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“Ang kahibalo nga mainampingon nga girekord maoy usa ka kahibalo nga magamit 
sa panahon sa panginahanglan. Ang sensitibong espirituhanon nga impormasyon 
kinahanglan nga tipigan sa usa ka sagradong dapit nga nagpakita ngadto sa Ginoo 
giunsa kini nimo sa pagmahal. Kana nga buhat nagpadako sa kalagmitan nga 
makadawat ka og dugang kahayag.”

Richard G. Scott, “Acquiring Spiritual Knowledge,” Ensign, Nob. 1993, 88.



Samtang kita magsaulog sa pagkatawo ni Jesukristo duha ka
libo ka tuig na ang milabay, kita mohalad sa atong pagpa-
matuod sa pagkatinuod sa Iyang dili katupngan nga kina-

buhi ug sa walay katapusan nga gahum sa Iyang labing dako nga
sakripisyo sa pag-ula. Walay lain nga adunay labaw ka mahinung-
danon nga impluwensya diha sa tanan kinsa nakapuyo ug magpu-
yo pa dinhi sa yuta.

Siya mao ang Halangdong Jehova sa Daang Tugon, ang Mesiyas
sa Bag-ong Tugon. Ubos sa pagdumala sa Iyang Amahan, Siya mao
ang tiglalang sa yuta. “Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi
kaniya; ug niadtong mga nangahimo na, walay bisan usa nga nahi-
mo nga dili pinaagi kaniya” (Juan 1:3). “Bisan og walay sala, Siya
gibunyagan aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Siya mipa-
dayon sa paghimog mga kaayohan” (Mga Buhat 10:38), apan siya
gitamay tungod niini. Ang Iyang ebanghelyo usa ka mensahe sa kali-
naw ug maayong kabubut-on. Siya kinasingkasing nga mihangyo sa
tanan sa pagsunod sa Iyang panig-ingnan. Siya naglakaw sa mga
dalan sa Palestina, nag-ayo sa masakiton, naghimo nga ang buta
makakita, ug nagbuhi sa patay. Siya nagtudlo sa mga kamatuoran sa
kahangturan, ang pagkatinuod sa atong kinabuhi nga wala pa dinhi
sa yuta, ug ang kahimoan alang sa anak nga mga lalaki ug anak nga
mga babaye sa Dios sa umaabot nga kinabuhi.

Siya mitukod sa sakramento isip usa ka handumanan sa Iyang
labing dako nga sakripisyo sa pag-ula. Siya gidakop ug gihukman sa
bakak nga mga pasangil, gipahamtangan og sala aron matagbaw ang
manggugubot nga panon, ug gihukman nga mamatay diha sa krus sa
Kalbaryo. Siya mihatag sa Iyang kinabuhi aron sa pag-ula sa mga sala
sa tanang mga katawhan. Ang Iyang kinabuhi usa ka gasa nga giha-
tag alang sa tanan kinsa magpuyo dinhi sa yuta.

Kami ligdong nga mopamatuod nga ang Iyang kinabuhi, diin
mao ang mahinungdanon sa tibuok kasaysayan sa tawo, nagsugod
dili lamang sa Betlehem ni natapos sa Kalbaryo. Siya mao ang
Unang Natawo sa Amahan, ang Bugtong Anak diha sa unod, ang
Manunubos sa kalibutan.

Siya mibangon gikan sa lubnganan para mahimong “nahaunang
gibanhaw sa mga nangamatay” (1 Mga Taga-Corinto 15:20). Isip
Nabanhaw nga Ginoo, Siya miduaw niadtong Iyang gihigugma dinhi
sa kinabuhi. Siya usab nangalagad taliwala sa Iyang “laing karnero”
(Juan 10:16) sa karaang America. Sa kalibutan karon, Siya ug ang
Iyang Amahan nagpakita ngadto sa batang lalaki nga si Joseph

Smith, sinugdanan sa dugay nang gisaad nga “kapaigoan sa kahing-
pitan sa mga panahon” (Mga Taga-Efeso 1:10).

Mahitungod sa Buhi nga Kristo, ang Propeta Joseph misulat: “Ang
iyang mga mata ingon sa usa ka siga sa kalayo; ang buhok sa iyang ulo
puti sama sa lunsay nga yelo; ang iyang panagway mihayag labaw sa
kahayag sa adlaw; ug ang iyang tingog ingon sa dahunog sa dagko nga
mga katubigan gani ang tingog ni Jehova, nag-ingon:

“Ako mao ang sinugdanan ug ang katapusan; Ako mao siya kinsa
nabuhi, Ako mao siya kinsa gipatay; Ako mao ang inyong manlala-
ban ngadto sa Amahan” (D&P 110:3–4).

Mahitungod Kaniya ang Propeta mipahayag usab: “Ug karon,
human sa daghan nga pagpamatuod nga gihatag mahitungod kani-
ya kini mao ang pagpamatuod, ang katapusan sa tanan, nga kami
naghatag kaniya: Nga siya buhi!

“Kay kami nakakita kaniya, gani diha sa tuo nga kilid sa Dios; ug
kami nakadungog sa tingog nga nagpamatuod nga siya mao ang
Bugtong Anak sa Amahan—

“Nga pinaagi kaniya, ug ngadto kaniya, ug tungod kaniya, ang
mga kalibutan nalalang, ug ang mga lumulupyo niana mao ang anak
nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios” (D&P 76:22–24).

Kami mopahayag pinaagi sa ligdong nga mga pulong nga ang Iyang
pagkapari ug ang Iyang Simbahan gipahiuli dinhi sa yuta—tinukod iba-
baw sa patukoranan sa . . . mga apostoles ug mga propeta. Si Jesukristo
mao ang ulohang bato sa pamag-ang” (Mga Taga-Efeso 2:20).

Kami mopamatuod nga Siya sa umaabot nga adlaw mobalik
nganhi sa yuta. “Ug ang himaya ni Jehova igapadayag, ug ang tanan
nga unod sa tingub makakita niini; kay ang ba-ba ni Jehova nagsul-
ti niini” (Isaias 40:5). Siya momando isip Hari sa mga Hari ug moha-
ri isip Ginoo sa mga Ginoo, ug ang tanang tuhod magaluhod, ug ang
tanang dila magdayeg, sa pagsimba diha sa atubangan Kaniya. Matag
usa kanato mobarug aron pagahukman Kaniya sumala sa atong mga
buhat ug sa mga tinguha sa atong mga kasingkasing.

Kami mopamatuod, ingon nga sa husto nga paagi Iyang gi-orden
nga mga Apostoles—nga si Jesus mao ang Buhi nga Kristo, ang imor-
tal nga Anak sa Dios. Siya mao ang halangdong Haring Immanuel,
kinsa nagbarug karon sa tuong kamot sa Iyang Amahan. Siya mao
ang kahayag, ang kinabuhi, ug ang paglaum sa kalibutan. Ang iyang
paagi mao ang dalan nga paingon ngadto sa kalipay dinhi niini nga
kinabuhi ug sa kinabuhing dayon sa kalibutan nga moabut. Salamat
ngadto sa Dios sa dili katupngan nga gasa sa Iyang balaan nga Anak.

ANG BUHI NGA KRISTO
ANG PAGPAMATUOD SA MGA APOSTOLES

ANG SIMBAHAN NI JESUKRISTO SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW
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Pasiuna sa Doctrinal 
Mastery
Diha sa Basahon ni Mormon, gitudloan ni propeta 
Helaman ang iyang mga anak “Kini diha sa lig- on 
nga sukaranan sa atong Manunubos, nga mao si 
Kristo, ang Anak sa Dios, nga kamo kinahanglan 
gayud motukod sa inyong tukuranan” (Helaman 
5:12). Ang pagtukod og pundasyon diha kang 
Jesukristo—nga naglakip sa pagkasabut, pagtuo, ug 
pagpakabuhi subay sa Iyang doktrina—mopalawom 
sa atong pagkakabig ug pasalig isip Iyang mga 
disipulo, manalipud kanato batok sa mga 
impluwensya sa kaaway, ug matabangan kita sa 
pagpanalangin sa kinabuhi sa uban.

Usa sa mga paagi sa pagtuman niini mao ang 
sumpay- sumpay  nga pagtuon sa mga kasulatan 
diha sa klase. Laing paagi nga atong matukod ang 
pundasyon diha ni Jesukristo ug sa Iyang doktrina 
mao ang usa ka paningkamot nga gitawag og 
Doctrinal Mastery.

Ang Doctrinal Mastery magtutok sa duha ka 
sangputanan:

 1. Ang pagkat- on ug paggamit sa balaang mga 
baruganan alang sa pag- angkon og espirituhanong 
kahibalo
Ang Langitnong Amahan mipadayag og mga 
baruganan alang sa pag- angkon og espirituhanong 
kahibalo. Kini nga mga baruganan naglakip sa 
paglihok pinaagi sa hugot nga pagtuo, pagsuta 
sa mga konsepto ug mga pangutana inubanan 
sa mahangturong panglantaw, ug sa dugang nga 
pagtinguha og panabut pinaagi sa balaanong 
gitudlo nga mga tinubdan. Mapalambo nato ang 

Doctrinal mastery samtang kita mogamit niini 
nga mga baruganan ug magkat- on sa pagpangita 
og mga tubag sa doktrinal ug historikal nga mga 
pangutana sa paagi nga madapit ang Espiritu Santo 
sa paglig- on sa atong pagtuo kang Jesukristo ug sa 
Iyang doktrina.

 2. Ang pag- master sa doktrina sa ebanghelyo ni 
Jesukristo ug sa mga tudling sa kasulatan diin ang 
doktrina gitudlo
Kini nga sangputanan sa Doctrinal Mastery 
makab- ot pinaagi sa:
 a. Pagpalambo og mas lawom nga panabut 

sa matag mosunod nga hilisgutan ug sa 
mahinungdanong mga pamahayag sa doktrina 
nga gitino diha sa matag hilisgutan:

• Ang Dios nga Kapangulohan
• Ang plano sa kaluwasan
• Ang Pag- ula ni Jesukristo
• Ang Pagpahiuli
• Mga propeta ug ang pagpadayag
• Priesthood ug mga yawe sa priesthood
• Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad
• Kaminyoon ug pamilya
• Mga sugo

 b. Pagkahibalo kon sa unsang paagi gitudlo ang 
mga pamahayag sa doktrina diha sa mga 
Doctrinal mastery passage ug sa pagpangita 
niana nga mga tudling.

 c. Pagpasabut sa matag pamahayag sa doktrina sa 
tin- aw nga paagi, gamit ang nag- uban nga mga 
Doctrinal mastery passage.

 d. Paggamit sa unsay atong nakat- unan sa inadlaw 
natong mga pagpili ug sa atong mga tubag sa 
doktrinal, sosyal, ug historikal nga mga isyu ug 
pangutana.

Mahinungdanon nga Dokumento sa 
Doctrinal Mastery 



MahinungDanon nga DokuMento Sa Doctrinal MaStery  

2

Pag- angkon og 
Espirituhanong Kahibalo
Tungod kay gihigugma kita sa atong Langitnong 
Amahan ug gusto nga kita molambo ngadto sa 
pagkahimong sama Kaniya, Iya kitang giawhag nga 
“[pangitaon] ang pagtulun- an, gani pinaagi sa 
pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” 
(D&P 88:118). Sa atong pagpangita sa kamatuoran, 
makasalig kita Kaniya sa hingpit, makasalig sa Iyang 
kaalam, Iyang gugma, ug sa Iyang gahum sa pagtudlo 
ug pagpanalangin kanato. Nahibalo ang Dios sa 
tanang butang ug Siya ang tinubdan sa tanang 
kamatuoran (tan- awa sa Mosiah 4:9). Misaad siya 
nga ipadayag ang kamatuoran diha sa atong mga 
hunahuna ug kasinkasing pinaagi sa Espiritu Santo 
kon magkugi kita sa pagpangita Kaniya (tan- awa sa 
D&P 8:2–3).

Aron matabangan kita, gitudloan kita sa Langitnong 
Amahan unsaon sa pag- angkon og espirituhanong 
kahibalo. Giestablisar niya ang mga kondisyon nga 
angay natong sundon aron maangkon kana nga 
kahibalo. Ang balaanon niyang sumbanan 
nagkinahanglan nga kita adunay matinuorong 
tinguha nga mahibalo sa kamatuoran (tan- awa sa 
Moroni 10:4–5) ug andam nga magpakabuhi sumala 
sa unsay gipadayag sa Dios (tan- awa sa Juan 7:17). 
Ang sinsero natong tinguha modala kanato ngadto 
sa pagpangita sa kamatuoran pinaagi sa pag- ampo 
(tan- awa sa Santiago 1:5–6; 2 Nephi 32:8–9) ug sa 
seryusong pagtuon sa mga pulong sa Dios (tan- awa 
sa 2 Timoteo 3:15–17; 2 Nephi 32:3).

Usahay atong madiskubrihan ang bag- ong 
impormasyon o may mga panguta kita mahitungod 
sa doktrina, mga gisunod, o kasaysayan sa Simbahan 
nga ingon og lisud sabton. Ang pagpangutana ug 
pagpangita og mga tubag usa ka mahinungdanong 
bahin sa atong paningkamot nga makakat- on sa 
kamatuoran. Ang ubang pangutana nga moabut sa 
atong hunahuna tingali dinasig sa Espiritu Santo. Ang 
dinasig nga mga pangutana kinahanglang ikonsiderar 
nga mga gasa gikans a Dios nga maghatag kanato og 
mga oportunidad nga mapalambo ang atong panabut 
ug malig- on ang atong pagpaniguro nga ang Ginoo 
andam nga motudlo kanato. Bisan unsa ang tinubdan 
sa atong mga pangutana, gipanalanginan kita og 

abilidad sa paghunahuna ug pagpangatarungan ug 
ang impluwensya sa Ginoo mopalambo sa atong 
hunahuna ug mopalawom sa atong panabut. Ang 
atong kinaiya ug intensyon diin kita mangutana ug 
magtinguha og mga tubag makaapekto og dako sa 
atong abilidad sa pagkat- on pinaagi sa Espiritu Santo.

Ang mosunod nga tulo ka baruganan mogiya kanato 
samtang magtinguha kita sa pagkat- on ug pagsabut 
sa mahangturong kamatuoran ug pagsulbad sa mga 
pangutana o mga isyu: Lihukon inubanan sa hugot 
nga pagtuo, sutaon ang mga konsepto ug mga 
pangutana inubanan sa mahangturong panglantaw, 
ug dugangan ang pagtinguha og panabut pinaagi sa 
balaanong gitudlo nga mga tinubdan.

1. lihukon inubanan sa Pagtuo
Molihok kita inubanan sa pagtuo kon atong pilion 
ang pagsalig sa Dios ug Siya ang unahon pinaagi sa 
sinserong pag- ampo, pagtuon sa Iyang mga 
pagtulun- an, ug pagsunod sa Iyang mga sugo.

Samtang magtinguha kita sa pagpalambo sa atong 
panabut ug pagsulbad sa mga problema, importante 
nga mosalig kita sa pagpamatuod nga atong 
gibatunan bahin ni Jesukristo, sa Pagpahiuli sa Iyang 
ebanghelyo, ug sa mga pagtulun- an sa Iyang gi- orden 
nga mga propeta. Gitudlo ni Elder Jeffrey R. Holland 
nga: “Kon kini nga mga higayon moabut ug mogawas 
ang mga problema, ang kasulbaran dili dayon moabut, 
panggunit og hugot sa unsay inyo nang nahibaloan ug 
barug nga malig- on hangtud moabut ang dugang nga 
kahibalo” (“Nagatuo Ako,” Ensign o Liahona, Mayo 
2013, 94). Ang Ginoo mismo midapit kanato sa 
“paghunahuna ngadto [Kaniya] sa matag hunahuna; 
ayaw pagduha- duha, ayaw kahadlok” (D&P 6:36).

Atol sa mga panahon nga dili dayon matubag ang 
atong mga pangutana, makatabang ang 
paghinumdom nga bisan og ang Langitnong Amahan 
mipadayag sa tanan nga gikinahanglan sa atong 
kaluwasan, wala pa Niya ikapadayag ang tanang 
kamatuoran. Samtang padayon kita nga mangita og 
mga tubag, kinahanglan nga magpakabuhi kita sa 
hugot nga pagtuo—mosalig nga sa katapusan kita 
makadawat sa mga tubag nga atong gitinguha 
(tan- awa sa Mga Proverbio 3:5–6; Ether 12:6). 
Samtang magmatinud- anon kita sa mga kamatuoran 
ug kahayag nga nadawat na nato, makadawat pa kita 
og daghan. Ang tubag sa atong mga pangutana ug 
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pag- ampo kasagaran moabut nga “ pagtulun- an 
human sa usa ka pagtulun- an, lagda human sa usa ka 
lagda” (2 Nephi 28:30).

2. Susihon ang mga konsepto ug mga 
Pangutana inubanan sa 
Mahangturong Panglantaw

Sa pagsusi sa doktrinal nga mga konsepto, mga 
pangutana, ug sosyal nga mga isyu inubanan sa 
mahangturong panglantaw, atong ikonsiderar ang 
kinatibuk- ang kahulugan niini sa plano sa kaluwasan 
ug sa mga pagtulun- an sa Manluluwas. Tinguhaon 
nato ang tabang sa Espiritu Santo aron makita ang 
mga butang sama sa pagkakita niini sa Ginoo. 
Magtugot kini nga atong maporma og usab ang 
pangutana (aron makita sa laing paagi ang 
pangutana) ug matan- aw ang mga ideya basi sa 
sumbanan sa kamatuoran nga gihimo sa Ginoo kay sa 
pagdawat sa ideya o mga pagbana- bana nga gihimo 
sa kalibutan (tan- awa sa 1 Mga Taga- Corinto 2:5, 
9–11). Mahimo nato kini pinaagi sa pagpangutana og 
sama sa “Unsa man gayud ang akong nahibaloan 
mahitungod sa Langitnong Amahan, sa Iyang plano, 
ug sa unsang paagi Niya gidumala ang Iyang mga 
anak?” ug “Unsa nga pagtulun- an sa ebanghelyo ang 
may kalabutan o naghatag og katin- awan niining 
konsepto o isyu?”

Gani ang mga pangutana nga may kalabutan sa 
historikal nga mga hitabo nagkinahanglan sa pagsusi 
niini inubanan sa mahangturong panglantaw. 
Samtang padayon natong gipalig- on ang atong 
pagsalig sa Langitnong Amahan ug sa Iyang plano 
sa kaluwasan, mas klaro natong makita ang mga 
problema. Makatabang usab ang pagsusi sa historikal 
nga mga pangutana sa tukmang historikal nga 
kahulugan pinaagi sa pagkonsiderar sa kultura ug 
mga kinaiya sa maong panahon kay sa pagtan- aw sa 
kasamtangang mga panglantaw ug mga kinaiya.

Importante ang paghinumdom nga ang historikal nga 
mga detalye wala magdala samakaluwas nga gahum 
sa mga ordinansa, mga pakigsaad, ug doktrina. Kon 
mabalda ka sa wala kaayoy kahulugan nga mga 
detalye nga maoy hinungdan nga dili na nimo makita 
ang nagkadayag nga mga milagro sa Pagpahiuli sama 
ra kini sa paggahin og panahon sa pag- analisar sa 

sudlanan sa regalo ug gibaliwala ang kanindot sa 
regalo mismo.

tinguhaa ang Dugang nga Panabut 
pinaagi sa Balaanong gitudlo nga 
mga tinubdan
Isip kabahin sa gipili sa Ginoo nga proseso sa 
pag- angkon og espirituhanong kahibalo, miestablisar 
Siya og mga tinubdan nga pinaagi niini Iyang 
ikapadayag ang kamatuoran ug giya sa Iyang mga 
anak. Kini nga mga tinubdan naglakip sa kahayag ni 
Kristo, sa Espiritu Santo, sa mga kasulatan, mga 
ginikanan, ug mga lider sa Simbahan. Ang Unang 
Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles—mga propeta sa Ginoo dinhi sa 
kalibutan karon—mao ang importante kaayong 
tinubdan sa kamatuoran. Gipili ug giorden sa Ginoo 
kining mga tawhana nga mamulong alang Kaniya.

Makat- unan usab nato ang kamatuoran pinaagi 
sa ubang kasaligan nga mga tinubdan. Bisan pa, 
ang sinserong mga tigpangita sa kamatuoran 
kinahanglang magmabinantayon sa dili kasaligang 
mga tinubdan sa impormasyon. Nagpuyo kita sa 
panahon diin daghan ang “[mo]tawag sa pagkadautan 
nga matarung, ug ang pagkamatarung dautan” (Isaias 
5:20). Si Satanas mao ang amahan sa tanang bakak ug 
nagtinguha sa paglubag sa kamatuoran ug pag- agni 
aron kita mopalayo sa Ginoo ug sa Iyang pinili nga 
mga sulugoon. Kon atong mosalig sa balaanong pinili 
sa Ginoo nga mga tinubdan alang sa mga tubag og 
direksyon, mapanalanginan kita nga makaila tali sa 
tinuod ug sayop. Ang pagkat- on sa pag- ila ug 
paglikay sa dili kasaligang mga tinubdan 
makapanalipud nato gikan sa sayop nga impormasyon 
ug niadtong mga nagtinguha sa pagdaot sa atong 
tinuohan.

Pagtabang sa uban nga Makaangkon 
og espirituhanong kahibalo
Kon ang uban moduol kanato nga mangutana o 
magpakisusi bahin sa doktrina sa Simbahan, mga 
gibuhat, o kasaysayan, unsa kaha ang pinakamaayong 
paagi sa pagtabang sa ilang pagpangita sa 
kamatuoran? Ang mosunod mao ang pipila ka 
mga paagi nga sila atong matabangan:
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Maminaw pag- ayo ug pagmainampoon: Paminawa 
gayud sa dili ka pa motubag, magtinguha nga maklaro 
ug masabtan ang aktwal nga mga pangutana nga 
ilang gipangutana. Tinguhaa ang pagsabut sa tinuod 
nga tuyo sa ilang mga pangutana ug ilang mga 
pagbati ug gituohan.

Itudlo ug ipamatuod ang mga kamatuoran sa 
ebanghelyo: Ipakigbahin ang magamit nga mga 
pagtulun- an gikan sa mga kasulatan ug sa 
modernong mga propeta ug kon sa unsang paagi kini 
nakahimo og kalainan sa imong kinabuhi. Tabangi 
kadtong imong gipakigsultihan nga masuta nila o 
maporma og usab ang ilang mga pangutana diha sa 
kinatibuk- ang kahulugan sa ebanghelyo ug sa plano 
sa kaluwasan.

Dapita sila sa paglihok inubanan sa pagtuo: 
Hinumdumi nga ang Ginoo nagkinahanglan nga kita 
magtinguha og espirituhanong kahibalo alang sa 
atong kaugalingon. Busa kinahanglan gayud nga 
dapiton nato ang uban sa paglihok inubanan sa 
pagtuo pinaagi sa pag- ampo, pagsunod sa mga sugo, 

ug makugihon nga pagtuon sa pulong sa Dios, 
mogamit sa balaanong gitudlo nga mga tinubdan, 
ilabi na ang Basahon ni Mormon. Kon mahimo, dapita 
sila sa paghinumdom sa ilang mga kasinatian dihang 
mibati sila sa Espiritu Santo ug sa ilang hugot nga 
pagpanggunit sa mahangturong mga kamatuoran nga 
ilang nakat- unan hangtud miabut ang dugang nga 
kahibalo.

Ipadayon ang pagtabang: Itanyag ang pagpangita og 
mga tubag, ug dayon ipadayon ang pagtabang pinaagi 
sa pagpakigbahin unsay imong nakat- unan. Mahimo 
sab nga dungan kamong mangita og mga tubag. 
Ipahayag ang pagsalig sa saad sa Ginoo nga mohatag 
og personal nga pagpadayag.
May kalabutan nga mga pakisayran: Jeremias 1:4–5; Amos 3:7; Mateo 
5:14–16; Mateo 16:15–19; Juan 15:16; Juan 17:3; Mga Taga- Efeso 
2:19–20; Mga Taga- Efeso 4:11–14; 2 Nephi 2:27; Mosiah 18:8–10; 
3 Nephi 18:15, 20–21; D&P 1:37–38; D&P 18:15–16; D&P 21:4–6

May kalabutan nga doktrinal nga mga hilisgutan: Ang Dios nga 
Kapangulohan: Ang Espiritu Santo; Ang Pag- ula ni Jesukristo: 
Hugot nga Pagtuo kang Jesukristo; Mga Propeta ug ang Pagpadayag; 
Mga Sugo
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Mga Doktrinal nga 
Hilisgutan

1. ang Dios nga kapangulohan
Adunay tulo ka managlahi nga personahe sa Dios 
nga Kapangulohan. Ang Dios, nga Mahangturong 
Amahan; Iyang Anak, si Jesukristo; ug ang Espiritu 
Santo. Ang Amahan ug Anak adunay mahikap, 
nahimaya nga lawas nga unod ug bukog, ug ang 
Espiritu Santo usa ka personahe sa espiritu (tan- awa 
sa D&P 130:22–23). Usa ra ang ilang katuyoan ug 
hingpit silang nagkahiusa sa pagpahinabo sa plano 
sa Langitnong Amahan.
May kalabutan nga mga pakisayran: Genesis 1:26–27; Lucas 24:36–39; 
Joseph Smith—Kasaysayan 1:15–20

Dios nga Amahan
Ang Dios nga Amahan mao ang Labing Gamahanang 
Binuhat nga atong gisimba. Siya ang Amahan sa atong 
mga espiritu (tan- awa sa Mga Hebreohanon 12:9). 
Siya hingpit, aduna sa tanang gahum, ug nahibalo 
sa tanang butang. Makiangayon Siya, manggiloy- on, 
ug mabination. Gihigugma sa hingpit sa Dios ang 
matag usa sa Iyang mga anak, ang tanan managsama 
ra ngadto Kaniya (tan- awa sa 2 Nephi 26:33). Ang 
Iyang buhat ug himaya mao ang pagpahinabo sa 
pagka- imortal ug kinabuhing dayon sa tawo.
May kalabutan nga mga pakisayran: Juan 17:3; Mosiah 4:9; Moises 1:39

Jesukristo
Si Jesukristo mao ang Unang Natawo sa Amahan sa 
espiritu ug ang Bugtong Anak sa Amahan diha sa 
unod. Ubos sa pagmando sa Amahan, gimugna ni 
Jesukristo ang mga langit ug yuta. Siya ang Jehova sa 
Daang Tugon ug ang Mesiyas sa Bag- ong Tugon.
Si Jesukristo mibuhat sa kabubut- on sa Amahan sa 
tanang butang. Siya nagpakabuhi nga walay sala 
ug miula sa mga sala sa tanang mga tawo (tan- awa 
sa 3 Nephi 11:10–11). Ang iyang kinabuhi mao ang 
hingpit nga ehemplo kon unsaon sa pagpakabuhi 
(tan- awa 3 Nephi 12:48). Siya ang unang anak 
sa Langitnong Amahan nga nabanhaw. Sa atong 
panahon, sama sa karaang mga panahon, Siya ang 
mibarug nga pangulo sa Iyang Simbahan. Moanhi Siya 
pag- usab uban sa gahum ug himaya ug maghari dinhi 

sa yuta atol sa Milenyum (tan- awa sa D&P 29:10–11). 
Siya ang mohukom sa tanang katawhan.
Tungod kay si Jesukristo ang atong Manluluwas 
ug atong Tigpataliwala sa Amahan, ang tanang 
pag- ampo, panalangin, ug mga ordinansa sa 
priesthood kinahanglang himoon pinaagi sa Iyang 
ngalan (tan- awa sa 3 Nephi 18:15, 20–21).
May kalabutan nga mga pakisayran: Isaias 53:3–5; Lucas 24:36–39; 
1 Mga Taga- Corinto 15:20–22; Pinadayag 20:12; Alma 7:11–13; Alma 
34:9–10; Helaman 5:12; Moroni 7:45, 47–48; D&P 1:30; D&P 6:36; 
D&P 18:10–11; D&P 19:16–19; D&P 76:22–24

May kalabutan nga hilisgutan: Ang Pag- ula ni Jesukristo

Ang Espiritu Santo
Ang Espiritu Santo mao ang ikatulo nga sakop sa 
Dios nga Kapangulohan. Usa siya ka personahe nga 
espiritu ug walay lawas nga unod ug bukog. Siya 
mao ang kasagarang gipasabut nga Espiritu, Espiritu 
Santo, Espiritu sa Dios, Espiritu sa Ginoo, o ang 
Maghuhupay.
Ang Espiritu Santo nagsaksi sa Amahan ug sa Anak, 
nagpadayag sa kamatuoran sa tanang mga butang, ug 
nagbalaan niadtong maghinulsol ug magpabunyag. 
Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, makadawat 
kita og espirituhanong mga gasa, mga panalangin 
o abilidad nga ihatag sa Ginoo para sa atong 
kaayuhan ug pagtabang nga makaserbisyo kita ug 
makapanalangin sa uban.
Mga kalabutan nga mga pakisayran: Juan 3:5; 1 Mga Taga- Corinto 2:5, 
9–11; 2 Nephi 32:3; 2 Nephi 32:8–9; Mosiah 3:19; Mosiah 18:8–10; 
3 Nephi 27:20; Moroni 7:45, 47–48; Moroni 10:4–5; D&P 8:2–3; 
D&P 130:22–23

May kalabutan nga mga hilisgutan: Pag- angkon og Espirituhanong 
Kahibalo; Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad

2. ang Plano sa kaluwasan
Sa premortal nga kinabuhi, ang Langitnong Amahan 
mipaila sa plano aron kita mahimong sama Kaniya ug 
maangkon ang pagka- imortal ug kinabuhi nga dayon 
(tan- awa sa DP14:7; Moises 1:39). Aron matuman kini 
nga plano ug mahimong sama sa atong Amahan sa 
Langit, kinahanglan gayud nga makaila kita Kaniya 
ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, ug makabaton og 
eksaktong panabut sa Ilang kinaiyahan ug mga hiyas 
(tan- awa sa Juan 17:3).

Ang mga kasulatan nag- refer ngadto sa plano sa 
Langitnong Amahan isip plano sa kaluwasan, ang 
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talagsaong plano sa kalipay, ang plano sa katubsanan, 
ug ang plano sa kalooy. Kini nga plano naglakip sa 
Paglalang, sa Pagkapukan, sa Pag- ula ni Jesukristo, 
ug sa tanang mga balaod, mga ordinansa, ug mga 
doktrina sa ebanghelyo. Moral nga kabubut- on— 
ang abilidad sa pagpili ug paglihok sa atong mga 
kaugalingon—importante usab sa plano sa 
Langitnong Amahan. Ang atong mahangturon nga 
paglambo mag- agad kon giunsa nato sa paggamit 
kini nga gasa (tan- awa sa Josue 24:15; 2 Nephi 2:27).

Si Jesukristo ang sentro sa plano sa Langitnong 
Amahan. Ang plano sa kaluwasan magtugot kanato 
nga mahimong hingpit, makadawat og kahingpitan 
sa kalipay, makatagamtam sa atong mga relasyon sa 
pamilya hangtud sa kahangturan, ug magpuyo sa 
hangtud sa presensya sa Dios.
May kalabutan nga mga pakisayran: Malaquias 4:5–6; 3 Nephi 12:48; 
D&P 131:1–4

Premortal nga Kinabuhi
Sa wala pa kita matawo dinhi sa yuta, nagpuyo kita 
sa presensya sa atong Langitnong Amahan isip usa 
sa Iyang espiritu nga mga anak (tan- awa sa Abraham 
3:22–23). Niining premortal nga kinabuhi miapil kita 
sa usa ka konseho uban sa laing espiritu nga mga 
anak sa Langitnong Amahan. Atol niana nga konseho 
ang Langitnong Amahan mipresentar sa Iyang plano, 
ug ang premortal nga si Jesukristo nakigsaad sa 
pagkahimong Manluluwas.
Gigamit nato ang atong kabubut- on nga sundon ang 
plano sa Langitnong Amahan. Kadtong mga misunod 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo gitugutan nga 
makaanhi sa yuta ug mosinati sa pagka- mortal ug 
molambo padulong sa kinabuhing dayon. Si Lucifer, 
laing espiritu nga anak sa Dios, mirebelde sa plano. 
Nahimo siyang Satanas, ug siya ug ang iyang mga 
sumusunod gisalikway gikan sa langit ug wala hatagi 
sa pribelihiyo nga makadawat og pisikal nga lawas ug 
makasinati sa pagka- mortal.
May kalabutan nga mga kasulatan: Jeremias 1:4–5; Mga Hebreohanon 
12:9; 2 Nephi 2:27; 3 Nephi 11:10–11

Ang Paglalang
Si Jesukristo milalang sa langit ug yuta ubos 
sa direksyon sa Langitnong Amahan (tan- awa 
sa D&P 76:22–24). Ang Paglalang sa kalibutan 
mahinungdanon sa plano sa Dios. Nakahatag kini 
og dapit diin kita makaangkon og pisikal nga lawas, 

masulayan, ug makapalambo og balaan nga mga 
hiyas.
Si Adan mao ang unang tawo nga gilalang dinhi 
sa yuta. Ang Dios milalang ni Adan ug ni Eva sa 
Iyang kaugalingong panagway. Ang tanang mga 
tawo—lalaki ug babaye—gilalang sa kaugalingong 
panagway sa Dios (tan- awa sa Genesis 1:26–27). Ang 
pagkalalaki ug pagkababaye usa ka mahinungdanon 
nga kinaiya sa tagsa- tagsa nga premortal, mortal ug sa 
mahangturong pagkasiya ug katuyoan.

Ang Pagkapukan
Didto sa Tanaman sa Eden, gikasal sa Dios si Adan ug 
si Eva. Samtang si Adan ug si Eva didto sa tanaman, 
didto pa sila sa presensya sa Dios ug mahimong nga 
magpakabuhi sa hangtud. Nagpuyo sila sa kainosente, 
ug gihatagan sila sa Dios sa ilang mga gikinahanglan.
Gihatagan sa Dios si Adan ug si Eva sa ilang 
kabubut- on samtang didto sila sa Tanaman sa Eden. 
Iya silang gisugo sa dili pagkaon sa gidili nga bunga—
ang bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. 
Ang pagsunod niini nga sugo nagpasabut nga mahimo 
silang magpabilin sa tanaman. Hinoon, si Adan ug si 
Eva wala pa makasabut nga kon magpabilin sila sa 
tanaman wala silay paglambo pinaagi sa pagsinati og 
oposisyon dinhi sa pagka- mortal. Dili sila mahibalo 
unsa ang kalipay tungod kay dili sila makasinati og 
kasubo ug kasakit. Dugang pa, dili sila manganak.
Gitintal ni Satanas si Adan ug Eva nga mokaon sa 
bunga, ug gipili nila ang mokaon. Tungod niini nga 
pagpili, gipalayas sila gikan sa presensya sa Dios ug 
nahimong tawo nga napukan ug mortal. Ang kalapasan 
nila ni Adan ug Eva ug ang mga kausaban nga ilang 
nasinati isip sangputanan, lakip ang espirituhanon 
ug pisikal nga kamatayon, gitawag og Pagkapukan. 
Ang espirituhanong kamatayon mao ang pagkabulag 
gikan sa Dios. Ang pisikal nga kamatayon mao ang 
pagkabulag sa espiritu gikan sa mortal nga lawas.
Ang Pagkapukan usa ka mahinungdanong bahin 
sa plano sa Langitnong Amahan sa kaluwasan. 
Agig sangputanan sa Pagkapukan, si Adan ug si Eva 
mahimo nang manganak. Sila ug ang ilang kaliwat 
makasinati og kalipay ug kasubo, makahibalo sa 
maayo ug dautan, ug molambo (tan- awa sa 2 Nephi 
2:22–25). Isip mga kaliwatan ni Adan ug ni Eva, atong 
napanunod ang napukan nga kahimtang sa panahon 
sa pagka- mortal. Kita nahimulag gikan sa presensya 
sa Ginoo ug mahimo nang mamatay. Kita usab 
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pagasulayan pinaagi sa mga kalisdanan sa mortal nga 
kinabuhi ug mga pagpanintal sa kaaway. Samtang dili 
kita ang manubag sa kalapasan ni Adan ug ni Eva, 
responsable kita sa kaugalingon natong mga sala. 
Pinaagi sa Pag- ula ni Jesukristo, kita makahimo kita sa 
pagbuntog sa negatibong mga epekto sa Pagkapukan, 
makadawat og kapasayloan sa atong mga sala, ug sa 
katapusan makasinati og hingpit nga kalipay.
May kalabutan nga mga pakisayran: Genesis 1:28; Mosiah 3:19;  
Alma 34:9–10

May kalabutan nga hilisgutan: Ang Pag- ula ni Jesukristo

Mortal nga Kinabuhi
Ang mortal nga kinabuhi usa ka panahon sa 
pagkat- on, diin niining panahona atong pamatud- an 
nga mogamit kita sa atong kabubut- on sa paghimo 
sa tanang gisugo sa Ginoo ug maandam alang 
sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagpalambo og 
balaanong mga kinaiya. Mahimo nato kini kon atong 
gamiton ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug sa 
Iyang Pag- ula, maghinulsol, modawat sa makaluwas 
nga mga ordinansa ug mga pakigsaad sama sa bunyag 
ug kumpirmasyon, ug matinund- anong paglahutay 
ngadto sa katapusan sa mortal natong kinabuhi sa 
pagsunod sa ehemplo ni Jesukristo.
Dinhi sa pagka- mortal ang atong mga espiritu 
mahiusa og balik sa atong pisikal nga lawas, 
maghatag kanato og mga oportunidad sa pagtubo 
ug pagpalambo og mga paagi nga dili mahimo sa 
premortal nga kinabuhi. Tungod kay ang atong 
Langitnong Amahan dunay mahikap nga lawas nga 
unod ug bukog, ang lawas atong gikinahanglan aron 
kita molambo ug mamahimong sama Kaniya. Ang 
atong lawas sagrado ug kinahanglang tahuron isip 
gasa gikan sa atong Langitnong Amahan (tan- awa sa 
1 Mga Taga- Corinto 6:19–20).
May kalabutan nga mga pakisayran: Josue 24:15; Mateo 22:36–39; 
Juan 14:15; 2 Nephi 2:27; 3 Nephi 12:48; Moroni 7:45, 47–48; D&P 
130:22–23

May kalabutan nga mga hilisgutan: Ang Dios nga Kapangulohan; Ang 
Pag- ula ni Jesukristo; Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad; Mga Sugo

Kinabuhi human sa Kamatayon
Inig kamatay nato, ang atong espiritu mosulod sa 
kalibutan sa espiritu ug maghulat sa Pagkabanhaw. 
Ang espiritu sa mga matarung dawaton ngadto 
sa kahimtang sa kalipay, nga gitawag og paraiso. 
Kadtong mamatay nga wala mahibalo sa kamatuoran 

ug kadtong mga masinupakon dinhi sa pagka- mortal 
mosulod sa temporaryong dapit sa postmortal nga 
kalibutan nga gitawag og bilanggoan sa espiritu.
Ang matag tawo sa katapusan makabaton og 
oportunidad sa pagkat- on sa mga baruganan sa 
ebanghelyo ug makadawat sa mga ordinansa niini 
ug mga pakigsaad. Daghan sa mga matinud- anon 
ang mosangyaw sa ebanghelyo ngadto sa naa sa 
bilanggoan sa espiritu. Kadtong mopili nga modawat 
sa ebanghelyo, maghinulsol ug modawat sa mga 
ordinansa sa kaluwasan nga gihimo para kanila sa 
sulod sa mga templo magpuyo sa paraiso hangtud sa 
Pagkabanhaw (tan- awa sa 1 Pedro 4:6).
Ang pagkabanhaw mao ang paghiusa sa atong 
espiritu nga lawas ngadto sa atong nahingpit na nga 
lawas nga unod ug bukog. Human sa pagkabanhaw 
mahimo na kitang imortal—ang atong espiritu ug 
lawas dili na mabulag pag- usab. Ang matag tawo nga 
matawo dinhi sa yuta mabanhaw tungod kay gibuntog 
ni Jesukristo ang pisikal nga kamatayon (tan- awa 
sa 1 Mga Taga- Corinto 15:20–22). Ang matarung 
mabanhaw og una kay sa dautan ug mobangon sa 
Unang Pagkabanhaw.
Ang Katapusang Paghukom mahitabo human sa 
Pagkabanhaw. Si Jesukristo mohukom sa matag tawo 
aron sa pagtino sa mahangturon nga himaya nga 
iyang madawat. Kini nga paghukom ibase sa tinguha 
sa matag tawo sa pagsunod sa mga sugo sa Dios 
(tan- awa sa Pinadayag 20:12).
Adunay tulo ka gingharian sa himaya: ang celestial 
nga gingharian, ang terrestrial nga gingharian ug 
ang telestial nga gingharian (tan- awa sa 1 Mga 
Taga- Corinto 15:40–42). Kadtong maisugon sa 
pagpamatuod ni Jesus ug nagmasulundon sa mga 
baruganan sa ebanghelyo makapuyo sa presensya 
sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo 
sa celestial nga gingharian, ug kauban sa matarung 
nilang mga sakop sa pamilya.
May kalabutan nga mga pakisayran: Lucas 24:36–39; Juan 17:3;  
D&P 131:1–4

May kalabutan nga mga hilisgutan: Ang Pag- ula ni Jesukristo;  
Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad

3. ang Pag- ula ni Jesukristo
Si Jesukristo giorden nang daan didto sa premortal 
nga konseho nga mahimo natong Manluluwas ug 
Manunubos. Mianhi Siya sa yuta ug andam sa 
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pag- antus ug pagpakamatay aron sa pagtubos sa 
tanang katawhan gikan sa negatibong mga epekto sa 
Pagkapukan ug aron mabayaran ang silot sa atong mga 
sala. Ang kadaugan ni Jesukristo batok sa espiritwal ug 
pisikal nga kamataryon pinaagi sa Iyang pag- antus, 
kamatayon, ug Pagkabanhaw gitawag og Pag- ula. 
Nakabenepisyo kita sa sakripisyo ug nagpakita sa walay 
sukod nga bili sa matag usa nga anak sa Langitnong 
Amahan (tan- awa sa D&P 18:10–11).

Pinaagi lamang ni Jesukristo kita maluwas tungod kay 
Siya lamang ang makahimo sa paghimo og walay 
katapusan ug mahangturong Pag- ula para sa tanang 
katawhan (tan- awa sa Alma 34:9–10). Siya lamang 
ang dunay gahum sa pagbuntog sa pisikal nga 
kamatayon. Gikan sa Iyang mortal nga inahan, si 
Maria, Siya nakapanunod sa abilidad nga mamatay. 
Gikan sa Dios, nga Iyang imortal nga Amahan, Iyang 
napanunod ang gahum nga mabuhi sa hangtud o sa 
paghalad niini ug sa pagbawi og usab niini. Siya 
lamang ang makatubos kanato gikan sa atong mga 
sala. Tungod kay nagpakabuhi Siya nga hingpit sa 
walay sala nga kinabuhi, gawasnon Siya gikan sa mga 
gipangayo sa kaangayan ug mahimong mobayad sa 
utang alang niadtong maghinulsol.

Ang Pag- ula ni Jesukristo naglakip sa Iyang Pag- antus 
alang sa mga sala sa katawhan didto sa Tanaman sa 
Getsemani, sa pagpaagas sa Iyang dugo, sa Iyang 
pag- antus ug kamatayon diha sa krus, ug sa Iyang 
tinuoray nga Pagkabanhaw. Siya ang una nga 
nabanhaw. Mibangon Siya gikan sa lubnganan uban 
sa nahimaya, imortal nga lawas nga unod ug bukog 
(tan- awa sa Lucas 24:36–39). Tungod sa Iyang Pag- ula 
ang tanang katawhan mabanhaw uban sa hingpit, 
imortal nga lawas ug madala og balik ngadto sa 
presensya sa Dios aron mahukman. Ang maulaon nga 
sakripisyo ni Jesukristo naghatag sa bugtong paagi 
aron kita malimpyuhan ug mapasaylo sa atong mga 
sala aron kita makabalik og puyo sa presensya sa Dios 
sa kahangturan (tan- awa sa Isaias 1:18; D&P 19:16–19).

Isip kabahin sa Iyang Pag- ula, si Jesus wala lamang 
mag- antus sa atong mga sala, apan gidawat usab sa 
Iyang Kaugalingon ang mga kasakit, mga tintasyon, 
mga balatian ug mga sakit sa tanang katawhan 
(tan- awa sa Isaias 53:3–5; Alma 7:11–13). Nakasabut 
Siya sa atong pag- antus tungod kay nakasinati Siya 
niini. Kon kita moduol Kaniya uban sa pagtuo, ang 
Manluluwas molig- on kanato nga mapas- an ang 

atong mga palas- anon ug matuman ang mga tahas 
nga dili nato mahimo nga kita ra (tan- awa sa Mateo 
11:28–30; Ether 12:27).

Ang pagbayad ni Jesukristo sa silot sa atong mga sala, 
wala magpasabut nga giwagtang Niya ang personal 
natong responsibilidad. Aron madawat ang Iyang 
sakripisyo, malimpyuhan sa atong mga sala, ug 
mapanunod ang kinabuhing dayon, kinahanglan 
gayud nga gamiton nato ang atong hugot nga pagtuo 
Kaniya, maghinulsol, magpabunyag, modawat sa 
Espiritu Santo, ug matinud- anong molahutay hangtud 
sa katapusan sa atong kinabuhi.
May kalabutan nga mga pakisayran: Juan 3:5; 1 Mga Taga- Corinto 
15:20–22; Mosiah 3:19; 3 Nephi 11:10–11; 3 Nephi 27:20; D&P 
76:22–24

May kalabutan nga mga hilisgutan: Ang Dios nga Kapangulohan: 
Jesukristo; Ang Plano sa Kaluwasan: Ang Pagkapukan; Mga 
Ordinansa ug mga Pakigsaad

Hugot nga pagtuo kang Jesukristo
Ang unang baruganan sa ebanghelyo mao ang hugot 
nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo. Ang atong 
hugot nga pagtuo magdala lamang og kaluwasan kon 
kini nagsentro kang Jesukristo (tan- awa sa Helaman 
5:12).
Ang pagbaton og pagtuo kang Jesukristo naglakip sa 
pagbaton og lig- ong pagtuo nga Siya ang Bugtong 
Anak sa Dios ug Manluluwas sa kalibutan. Atong 
giila nga ang bugtong paagi nga kita makapuyo og 
balik kauban sa atong Langitnong Amahan mao ang 
pagsalig sa walay katapusang Pag- ula sa Iyang Anak 
ug sa pagsalig kang Jesukristo ug pagsunod sa Iyang 
mga pagtulun- an. Mas labaw kay sa uyon- uyon ra 
nga pagtuo, ang tinuod nga pagtuo kang Jesukristo 
moresulta sa paglihok ug ikapahayag kini pinaagi sa 
matang sa pagpakabuhi (tan- awa sa Santiago 2:17–
18). Molambo ang atong pagtuo kon kita mag- ampo, 
magtuon sa mga kasulatan, ug magsunod sa mga sugo 
sa Dios.
May kalabutan nga mga pakisayran: Mga Proverbio 3:5–6; Ether 12:6; 
D&P 6:36

May kalabutan nga hilisgutan: Pag- angkon og Espirituhanong 
Kahibalo

Paghinulsol
Ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug ang atong 
gugma para Kaniya ug sa Langitnong Amahan 
moresulta sa paghinulsol. Ang paghinulsol usa ka 
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bahin sa plano sa Langitnong Amahan alang sa tanan 
Niyang mga anak kinsa maoy manubag sa ilang 
mga pagpili. Kini nga gasa gihimong posible pinaagi 
sa Pag- ula ni Jesukristo. Ang paghinulsol mao ang 
kausaban sa hunahuna ug sa kasingkasing. Naglakip 
kini sa pagpalayo gikan sa sala ug pagbalhin sa atong 
mga hunahuna, buhat, ug mga tinguha ngadto sa Dios 
ug pagpahiuyon sa atong kabubut- on ngadto sa Iyaha 
(tan- awa sa Mosiah 3:19).
Ang paghinulsol naglakip sa pag- ila sa atong mga 
sala, pagbasol, diosnon nga kasubo sa nahimo nga 
sala, pagkumpisal ngadto sa Langitnong Amahan ug, 
kon gikinahanglan, ngadto sa uban, pagbiya sa mga 
sala, pagpaningkamot sa pagpahiuli, kutob sa mahimo 
sa tanan nga nadaot tungod sa sala, ug pagpuyo og 
kinabuhi nga nagmasulundon sa mga sugo sa Dios 
(tan- awa sa D&P 58:42–43). Misaad ang Ginoo nga 
pasayloon kita sa atong mga sala diha sa bunyag, ug 
atong mabag- o kana nga pakigsaad sa matag higayon 
nga moambit kita sa sakrament uban sa katuyoan nga 
mohinumdom sa Manluluwas ug motuman sa Iyang 
mga sugo.
Pinaagi sa sinsero nga paghinulsol ug sa grasya nga 
gitanyag pinaagi sa Pag- ula ni Jesukristo, makadawat 
kita og kapasayloan ug mobati og kalinaw. Bation nato 
ang impluwensya sa Espiritu sa hilabihan gayud, ug 
mas maandam kita nga makapuyo sa kahangturan 
uban sa atong Langitnong Amahan sa Langit ug sa 
Iyang Anak.
May kalabutan nga mga pakisayran: Isaias 1:18; Juann 14:15; 3 Nephi 
27:20; D&P 19:16–19

May kalabutan nga hilisgutan: Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad

4. ang Pagpahiuli
Gipahiuli sa Dios ang Iyang ebanghelyo niiining 
ulahing mga adlaw pinaagi sa pag- establisar og balik 
sa Iyang mga kamatuoran, awtoridad sa priesthood, 
ug Simbahan dinhi sa kalibutan. Ang karaang mga 
propeta nanagna bahin sa ulahing adlaw nga 
Pagpahiuli sa ebanghelyo (tan- awa sa Isaias 29:13–14; 
Mga Buhat 3:19–21).

Nagsugod ang Pagpahiuli niadtong 1820. Ang Dios 
nga Amahan ug ang Iyang Anak, si Jesukristo, 
mipakita kang Joseph Smith agig tubag sa pag- ampo 
ni Joseph, ug Sila mitawag kaniya nga mahimong 
Propeta sa Pagpahiuli (tan- awa sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:15–20). Gitawag sa Dios si Joseph Smith 
nga mahimong ulahing adlaw nga saksi sa buhi nga 

Kristo. Isip propeta sa Pagpahiuli, gihubad ni Joseph 
Smith ang Basahon ni Mormon pinaagi sa gasa ug 
gahum sa Dios (tan- awa sa D&P 135:3). Kauban 
sa Biblia, ang Basahon ni Mormon nagpamatuod 
kang Jesukristo ug naglangkob sa kahingpitan 
sa ebanghelyo (tan- awa sa Ezequiel 37:15–17). 
Ang Basahon ni Mormon usa usab ka saksi sa 
propetikanhong tawag ug sa katinuod sa Pagpahiuli.

Isip kabahin sa Pagpahiuli, mipadala ang Dios og 
mensaherong mga anghel aron mapahiuli ang 
Priesthood nga Aaronic ug Melchizedek. Dayon Siya 
misugo nga iorganisar og balik ang Iyang Simbahan 
dinhi sa kalibutan niadtong Abril 6, 1830. Tungod kay 
giestablisar kini sa Dios Mismo, Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw “mao 
lamang ang matuod ug buhi nga simbahan diha sa 
ibabaw sa tibuok yuta” (D&P 1:30).
May kalabutan nga mga pakisayran: Amos 3:7; Mga Taga- Efeso 
2:19–20; Mga Taga- Efeso 4:11–14; D&P 13:1; D&P 76:22–24; D&P 
107:8

May kalabutan nga mga hilisgutan: Ang Dios nga Kapangulohan; 
Mga Propeta ug ang Pagpadayag

Apostasiya
Ang panginahanglan sa ulahing adlaw nga Pagpahiuli 
sa mga kamatuoran sa Dios, awtoridad sa priesthood, 
ug Simbahan gikinahanglan tungod sa apostasiya. 
Ang apostasiya nahitabo dihang usa o mas daghang 
indibidwal mitalikod gikan sa mga kamatuoran  sa 
ebanghelyo.
Human sa paglansang sa Manluluwas ug sa 
pagkamatay sa Iyang mga Apostoles, daghang 
tawo ang mitalikod gikan sa mga kamatuoran nga 
giestablisar sa Manluluwas (tan- awa sa 2 Mga 
Taga- Tesalonica 2:1–3). Ang mga baruganan sa 
ebanghelyo ug ubang mga bahin sa balaang mga 
kasulatan gipang- usab o nawala. Dili awtorisadong 
mga pag- usab ang gipanghimo mahitungod sa 
organisasyon sa Simbahan ug sa mga ordinansa 
sa priesthood. Tungod niining hilabihan nga 
pagkadautan, ang Ginoo mibawi sa katungod sa 
priesthood gikan sa yuta. Bisan og adunay daghang 
maayo ug matinuorong mga tawo nga nagsimba sa 
Dios sumala sa kahayag nga ilang nabatunan ug bisan 
natubag ang ilang mga pag- ampo, ang kalibutan 
nabiyaan nga walay balaang pagpadayag pinaagi sa 
buhing mga propeta. Kini nga panahon nailhan isip 
ang Dakong Apostasiya.
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Uban pang mga kapanahunan sa kinatibuk- ang 
apostasiya nahitabo sa tibuok kasaysayan sa kalibutan.
May kalabutan nga mga hilisgutan: Mga Propeta ug Pagpadayag 
Prophets and Revelation; Priesthood ug mga Yawe sa Priesthood; 
Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad

Dispensasyon
Dihang ang mga anak sa Dios nahulog ngadto sa 
kahimtang sa apostasiya, mapinanggaon Siya nga 
misapnay kanila pinaagi sa pagtawag og mga propeta 
ug pagbu- bu sa mga panalangin sa ebanghelyo 
pag- usab pinaagi sa Iyang bag- o nga mga propeta 
sa mga katawhan. Ang kapanahunan dihang 
gipadayag sa Ginoo ang Iyang mga kamatuoran, 
awtoridad sa priesthood, ug mga ordinansa gitawag 
og dispensasyon. Usa kini ka panahon diin ang 
Ginoo adunay labing minos usa ka awtorisado nga 
sulugoon dinhi sa kalibutan kinsa naghupot sa balaan 
nga priesthood ug kinsa adunay balaan nga sugo sa 
pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa pagpangalagad sa 
mga ordinansa niini.
Ang mga dispensasyon nailhan nga kang Adan, 
Enoch, Noe, Abraham, Moises, Jesukristo, ug uban 
pa. Ang ulahing adlaw nga Pagpahiuli sa ebanghelyo, 
nga gisugdan sa Ginoo pinaagi ni Propeta Joseph 
Smith, usa ka bahin niini nga sumbanan sa mga 
dispensasyon.
Sa matag dispensasyon, ang Ginoo ug ang Iyang 
mga propeta nagtinguha sa pag- establisar og Zion. 
Ang Zion nag- refer ngadto sa mga tawo sa Ginoo sa 
pakigsaad kinsa mga putli og kasingkasing, nahiusa sa 
pagkamatarung, ug pag- amuma sa usag usa (tan- awa 
sa Moises 7:18). Ang Zion nag- refer usab ngadto 
sa usa ka dapit diin nanagpuyo ang mga putli og 
kasingkasing.
Karon nagpuyo kita sa katapusang dispensasyon—
ang dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon. 
Kini lamang ang dispensasyon nga dili matapos 
sa apostasiya. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw sa katapusan mopuno 
sa tibuok yuta ug mobarug sa hangtud (tan- awa sa 
Daniel 2:44).
May kalabutan nga mga hilisgutan: Mga Propeta ug ang Pagpadayag; 
Priesthood ug mga Yawe sa Priesthood; Ordinansa ug mga 
Pakigsaad

5. Mga Propeta ug ang Pagpadayag
Ang propeta mao ang tawo nga gitawag sa Dios nga 
mamulong para Kaniya (tan- awa sa Jeremias 1:4–5; 
Amos 3:7; Juan 15:16; D&P 1:37–38). Ang mga 
propeta nagpamatuod kang Jesukristo ug nagtudlo 
sa Iyang ebanghelyo. Ilang ipahibalo ang kabubut- on 
ug tinuod nga kinaiya sa Dios. Ilang sawayon ang 
pagpakasala, mopasidaan sa mga sangputanan niini, 
ug motabang nga malikay kita sa pagkalingla 
(tana- wa sa Ezequiel 3:16–17; Mga Taga- Efeso 4:11–
14). Usahay, sila managna sa umaabut nga mga 
hitabo. Ang mga propeta makahimo niini nga mga 
responsibilidad tungod kay nadawat nila ang 
awtoridad ug pagpadayag gikan sa Dios.

Ang Pagpadayag mao ang komunikasyon gikan sa 
Dios ngadto sa Iyang mga anak. Kadaghanan sa mga 
pagpadayag moabut pinaagi sa mga impresyon, 
hunahuna, ug mga pagbati gikan sa Espiritu Santo. 
Ang pagpadayag moabut pinaagi sa mga panan- awon, 
mga damgo, ug pagbisita sa mga anghel.

Atol sa mortal Niya nga pagpangalagad ug ingon man 
sa atong panahon, giorganisar sa Ginoo ang Iyang 
Simbahan nga may pundasyon nga mga propeta ug 
mga apostoles (tan- awa sa Mga Taga- Efeso 2:19–20). 
Ang Presidente sa Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang propeta sa 
Dios sa tanang katawhan sa kalibutan karon. Kita 
mopaluyo sa Presidente sa Simbahan isip propeta, 
manalagna, ug tigpadayag ug maoy bugtong tawo 
sa yuta kinsa makadawat og pagpadayag nga mogiya 
sa tibuok Simbahan. Kon magmatinud- anon kita sa 
pagdawat ug pagtuman sa mga pagtulun- an sa 
Presidente sa Simbahan, panalanginan kita sa Dios 
aron mabuntog ang mga pagpanglingla ug ang 
dautan (tan- awa sa D&P 21:4–6). Kita mopaluyo usab 
sa mga magtatambag sa Unang Kapangulohan ug 
mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles isip mga propeta, mga manalagna, ug mga 
tigpadayag.

Ang mga kasulatan—ang Biblia, Basahon ni Mormon, 
Doktrina ug mga Pakigsaad, ug Perlas nga Labing 
Bililhon—naglangkob og mga pagpadayag nga 
gihatag pinaagi sa karaan ug sa ulahing adlaw nga 
mga propeta. Samtang magtuon kita sa pulong sa 
mga propeta, makat- unan nato ang kamatuoran ug 
makadawat kita og giya.
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Samtang ang Dios mohatag og pagpadayag pinaagi sa 
mga propeta sa paggiya sa tanan Niya nga mga anak, 
ang mga indibidwal makadawat og pagpadayag aron 
matabangan sila sa piho nilang panginahanglan, 
responsibilidad, ug mga pangutana ug matabangan 
nga malig- on ang ilang mga pagpamatuod. Bisan pa, 
ang personal nga inspirasyon gikan sa Ginoo dili 
gayud mosukwahi sa pagpadayag nga ihatag sa Dios 
pinaagi sa Iyang mga propeta.
May kalabutan nga mga pakisayran: Abraham 3:22–23; Mateo 16:15–
19; 2 Timoteo 3:15–17; 2 Nephi 32:3; D&P 8:2–3; D&P 76:22–24

May kalabutan nga mga hilisgutan: Pag- angkon og Espirituhanong 
Kahibalo; Priesthood ug mga Yawe sa Priesthood

Priesthood ug mga yawe sa Priesthood
Ang priesthood mao ang mahangturong gahum ug 
awtoridad sa Dios. Pinaagi sa priesthood, gimugna sa 
Dios ug gidumala ang mga langit ug yuta. Pinaagi 
niini nga gahum siya motubos ug mohimaya sa Iyang 
mga anak.

Ang Dios mohatag og awtoridad sa priesthood ngadto 
sa takus nga lalaki nga mga miyembro sa Simbahan 
aron sila makalihok pinaagi sa Iyang pangalan alang 
sa kaluwasan ug paglig- on sa Iyang tanan nga mga 
anak (tan- awa sa D&P 121:36, 41–42).

Ang mga yawe sa priesthood mao ang mga katungod 
sa kapangulohan, o ang gahum nga gihatag sa Dios 
ngadto sa tawo aron sa pagdumala ug paggiya sa 
gingharian sa Dios dinhi sa yuta (tan- awa sa Mateo 
16:15–19). Ang mga yawe sa priesthood gikinahanglan 
alang sa pagdumala sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug 
sa pagpangalagad sa mga ordinansa sa kaluwasan.

Gihuptan ni Jesukristo ang mga yawe sa priesthood 
nga may kalabutan sa Iyang Simbahan. Iyang 
gitugyan ngadto sa matag usa sa Iyang mga Apostoles 
ang tanang mga yawe nga may kalabutan sa 
gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Ang Presidente sa 
Simbahan mao lang ang bugtong tawo nga gihatagan 
sa awtoridad nga mogamit sa tanan niana nga mga 
yawe. Ang mga presidente sa templo, mga presidente 
sa misyon, mga presidente sa stake, mga bishop, ug 
mga presidente sa korum naghupot usab sa mga yawe 
nga magtugot kanila sa pagpangulo ug pagdumala sa 
buluhaton nga gisugo kanila.

Ang tanang nagserbisyo sa Simbahan—mga lalaki ug 
babaye—tawagon ubos sa direksyon sa tawo nga 

naghupot sa mga yawe sa priesthood. Sa ingon, may 
katungod sila sa gahum nga gikinahanglan alang sa 
pagserbisyo ug pagtuman sa mga responsibilidad sa 
ilang mga calling (tan- awa sa D&P 42:11).

Ang mga tawo nga giordenahan ngadto sa Aaronic ug 
Melchizedek Priesthood mosulod sa panumpa ug 
pakigsaad sa priesthood. Kon buhaton nila ang ilang 
calling ug matinud- anong modawat sa Ginoo ug sa 
Iyang mga sulugoon, maangkon nila ang mga 
panalangin sa kahimayaan. Ang mga babaye sa 
samang paagi gisaaran usab sa mga panalangin sa 
kahimayaan kon sila magmatinud- anon sa mga 
pakigsaad nga ilang gihimo sa Ginoo.
May kalabutan nga mga pakisayran: Juan 15:16; Mga Taga- Efeso 
2:19–20

May kalabutan nga mga hilisgutan: Ang Pagpahiuli; Mga Propeta ug 
ang Pagpadayag; Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad

Aaronic Priesthood
Ang Aaronic Priesthood sa kasagaran gitawag og 
priesthood alang sa pagpangandam. Ang Aaronic 
Priesthood “naghupot sa mga yawe sa pagpangalagad 
sa mga anghel, ug sa ebanghelyo sa paghinulsol, 
ug sa bunyag” (D&P 13:1). Pinaagi sa paggamit 
niini nga priesthood, maandam ang sakrament, 
mapanalanginanan, ug mapangalagad. Ang mga office 
sa Aaronic Priesthood mao ang deacon, teacher, priest, 
ug bishop.

Melchizedek Priesthood
Ang Melchizedek Priesthood mao ang mas taas, o mas 
dako nga Priesthood ug “adunay gahum ug pagtugot 
labaw sa tanan nga mga buhatan diha sa Simbahan 
sa tanan nga panahon sa kalibutan, sa pagtugyan sa 
mga espirituhanon nga mga butang” (D&P 107:8). 
Ang tanang panalangin, mga ordinansa, pakigsaad, 
ug mga organisasyon sa Simbahan ipangalagad 
ubos sa awtoridad sa Presidente sa Simbahan, nga 
mao ang Presidente sa Melchizedek Priesthood. 
Kini nga priesthood gihatag ngadto ni Adan ug diha 
na sa yuta dihang ang Ginoo mipadayag sa Iyang 
ebanghelyo. Diha sa Melchizedek Priesthood, ang mga 
katungdanan mao ang elder, high priest, patriarch, 
Seventy, ug Apostol.
May kalabutan nga mga pakisayran: Mga Taga- Efeso 4:11–14
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7. Mga ordinansa ug mga Pakigsaad
Mga Ordinansa
Ang ordinansa usa ka sagradong buhat nga himoon 
pinaagi sa awtoridad sa priesthood. Ang kada 
ordinansa gidesinyo sa Dios aron sa pagtudlo og 
esprituhanong mga kamatuoran nga kasagaran 
pinaagi sa simbolo.
Ang ubang mga ordinansa importante sa kahimayaan 
ug gitawag og makaluwas nga mga ordinansa. Pinaagi 
lamang sa pagdawat sa makaluwas nga mga ordinansa 
ug pagtuman sa kaubanang mga pakigsaad, kita 
makaangkon sa tanang panalangin nga anaa pinaagi 
sa Pag- ula ni Jesukristo. Kon wala kining makaluwas 
nga mga ordinansa dili kita mahimong sama sa 
Langitnong Amahan o makabalik og puyo sa Iyang 
presensya sa kahangturan (tan- awa sa D&P 84:20–22). 
Ang makaluwas nga mga ordinansa himoon ubos sa 
direksyon niadtong naghupot sa mga yawe.
Ang unang makaluwas nga ordinansa sa ebanghleyo 
mao ang bunyag pinaagi sa pag- unlod sa tubig nga 
buhaton sa tawo nga dunay awtoridad. Ang bunyag 
gikinahanglan sa usa ka tawo aron mahimong 
miyembro sa Simbahan ni Jesukristo ug sa pagsulod 
sa celestial nga gingharian (tan- awa sa Juan 3:5).
Human mabunyagi ang usa ka tawo, usa o 
daghang mga tighupot sa Melchizedek Priesthood 
mokumpirma kaniya nga miyembro sa Simbahan 
ug motugyan diha kaniya sa gasa sa Espiritu Santo 
(tan- awa sa 3 Nephi 27:20). Ang gasa sa Espiritu Santo 
lahi sa impluwensya sa Espiritu Santo. Sa dili pa ang 
bunyag, ang tawo mahimong mobati sa impluwensya 
sa Espiritu Santo ug makadawat og pagpamatuod 
sa kamatuoran. Human makadawat sa gasa sa 
Espiritu Santo, ang tawo nga makatuman sa iyang 
mga pakigsaad adunay katungod sa padayon nga 
pakig- uban sa Espiritu Santo.
Ang ubang makaluwas nga mga ordinansa naglakip sa 
pag- orden ngadto sa Melchizedek Priesthood (alang 
sa mga lalaki), ug temple endowment, ug pagbugkos 
sa kaminyoon. Sulod sa templo, kining makaluwas 
nga mga ordinansa mahimo usab nga ipahigayon 
gamit ang lain nga tawo para sa mga patay na. Ang 
paggamit og lain nga tawo sa mga ordinansa epektibo 
lamang kon ang patay nang mga tawo modawat niini 
didto sa kalibutan sa mga espiritu ug motahud sa may 
kalabutan nga mga pakigsaad.

Ang ubang mga ordinansa, sama sa pagpangalagad 
sa masakiton ug paghatag og ngalan sa mga bata 
importante usab para sa espirituhanon natong 
kalamboan.
May kalabutan nga mga pakisayran: Malaquias 4:5–6; Mateo 
16:15–19; 1 Pedro 4:6; D&P 131:1–4

May kalabutan nga mga hilisgutan: Ang Dios nga Kapangulohan: 
Ang Espiritu Santo; Ang Plano sa Kaluwasan: Kinabuhi human sa 
Kamatayon; Ang Pag- ula ni Jesukristo; Priesthood ug mga Yawe sa 
Priesthood

Mga Pakigsaad
Ang pakigsaad mao ang usa ka sagradong kasabutan 
tali sa Dios ug sa tawo. Ang Dios mohatag sa mga 
kondisyon alang sa pakigsaad, ug kita mouyon sa 
pagbuhat unsay Iyang gisugo nato nga buhaton; 
dayon ang Dios mosaad kanato og piho nga mga 
panalangin sa atong pagkamasulundon (tan- awa sa 
Exodo 19:5–6; D&P 82:10). Kon dili kita motuman 
sa atong mga pakigsaad, nan dili nato madawat ang 
gisaad nga mga panalangin.
Ang tanang makaluwas nga ordinansa sa priesthood 
giubanan og mga pakigsaad. Sama pananglit, 
nakigsaad kita sa Ginoo pinaagi sa bunyag (tan- awa sa 
Mosiah 18:8–10), ug ang mga tawo nga nakadawat sa 
Melchizedek Priesthood mosulod sa usa ka panumpa 
ug pakigsaad sa priesthood. Mabag- o nato ang mga 
pakigsaad nga atong gihimo pinaagi sa pag- ambit sa 
sakrament.
Maghimo kita og dugang nga mga pakigsaad kon 
kita modawat sa makaluwas nga mga ordinansa sa 
endowment ug sealing sa kaminyoon sulod sa templo. 
Mangandam kita aron makaapil sa mga ordinansa ug 
mohimo og mga pakigsaad sulod sa templo pinaagi sa 
pagsunod sa mga sumbanan sa katakus nga gitakda 
sa Ginoo (tan- awa sa Mga Salmo 24:3–4). Importante 
kaayo nga takus kita nga mosulod sa templo tungod 
kay ang templo sa literal mao ang balay sa Ginoo. 
Kini ang pinakabalaan sa bisan asang dapit dinhi sa 
kalibutan alang sa pagsimba.

8. kaminyoon ug Pamilya
Ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug sa usa ka 
babaye gi- orden sa Dios ug ang pamilya 
mahinungdanon sa Iyang plano sa kaluwasan ug sa 
atong kalipay (tan- awa sa Genesis 2:24; D&P 49:15–
17). Pinaagi lamang sa pagsulod ug sa matinud- anong 
pagtuman sa pakigsaad sa celestial nga kaminyoon 
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ang usa ka lalaki ug usa ka babaye makatuman sa 
ilang misyon, sa mahangturon nilang potensyal 
(tan- awa sa 1 Mga Taga- Corinto 11:11; D&P 131:1–4).

Gisugo sa Dios ang Iyang mga anak sa pagsanay ug 
pagpuno sa yuta (tan- awa sa Genesis 1:28). Ang 
sagrado nga mga gahum sa paglalang gamiton 
lamang tali sa lalaki ug babaye, kinsa legal nga 
naminyo isip bana ug asawa. (tan- awa sa Genesis 
39:9; Alma 39:9). Ang bana ug asawa adunay ligdong 
nga kapangakohan sa paghigugma ug pag- amuma 
sa usag usa ug alang sa ilang mga anak. Ang mga 
ginikanan moamuma sa ilang mga anak pinaagi sa 
gugma ug pagkamatarung ug mohatag kanila sa ilang 
pisikal ug esprituhanong mga panihanglan.

Ang kalipay diha sa kinabuhi sa pamilya mas makab- ot 
kon gipasikad diha sa mga pagtulun- an ni Ginoong 
Jesukristo. Pinaagi sa balaan nga plano, ang mga amahan 
mangulo sa ilang mga pamilya diha sa gugma ug sa 
pagkamatarung ug mosangkap sa mga kinahanglanon sa 
kinabuhi. Ang unang mga kapangakohan sa mga inahan 
mao ang pag- atiman sa ilang mga anak. Niining sagrado 
nga mga kapangakohan, ang mga amahan ug mga 
inahan adunay katungdanan sa pagtabang sa usag usa 
ingon nga magkauban.

Ang balaan nga plano sa kalipay makahimo sa mga 
relasyon sa pamilya nga magpadayon human sa 
kamatayon. Ang yuta gilalang ug ang ebanghelyo 
gipadayag aron ang mga pamilya matukod, 
mabugkos, ug mahimaya sa kahangturan. Pinaagi sa 
pagserbisyo sa family history ug sa templo, atong 
mahimo nga ang mga ordinansa ug mga pakigsaad sa 
ebanghelyo madawat usab sa atong mga katigulangan 
(tan- awa sa Malaquias 4:5–6).

(Gikuha gikan sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag 
ngadto sa Kalibutan,” Ensign o Liahona, Nob. 2010, 129.)
May kalabutan nga mga pakisayran: Moises 1:39; Genesis 1:26–27; 
Exodo 20:3–17; Mateo 16:15–19; Juan 17:3; 1 Corinto 6:19–20; 2 
Nephi 2:22–25; Mosiah 2:41; Alma 41:10; D&P 84:20–22

May kalabutan nga mga hilisgutan: Ang Plano sa Kaluwasan; Mga Sugo

9. ka Sugo
Ang mga sugo mao ang mga balaod ug mga 
kinahanglanon nga gihatag sa Dios aron matabangan 
kita nga molambo ug mahimong sama Kaniya. Ang 
mga sugo mao ang pagpakita sa gugma sa Dios 
kanato. Atong ipakita ang atong gugma alang Kaniya 
pinaagi sa pagsunod sa Iyang mga sugo (tan- awa sa 

Juan 14:15). Ang pagtuman sa mga sugo kanunay 
nga magdala og kalipay gikan sa Ginoo (tan- awa sa 
Mosiah 2:41; Alma 41:10). Ang Ginoo dili mohatag 
kanato og sugo nga dili mag- andam og paagi alang 
kanato nga mabuhat kini (tan- awa sa 1 Nephi 3:7).

Ang duha sa pinakaunang mga sugo mao ang 
“higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong 
kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok 
mong salabutan. . . . Ug . . . higugmaa ang imong 
silingan sama sa imong kaugalingon” (tan- awa sa 
Mateo 22:36–39). Mahigugma nato ang Dios pinaagi sa 
atong pagpili nga mohigugma ug moserbisyo sa uban 
(tan- awa sa Mosiah 2:17; Moroni 7:45, 47–48).

Usa sa pinakaunang sugo nga gihatag sa tawo mao 
ang pagbalaan sa Adlawng igpapahulay. Gisugo sa 
Dios ang Iyang mga anak sa pagtahud Kaniya pinaagi 
sa pagsunod sa Iyang kabubut- on kay sa atong 
kaugalingon sa adlawng Igpapahulay, ug misaad Siya 
og daghang panalangin sa mga tawo nga mobalaan sa 
Iyang adlaw (tan- awa sa Isaias 58:13–14).

Ang Napulo ka Sugo importante nga mga bahin sa 
ebanghelyo ug kini mahangturong mga baruganan 
nga gikinahanglan alang sa atong kahimayaan 
(tan- awa sa Exodo 20:3–17). Ang Ginoo mipadayag 
niini ngadto ni Moises sa karaang mga panahon, 
ug Siya mipahayag niini pag- usab diha sa mga 
pagpadayag sa ulahing mga adlaw (tan- awa sa 
Mosiah 13:12–24).

Ang mga sugo sa Dios naglakip sa matag adlaw 
nga pag- ampo, pagtuon sa mga pulong sa Dios, 
paghinulsol, pagsunod sa balaod sa kaputli, pagbayad 
og hingpit nga ikapulo (tan- awa sa Malaquias 3:8–10), 
puasa (tan- awa sa Isaias 58:6–7), pagpasaylo sa uban 
(tan- awa sa D&P 64:9–11), pagsunod sa Pulong sa 
Kaalam (tan- awa sa D&P 89:18–21), ug pagtudlo sa 
ebanghelyo ngadto sa uban (tan- awa sa Mateo 5:14–16; 
D&P 18:15–16).
May kalabutan nga mga pakisayran: Genesis 39:9; 2 Timoteo 3:15–17; 
Santiago 1:5–6; 2 Nephi 32:3; 2 Nephi 32:8–9; Mosiah 18:8–10; 
Alma 39:9; 3 Nephi 18:15, 20–21; D&P 58:42–43; D&P 82:10

May kalabutan nga mga hilisgutan: Ang Pagbaton og Espirituhanong 
Kahibalo; Ang Pag- ula ni Jesurkristo; Mga Ordinansa ug mga 
Pakigsaad

Alang sa dugang nga impormasyon niini nga mga 
hilisgutan, adto sa gospeltopics. lds. org o tan- awa sa 
Matinud- anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa 
Ebanghelyo (2004).
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Mga Doctrinal Mastery Passage
Ang mosunod mao ang lista sa tanang 100 ka mga doktrinal mastery passage:

Daangtugon Bag- ongtugon Basahon ni Mormon Doktrina ug mga Pakigsaad 
ug kasaysayan sa Simbahan

Moises 1:39 Mateo 5:14–16 1 nephi 3:7 JS—k 1:15–20

Moises 7:18 Mateo 11:28–30 2 nephi 2:22–25 D&P 1:30

abraham 3:22–23 Mateo 16:15–19 2 nephi 2:27 D&P 1:37–38

genesis 1:26–27 Mateo 22:36–39 2 nephi 26:33 D&P 6:36

genesis 1:28 lucas 24:36–39 2 nephi 28:30 D&P 8:2–3

genesis 2:24 Juan 3:5 2 nephi 32:3 D&P 13:1

genesis 39:9 Juan 7:17 2 nephi 32:8–9 D&P 18:10–11

exodo 19:5–6 Juan 14:15 Mosiah 2:17 D&P 18:15–16

exodo 20:3–17 Juan 15:16 Mosiah 2:41 D&P 19:16–19

Josue 24:15 Juan 17:3 Mosiah 3:19 D&P 21:4–6

Salmo 24:3–4 Mga Buhat 3:19–21 Mosiah 4:9 D&P 29:10–11

Mga Proverbio 3:5–6 1 Mga taga- corinto 2:5, 
9–11

Mosiah 18:8–10 D&P 42:11

isaias 1:18 1 Mga taga- corinto 6:19–20 alma 7:11–13 D&P 49:15–17

isaias 5:20 1 Mga taga- corinto 11:11 alma 34:9–10 D&P 58:42–43

isaias 29:13–14 1 Mga taga- corinto 
15:20–22

alma 39:9 D&P 64:9–11

isaias 53:3–5 1 Mga taga- corinto 
15:40–42

alma 41:10 D&P 76:22–24

isaias 58:6–7 Mga taga- efeso 2:19–20 helaman 5:12 D&P 82:10

isaias 58:13–14 Mga taga- efeso 4:11–14 3 nephi 11:10–11 D&P 84:20–22

Jeremias 1:4–5 2 Mga taga- tesalonica 2:1–3 3 nephi 12:48 D&P 88:118

ezequiel 3:16–17 2 timoteo 3:15–17 3 nephi 18:15, 20–21 D&P 89:18–21

ezequiel 37:15–17 Mga hebreohanon 12:9 3 nephi 27:20 D&P 107:8

Daniel 2:44 Santiago 1:5–6 ether 12:6 D&P 121:36, 41–42

amos 3:7 Santiago 2:17–18 ether 12:27 D&P 130:22–23

Malaquias 3:8–10 1 Pedro 4:6 Moroni 7:45, 47–48 D&P 131:1–4

Malaquias 4:5–6 Pinadayag 20:12 Moroni 10:4–5 D&P 135:3



Tsart sa Pagbasa sa Kasulatan

Ene Peb Mar Abr Mayo Hunyo Hulyo Ago Sep Okt Nob Dis

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31









































































































 Kini nga pamahayag gibasa ni Presidente Gordon B. Hinckley isip bahin sa iyang mensahe sa Kinatibuk-ang Miting 
sa Relief Society nga gihimo niadtong Septyembre 23, 1995, sa Siyudad sa Salt Lake, Utah. 

  ANG UNANG KAPANGULOHAN UG KONSEHO 
SA NAPULOG DUHA KA MGA APOSTOLES SA ANG SIMBAHAN NI 

JESUKRISTO SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW 

   KAMI, ANG UNANG KAPANGULOHAN  ug Konseho sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw, sa maligdong nga paagi mopa-
hayag nga ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka baba-
ye gi-orden sa Dios ug ang pamilya mahinungdanon ngadto sa 
plano sa Tiglalang alang sa walay katapusan nga destinasyon sa 
Iyang mga anak.

   ANG TANAN NGA MGA TAWO —lalaki ug babaye—gilalang di-
ha sa hitsura sa Dios. Ang matag usa hinigugmang espiritu nga 
anak nga lalaki o babaye sa langitnong mga ginikanan, ug, sa 
ingon, ang matag usa adunay mga kinaiya sa pagkadios ug ka-
lagmitan nga mahimong usa ka dios. Ang pagkalalaki ug pag-
kababaye usa ka mahinungdanon nga kinaiya sa tagsa-tagsa sa 
kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, sa pagkamortal, ug sa wa-
lay katapusan nga pag-ila ug katuyoan.

   SA KINABUHI NGA WALA PA DINHI SA YUTA,  ang espiritu nga mga 
anak nga lalaki ug babaye nakaila ug nagsimba sa Dios ingon 
nga ilang Amahan sa Kahangturan ug midawat sa Iyang plano 
nga naghatag og higayon sa Iyang mga anak nga makaangkon 
og pisikal nga lawas ug makaangkon og yutan-on nga kasina-
tian sa paglambo ngadto sa kahingpitan ug sa katapusan ma-
kakab-ot sa ilang walay katapusan nga kapalaran ingon mga 
manununod sa kinabuhing dayon. Ang balaan nga plano sa ka-
lipay makahimo sa mga relasyon sa pamilya nga magpadayon 
human sa kamatayon. Sagrado nga mga ordinansa ug mga 
pakigsaad nga anaa sa balaan nga mga templo makapahimo 
alang sa tagsa-tagsa sa pagbalik ngadto sa atubangan sa Dios 
ug alang sa mga pamilya nga magkahiusa sa kahangturan.

   ANG UNANG SUGO  nga gihatag sa Dios ngadto ni Adan ug Eva 
mao ang mahitungod sa posibilidad alang kanila isip bana ug 
asawa nga mahimong mga ginikanan. Kami mopahayag nga 
ang sugo sa Dios alang sa Iyang mga anak sa pagdaghan ug 
pagpuno sa yuta nagpabilin nga ipatuman. Kami sa dugang 
mopahayag nga ang Dios misugo nga ang sagrado nga mga ga-
hum sa paglalang pagagamiton lamang tali sa lalaki ug babaye, 
kinsa legal nga naminyo isip bana ug asawa.

   KAMI MOPAHAYAG  sa mga paagi diin ang mortal nga kinabuhi 
gilalang nga gipahimutang sa Dios. Kami mopamatuod sa pag-
kabalaan sa kinabuhi ug sa iyang pagkamahinungdanon diha sa 
walay katapusan nga plano sa Dios.

   ANG BANA UG ASAWA  adunay ligdong nga kapangakohan 
sa paghigugma ug pag-amuma sa usag usa ug alang sa ilang 
mga anak. “Ang mga kabataan mao ang panulundon sa Ginoo” 

( Mga Salmo 127:3 ). Ang mga ginikanan adunay sagrado nga 
katungdanan sa pag-amuma sa ilang mga anak sa paghigug-
ma ug pagkamatarung, sa pagsangkap alang sa ilang pisikal ug 
espirituhanon nga mga panginahanglan, ug sa pagtudlo kanila 
sa paghigugma ug pag-alagad sa usag usa, pagsunod sa mga 
sugo sa Dios, ug kinsa mosunod sa mga balaod sa ilang nasud 
bisan asa sila magpuyo. Mga bana ug mga asawa—mga inahan 
ug mga amahan—adunay tulubagon sa atubangan sa Dios sa 
pagtuman niini nga mga kapangakohan.”

   ANG PAMILYA  gi-orden sa Dios. Ang kaminyoon tali sa lalaki ug 
babaye mahinungdanon ngadto sa Iyang walay katapusan nga 
plano. Ang mga anak adunay katungod nga matawo ngadto sa 
mga ginikanan kinsa naminyo, ug maamumahan sa usa ka ama-
han ug sa usa ka inahan nga nagtahud sa mga panaad sa kamin-
yoon uban sa hingpit nga pagkamaunungon. Ang kalipay diha 
sa kinabuhi sa pamilya labaw nga makab-ot kon gipasikad diha 
sa mga pagtulun-an sa Ginoong Jesukristo. Malampuson nga 
mga kaminyoon ug mga pamilya natukod ug napadayon diha 
sa mga baruganan sa hugot nga pagtuo, pag-ampo, paghinul-
sol, pagpasaylo, pagtahud, gugma, kalooy, buhat ug maayong 
makalingaw nga mga kalihokan. Pinaagi sa balaan nga plano, 
ang mga amahan mao ang mangulo sa ilang mga pamilya diha 
sa gugma ug sa pagkamatarung ug may kapangakohan sa pag-
sangkap sa mga kinahanglanon sa kinabuhi ug sa pagpanalipod 
sa ilang mga pamilya. Ang unang mga kapangakohan sa mga 
inahan mao ang pag-atiman sa ilang mga anak. Niining sagra-
do nga mga kapangakohan, ang mga amahan ug mga inahan 
adunay katungdanan sa pagtabang sa usag usa ingon nga mag-
kauban. Kakulangan, kamatayon, o laing mga kahimtang ma-
himong manginahanglan sa pagsagop o sa pag-usab niini nga 
mga kalihokan sa pag-amuma alang sa pamilya. Ang uban nga 
mga kapamilya kinahanglan nga motabang kon gikinahanglan.

   KAMI MOPAHIMANGNO  nga ang tagsa-tagsa kinsa makalapas 
sa mga pakigsaad sa kaputli, kinsa moabuso sa ilang kapikas 
o mga anak, o kinsa mapakyas sa pagtuman sa mga kapanga-
kohan sa pamilya moabut ang adlaw nga mobarug nga adunay 
tulubagon sa atubangan sa Dios. Dugang pa, kami mopahi-
mangno nga ang pagkabungkag sa pamilya makadala sa tagsa-
tagsa, sa mga komunidad, ug sa nasud sa mga katalagman nga 
gipanagna sa karaan ug sa bag-o nga mga propeta.

   KAMI NAGTAWAG  sa may kapangakohan nga mga lumulupyo 
ug mga opisyal sa gobyerno bisan asa sa pag-awhag sa mga tawo 
sa paghimo niadtong mga butang nga gihimo sa pagpadayon ug 
sa paglig-on sa pamilya isip sukaranan nga yunit sa katilingban.   

 ANG PAMILYA
  USA KA PAMAHAYAG 

NGADTO SA KALIBUTAN
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Ang Tumong sa Seminaries and Institutes of 
Religion
Ang among katuyoan mao ang pagtabang sa kabatan- onan ug mga 
young adult nga makasabut ug makasalig sa mga pagtulun- an ug sa 
Pag- ula ni Jesukristo, makwalipikado sa mga panalangin sa templo, ug 
maandam ang ilang kaugalingon, ilang pamilya, ug ang uban alang sa 
kinabuhing dayon uban sa Langitnong Amahan.
Sa pagtabang nga makab- ot ang mga tumong sa Katuyoan, ang mga 
magtutudlo ug mga estudyante sa seminaries ug institute of religion 
giawhag sa pag- implimentar sa mga Sukarnaan sa Pagtudlo ug 
Pagkat- on sa Ebanghelyo.

Ang mga magtutudlo ug mga etudyante kinahanglang—
• Makatudlo ug makakat- on pinaagi sa Espiritu.
• Makaugmad og usa ka mahigugmaong palibut, pagtahud, ug katuyoan.
• Makatuon sa mga kasulatan matag adlaw, ug makabasa sa teksto sa 

kurso.
• Makasabut sa konteksto ug sulod [content] sa mga kasulatan ug sa 

mga pulong sa mga propeta.
• Makaila, makasabut, ug mobati sa kamatuoran ug kaimportante, ug 

magamit ang mga doktrina ug mga baruganan.
• Makapasabut, makapakigbahin, ug makapamatuod sa mga doktrina 

ug mga baruganan sa ebanghelyo.
• Makamaster sa doktrina.


