga makakaplag og kalampusan ug katu-
manan niining kinabuhi, mao kini ang hugot nga pagtuo—kanang 
kulbahinam, gamhanan, kahibulongan nga elemento nga, sama sa 
gipahayag ni Pablo, ang kalibutan gibuhat (tan- awa sa Mga Hebreo-
hanon 11:3). Wala ko nagpasabut sa usa ka maambong nga konsepto 
apan sa usa ka praktikal, makatarunganon, naglihok nga hugot nga 
pagtuo—ang matang sa hugot nga pagtuo nga makadasig kanato nga 
moluhod ug mangayo ngadto sa Ginoo alang sa paggiya, ug dayon, 
uban sa usa ka sagrado nga pagsalig, mobarug ug mobuhat aron sa 
pagtabang nga mahinabo ang gitinguha nga mga resulta. Ang maong 
hugot nga pagtuo mao ang usa ka kapanguhaan nga mas maayo pa 
kay sa bisan unsa nga butang. Ang maong hugot nga pagtuo mao, 
sa katapusan, ang atong bugtong tinuod ug malungtarong paglaum.

. . . Ang hugot nga pagtuo mahimong tubod sa atabay sa mapusla-
non nga pagpakabuhi. Wala nay laing mas makapadani nga kadasig 
sa mapuslanon nga pagpaningkamot kay sa kahibalo nga kita mga 
anak sa Dios, nga ang Dios nagdahum nga kita mobuhat og usa ka 
butang alang sa atong mga kinabuhi, ug nga Siya mohatag kanato 
og tabang sa dihang ang tabang gitinguha. . . .

. . . Sa dihang maghisgot ko sa hugot nga pagtuo, wala ko nag-
pasabut niini sa usa ka dili klaro nga pagsabut. Nagpasabut ko niini 
isip usa ka buhi, mahinungdanon nga kusog nga moabut uban ang 
pag- ila sa Dios isip atong Amahan ug kang Jesukristo isip atong 
Manluluwas. . . .

. . . Ang Hugot nga Pagtuo diha sa usa ka Balaan nga Binuhat, 
diha sa Makagagahum, mao ang dakong nagpalihok nga gahum 
nga makapausab sa atong mga kinabuhi.3

Dugay na nga panahon nagtrabaho ko alang sa usa sa mga riles 
kansang mga dalan miagi sa mga kabukiran. Sa makadaghan misa-
kay ko sa mga tren. Mao kini ang mga panahon nga adunay mga 
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lokomotora nga gipadagan sa alisngaw sa makina [steam locomoti-
ves]. Kadto nga mga makina sa mga rilis mga dagko kaayo ug pas-
pas ug makuyaw. Kanunay kong nahibulong giunsa sa inhenyero 
sa pagpadayon sa dugay nga biyahe sa gabii. Dayon nakaamgo ko 
nga kini dili usa ka dugay nga biyahe, apan usa ka makanunayon 
nga pagpadayon sa kadiyot nga biyahe. Ang makina adunay usa ka 
kusog nga suga sa pangunahan nga naghatag og kahayag sa agia-
nan alang sa gilay- on nga 400 o 500 ka metro. Nakita sa inhinyero 
ang kadto lang nga gilay- on, ug kadto igo na, tungod kay kini mao 
ang kanunay anaa sa iyang atubangan sa tibuok gabii hangtud sa 
kaadlawon sa bag- o nga adlaw. . . .

Ug sama niini ang atong mahangturon nga biyahe. Mohimo kita og 
usa ka lakang sa matag higayon. Sa pagbuhat sa ingon moabut kita 
padulong sa wala mahibaloi, apan ang hugot nga pagtuo naghatag 
og kahayag sa agianan. Kon amumahon nato ang kanang hugot nga 
pagtuo, dili gayud kita magalakaw sa kangitngit. . . .

Ang hagit nga masinati sa matag miyermbro niini nga Simbahan 
mao ang paghimo sa sunod nga lakang, sa pagdawat niana nga 
responsibilidad nga siya gitawag, bisan pa nga siya nibati nga dili 
niya kini makaya, ug sa pagbuhat sa ingon diha sa hugot nga pagtuo 
uban ang hingpit nga paglaum nga ang Ginoo motabang kaniya nga 
makasabut unsay iyang sunod buhaton.4

2
Ang hugot nga pagtuo mao ang sukaranan sa 

pagpamatuod ug ang kalig- on sa buhat sa Ginoo sa yuta.

Ang bugtong tinuod nga katigayunan sa Simbahan anaa sa hugot 
nga pagtuo sa mga katawhan niini.5

Usa ka kahibulongan ug talagsaon nga butang nga liboan ang 
na- impluwensiyahan pinaagi sa milagro sa Balaang Espiritu, nga sila 
motuo ug modawat ug mahimong mga miyembro [sa Simbahan]. 
Sila nabunyagan. Ang ilang mga kinabuhi na- impluwensyahan sa 
kahangturan alang sa kaayohan. Ang mga milagro mahitabo. Ang 
diyutay nga hugot nga pagtuo moabut ngadto sa ilang mga kasing-
kasing. Kini motubo samtang sila nagkat- on. Ug sila modawat og 
baruganan human sa usa ka baruganan, hangtud nga sila makadawat 
sa matag usa sa kahibulongan nga mga panalangin nga moabut 
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niadtong naglakaw uban ang hugot nga pagtuo diha niining, Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

. . . Kining bililhon ug kahibulongan nga gasa sa hugot nga pag-
tuo, kining gasa gikan sa Dios nga atong Amahan sa Kahangturan, 
mao gihapon ang kalig- on niini nga buhat ug ang hilom nga gahum 
sa mensahe niini. Ang hugot nga pagtuo ang sukaranan niining 
tanan. Ang hugot nga pagtuo ang gigikanan niining tanan. Bisan 
sa pag- adto sa misyon, pagsunod sa Pulong sa Kaalam, pagbayad 
sa ikapulo, kining tanan mao ra. Ang hugot nga pagtuo nga ania 
kanato mao ang maipahayag sa tanan natong buhat.

. . . Ang kalig- on niini nga katuyoan ug gingharian dili makita sa 
temporal nga mga kabtangan niini, bisan pa man nga kini madani-
hon. Makaplagan kini diha sa mga kasingkasing sa mga katawhan 
niini. Mao nga kini malampuson. Mao nga kini lig- on ug nagtubo. 
Mao nga kini makatuman sa talagsaong mga butang nga kini nag-
buhat. Kining tanan mahimo pinaagi sa gasa sa hugot nga pagtuo, 
gitugyan sa Labawng Makagagahum ngadto sa Iyang mga anak 
nga wala nagduha- duha ug wala nahadlok, apan nagpadayon. . . .

Ang hugot nga pagtuo mao ang sukaranan sa pagpamatuod. Ang 
hugot nga pagtuo nagpailalum sa pagkamaunongon ngadto sa Sim-
bahan. Ang hugot nga pagtuo nagrepresentar sa sakripisyo, gihatag sa 
dakong kalipay aron sa pagtabang sa pagpalambo sa buhat sa Ginoo.6

Ang ebanghelyo mao ang maayong balita. Kini usa ka mensahe 
sa kadaugan. Kini usa ka katuyoan nga angay nga hingpit dawaton 
uban ang tumang kadasig. . . .

Dili kita mahadlok. Si Jesus mao ang atong lider, ang atong kalig- 
on, ug ang atong hari.

Kini mao ang panahon diin negatibo ang kinaiya sa daghan nga 
mga tawo. Ang atong misyon nagkinahanglan og hugot nga pagtuo. 
Ngadto sa akong mga igsoon nga lalaki ug babaye sa tanang dapit, 
mohangyo ako kaninyo nga momatuod pag- usab sa inyong hugot 
nga pagtuo, nga ipauswag kini nga buhat sa tibuok kalibutan. . . .

“Mga kaigsoonan, kita dili ba mopadayon sa hilabihan nga mahi-
nungdanon nga katuyoan? Padayon ug ayaw pagsibug. Pagmaisugon, 
mga kaigsoonan; ug sa kanunay, ngadto sa kadaugan!” (D&P 128:22). 
Si Propetang Joseph misulat sa usa ka salmo sa hugot nga pagtuo.
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Mahimayaon kaayo ang kagahapon niining buhat sa Dios. Puno 
kini og kabayanihon, kaisug, pagkawalay kahadlok, ug hugot nga 
pagtuo. Ang panahon karon talagsaon kaayo samtang kita mopa-
dayon sa unahan aron mapanalanginan ang mga kinabuhi sa mga 
katawhan bisan asa man sila mopatalinghug sa mensahe sa mga 
sulugoon sa Ginoo. Ang umaabot mahimong maanindut kaayo 
samtang ang Labawng Makagagahum magpadayon sa Iyang mahi-
mayaon nga buhat, nga mo- impluwensiya sa tanan kinsa modawat 
ug magpakabuhi sa Iyang ebanghelyo, ug gani mokab- ut ngadto 
sa mahangturon nga panalangin sa Iyang mga anak nga lalaki ug 
babaye sa tanang mga henerasyon pinaagi sa dili hakog nga pag-
trabaho niadtong kansang mga kasingkasing puno sa gugma alang 
sa Manunubos sa kalibutan. . . .

Gidapit nako ang matag usa kaninyo, bisan asa man kamo nga 
mga miyembro niini nga simbahan, nga mobarug sa inyong mga tiil 
ug uban ang usa ka awit sa inyong kasingkasing nga mopadayon 
sa unahan, magpakabuhi sa ebanghelyo, maghigugma sa Ginoo, ug 
maglig- on sa gingharian. Maghiusa kita nga padayong mosunod sa 
dalan ug magpabilin nga matinud- anon, ang Labawng Makagagahum 
mao ang atong kalig- on.7

3
Uban ang hugot nga pagtuo, makabuntog kita sa kahadlok 
ug sa bisan unsa nga babag o hagit sa atong mga kinabuhi.

Kinsa man taliwala kanato ang makasulti nga siya wala mibati 
og kahadlok? Wala koy nailhan nga nakalingkawas. Adunay pipila, 
siyempre, nga nakasinati og mas grabe nga kahadlok kay sa uban. 
Adunay pipila nga makabangon og dali, apan ang uban natanggong 
ug nabira niini paubos ug gani nadala ngadto sa kapildihan. Nag- 
antus kita gikan sa kahadlok sa pagtamay, sa kahadlok sa pagka-
pakyas, sa kahadlok sa pag- inusara, sa kahadlok sa pagkawalay 
kahibalo. Ang pipila nahadlok sa karon, ang uban sa umaabot. 
Ang pipila nagdala sa palas- anon sa sala ug buot mohatag sa hapit 
bisan unsa aron makapalingkawas sa ilang mga kaugalingon gikan 
niadtong mga palas- anon apan nahadlok nga mag- usab sa ilang 
mga kinabuhi. Ilhon nato nga ang kahadlok wala naggikan sa Dios, 
apan nga ang kining samok, magub- anon nga elemento naggikan sa 



K a P i T u l o  2 5

394

kaaway sa kamatuoran ug pagkamatarung. Ang kahadlok mao ang 
katugbang sa hugot nga pagtuo. Makapahuyang ang mga epekto 
niini, gani makapatay.8

Misulat si Pablo ngadto kang Timoteo: “Kay kita wala sa Dios 
hatagig espiritu sa katalaw; kondili sa espiritu sa gahum, ug sa 
gugma, ug pagpugong sa kaugalingon.

“Busa, ayaw ikaulaw ang pagpanghimatuod alang sa atong Ginoo” 
(2 Tim. 1:7–8).

Unta ang matag miyembro niini nga simbahan buot mobutang 
niadto nga mga pulong diin mahimo niya kining makita matag 
buntag inig sugod niya sa iyang adlaw. Makahatag kini kanato og 
kaisug nga mosulti, makahatag kini kanato sa hugot nga pagtuo 
aron mosulay, mas makapalig- on pa kini sa atong lig- on nga pagtuo 
diha sa Ginoong Jesukristo. Nagtuo ako nga mas daghan pa nga 
mga milagro ang mahitabo sa ibabaw sa kalibutan.9

“busa ayaw . . . ikaulaw ang pagpanghimatuod 
alang sa atong ginoo” (2 Timoteo 1:8).
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Usa ka adlaw niana mipakigpulong ko sa usa ka higala nga naka- 
eskapo gikan sa iyang lumad nga yuta. Sa dihang napakyas ang 
gobyerno sa iyang nasud, gidakop siya ug gibilanggo. Ang iyang 
asawa ug mga anak naka- ikyas, apan sulod sa tulo ka tuig ug labaw 
pa usa siya ka binilanggo nga walay komunikasyon sa iyang mga 
minahal. Ang pagkaon dili maayo, ang kondisyon sa pagpakabuhi 
lisud, nga walay kahigayunan nga moasenso.

“Unsay nakatabang nimo nga molahutay sa tanan niadtong ngit-
ngit nga mga panahon?” Nangutana ko.

Mitubag siya: “Ang akong hugot nga pagtuo; ang akong hugot nga 
pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo. Gibutang nako ang akong mga 
pag- antus ngadto kaniya, ug dayon mora og nigaan kini og maayo.” 10

Mosalir ra kining tanan. Ayaw og kabalaka. Mosulti ko niana sa 
akong kaugalingon matag buntag. Mosalir ra kining tanan. Kon 
imong buhaton ang imong pinakamaayo, mosalir ra kining tanan. 
Ibutang ang imong pagsalig diha sa Dios, ug padayon sa unahan 
uban sa hugot nga pagtuo ug pagsalig diha sa umaabot. Ang Ginoo 
dili mobiya kanato. Dili Siya mobiya kanato.11

Dili ba maka- ingon ang bisan kinsa kanato nga kon aduna kitay 
mas dako nga hugot nga pagtuo diha sa Dios makahimo kita og 
mas maayo kay sa atong gibuhat karon? Walay babag nga dako ra 
kaayo, walay hagit nga lisud ra kaayo, kon aduna kitay hugot nga 
pagtuo. Uban sa hugot nga pagtuo makabuntog kita niadtong mga 
negatibo nga mga elemento sa atong mga kinabuhi nga kanunayng 
nagbira kanato paubos. Uban sa paningkamot makapalambo kita sa 
abilidad nga mobuntog niadtong mga kahinayak nga mopadulong 
ngadto sa makapaunlod ug dautan nga mga buhat. Uban sa hugot 
nga pagtuo makapugong kita sa atong mga kahinam. Makapaapil 
kita sa uban nga nawad- an sa paglaum ug napildi, ug makatabang 
kita kanila pinaagi sa kalig- on ug gahum sa atong kaugalingong 
hugot nga pagtuo.12
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4
Samtang naggamit kita sa atong hugot nga pagtuo, 

ang Ginoo motabang nga kini molambo.

Samtang naggamit kamo sa inyong panahon ug mga talento diha 
sa pag- alagad, ang inyong hugot nga pagtuo motubo ug ang inyong 
mga pagduha- duha mominos.13

Ang Simbahan mohangyo kaninyo sa pagbuhat sa daghan nga 
mga butang. Mohangyo kini kaninyo nga moalagad sa nagkala-
inlaing mga buhat. Wala kitay binayran nga mga ministro. Kamo 
ang mahimong mangalagad niini nga Simbahan, ug sa matag higa-
yon nga hangyuon kamo sa pag- alagad moaghat ako kaninyo nga 
motubag,ug samtang magbuhat kamo sa ingon ang inyong hugot 
nga pagtuo molig- on ug molambo. Ang hugot nga pagtuo sama sa 
kaunoran sa akong bukton. Kon kini akong gamiton, kon kini akong 
amumahon, kini molig- on, mohimo kini og daghang mga butang. 
Apan kon ako kining ibutang sa usa ka sambilayan [sling] ug dili kini 
gamiton, kini maluya ug mahimong walay gamit, ug ingon usab kini 
mahisama kaninyo. Kon inyong dawaton ang matag oportunidad, 
kon inyong dawaton ang matag calling, ang Ginoo mohimo niini nga 
mahimo ninyong ipahigayon. Ang Simbahan dili mohangyo kaninyo 
sa pagbuhat og bisan unsang butang nga dili ninyo mahimo uban 
ang tabang sa Ginoo.14

Mao kini ang akong pag- ampo alang kanatong tanan—“Ginoo, 
dugangi ang among pagtoo” [tan- awa sa Lucas 17:5]. Dugangi ang 
among hugot nga pagtuo aron makabuntog sa kawalay kasiguroan 
ug pagduhaduha. . . .

. . . Ginoo, dugangi ang among hugot nga pagtuo aron makabun-
tog sa mga tawo nga nagbuhat og supak niining Imong halangdon 
ug balaan nga buhat. Lig- ona ang among kabubut- on. Tabangi kami 
sa pagtukod ug pagpakaylap sa Imong gingharian sumala sa Imong 
halangdon nga sugo, nga kining ebanghelyo mahimong masangyaw 
sa tibuok kalibutan isip usa ka saksi ngadto sa tanang nasud. . . .

. . . Hatagi kami og hugot nga pagtuo nga makalantaw og saylo 
pa sa mga problema sa karon ngadto sa mga milagro sa umaa-
bot. Hatagi kami og hugot nga pagtuo nga makabayad sa among 
mga ikapulo ug mga halad ug mobutang sa among pagsalig diha 
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Kanimo, ang Makagagahum, sa pag- abli sa mga tamboanan sa 
langit sama sa Imong gisaad. Hatagi kami og hugot nga pagtuo 
aron sa pagbuhat kanunay sa unsay matarung ug motugot nga 
mosunod ang sangputanan.

Hatagi kami og hugot nga pagtuo sa panahon nga kami nakig-
limbasog sa mga pagsulay ug kami matukmod ngadto sa yuta. Atol 
sa mga panahon nga kami masakiton unta ang among pagsalig 
molig- on diha sa mga gahum sa priesthood. Unta kami mosunod 
sa tambag ni Santiago:

“Aduna ba kaninyoy nagamasakiton? Ipakuha niya ang mga ancia-
no sa iglesia, ug paampoa sila alang kaniya, nga magahaplas kaniya 
ug lana tungod sa ngalan sa Ginoo:

“Ug ang pag- ampo nga inubanag pagtoo magaayo sa masakiton, ug 
siya pagabangonon sa Ginoo” (Santiago 5:14–15; italics gidugang). . . .

Ginoo, sa dihang kami naglakaw sa walog sa landong sa kama-
tayon, hatagi kami og hugot nga pagtuo nga mopahiyum bisan 
kon kami magul- anon, nahibalo nga kining tanan kabahin sa 
mahangturon nga plano sa usa ka mahigugmaon nga Amahan, 
nga inig kamatay namo kami mosulod sa laing kinabuhi nga mas 
mahimayaon, ug nga pinaagi sa pag- ula sa Anak sa Dios ang tanan 
mobangon gikan sa lubnganan ug ang mga matinud- anon moadto 
ngadto sa kahimayaan.

Hatagi kami og hugot nga pagtuo aron tinguhaon ang buhat 
sa pagtubos sa mga patay aron ang Imong mahangturon nga mga 
katuyoan mahimong matuman alang sa Imong mga anak nga mga 
lalaki ug babaye sa tanang henerasyon.

Amahan, hatagi kami og hugot nga pagtuo nga mosunod og 
tambag diha sa gagmay nga mga buluhaton nga mahimong maka-
huluganon kaayo. . . .

Ginoo, dugangi ang among pagtuo sa usag usa, ug sa among 
mga kaugalingon, ug sa among kapasidad nga mobuhat og maayo 
ug mahinungdanon nga mga butang. . . .

Amahan, dugangi ang among hugot nga pagtuo. Sa tanan namong 
panginahanglan, sa akong hunahuna ang labing mahinungdanon 
mao ang pagdugang sa hugot nga pagtuo. Ug unya, mahal nga 
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Amahan, dugangi ang among hugot nga pagtuo diha Kanimo, ug 
diha sa Imong Hinigugmang Anak, diha sa Imong mahinungdanong 
mahangturon nga buhat, sa among mga kaugalingon isip Imong 
mga anak, ug sa among kaantigo nga moadto ug mobuhat sumala 
sa Imong kabubut- on, ug sa Imong mga lagda, ako mapainubsanon 
nga nag- ampo diha sa pangalan ni Jesukristo, amen.15

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
• Si Presidente Hinckley mitudlo nga ang hugot nga pagtuo diha sa 

Dios mao “ang dakong nagpalihok nga gahum nga makapausab 
sa atong mga kinabuhi” (seksyon 1). Unsa nga mga kasinatian 
ang nakatabang kaninyo nga makat- on mahitungod sa gahum sa 
hugot nga pagtuo? Giunsa ninyo pagkakita nga kon “moabut kita 
padulong sa wala mahibaloi, . . . ang hugot nga pagtuo maghatag 
og kahayag sa agianan”?

• Unsay atong makat- unan gikan sa seksyon 2 mahitungod sa tinub-
dan sa kalig- on sa Simbahan? Sa unsang paagi nga ang hugot nga 
pagtuo ug sakripisyo may kalabutan sa usag- usa? Hunahunaa kon 
unsaon ninyo nga makasunod sa tawag ni Presidente Hinckley 
nga “ipauswag kini nga buhat sa tibuok kalibutan.”

• Ngano kaha nga ang hugot nga pagtuo adunay gahum nga mota-
bang kanato sa panahon sa pagsulay? (Tan- awa sa seksyon 3.) 
Kanus- a ang hugot nga pagtuo nakatabang kaninyo nga mobun-
tog sa kahadlok? Kanus- a ang hugot nga pagtuo nakatabang 
kaninyo nga mobuntog sa uban nga mga babag?

• Ribyuha ang pag- ampo ni Presidente Hinckley diha sa seksyon 4. 
Unsa nga mga pulong niini nga pag- ampo ang adunay linain nga 
kahulugan alang kaninyo? Sa unsang paagi ang hugot nga pagtuo 
makatabang kanato sa pagbuntog sa kawalay kasigurohan ug sa 
kahadlok? Sa unsang paagi ang hugot nga pagtuo makatabang 
kanato nga molantaw nga saylo pa sa mga problema ngadto sa 
pagkakita og mga milagro?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan
Juan 14:12–14; Mga Taga- Roma 5:1–5; 2 Nephi 26:12–13; Moroni 

7:33–38; D&P 27:16–18

Tabang sa Pagtudlo
“Kon kanunay ug makugihon kitang magtuon sa mga kasulatan, 

matinguhaon sa paggiya gikan sa Espiritu, mahimo kitang andam 
modawat sa paglamdag mahitungod sa unsaon pag- andam og mga 
leksyon. Mahimo usab kita nga andam sa pagdawat ug pagsunod sa 
mga pag- aghat gikan sa Espiritu samtang magtudlo kita” (Pagtudlo, 
Walay Labaw Ka Mahinungdanon nga Tawag [1999], 14).
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