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Pasiuna

Si propeta Brigham Young mitudlo sa gipahiuli nga ebanghelyo ni
Jesukristo sa sayon, praktikal nga paagi nga makahatag og inspirasyon ug
paglaum sa mga Santos nga nanlimbasug sa pagtukod og panimalay diha sa
kamingawan. Bisan og sobra sa usa ka siglo na karon ang nakalabay, ang
iyang mga pulong lab-as gihapon ug angay kanato karon samtang kita
mopadayon sa buhat sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Si Presidente Young mipahayag nga isip mga miyembro sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ania kanato
ang “doktrina sa kinabuhi ug kaluwasan alang sa tanang matinuoron sa
kasingkasing” (DBY, 7).* Misaad siya nga kadtong modawat sa ebanghelyo
sa ilang mga kasingkasing makapahigmata “sa ilang kaugalingon og usa ka
tinguha nga makahibalo ug makasabut sa tanang mga butang sa Dios labaw
kay sa ilang nahimo kaniadto sa ilang mga kinabuhi” ug mosugod sa “pag-
pangutana, pagbasa ug pagsiksik ug kon sila moduol sa ilang Amahan diha
sa pangalan ni Jesus siya dili mobiya kanila nga dili makaangkon og pag-
saksi” (DBY, 450).

Kini nga libro nagpakita sa tinguha sa Unang Kapangulohan ug sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nga mas malawom ang pagsa-
but sa mga miyembro sa Simbahan sa doktrina ug sa pagpukaw diha kanila
og labaw nga tinguha nga makahibalo sa mga butang sa Dios. Makapadasig
ug makapaaghat kini sa mga indibidwal, sa mga korum sa priesthood, ug
sa mga klase sa Relief Society sa pagpangutana, pagbasa, pagsiksik, ug
dayon sa pagduol sa ilang Amahan sa Langit alang sa usa ka pagsaksi sa
kamatuoran niini nga mga pagtulun-an.

Ang matag hugna adunay duha ka mga seksyon—“Mga Pagtulun-an ni
Brigham Young” ug “Mga Sugyot alang sa Pagtuon.” Ang unang seksyon
naglangkob sa mga kinuha gikan sa mga sermon ni Brigham Young ngadto

v

*Alang sa pagpahayag sa mga minubo [abbreviation] nga gigamit niini nga libro sa pag-
pakita sa mga tinubdan diin gikuha ang mga pamahayag ni Presidente Brigham Young, tan-
awa sa “Ginganlan nga mga Trabaho ug mga Minubo nga Gigamit” sa pahina 413.



sa unang mga Santos. Ang matag pamahayag adunay mga pakisayran, ug
ang orihinal nga spelling ug punctuation gipreserbar; hinoon, ang mga
tinubdan nga gisulti dili pa magamit sa kasagarang mga miyembro. Kini nga
orihinal nga mga tinubdan dili na kinahanglan aron epektibong makatuon
o makatudlo gikan niini nga libro. Ang mga miyembro dili kinahanglan nga
mopalit og dugang mga pakisayran ug mga komentaryo sa pagtuon o pag-
tudlo niini nga mga hugna. Ang teksto nga ania niini nga libro, inubanan sa
mga kasulatan, igo na alang sa panudlo. Kinahanglang magmainampoon
ang mga miyembro sa pagbasa ug sa pagtuon sa mga pagtulun-an ni
Presidente Young aron makabaton og bag-ong mga panabut sa mga baru-
ganan sa ebanghelyo ug makahibalo unsaon sa paggamit niini nga mga
baruganan sa ilang inadlaw nga mga kinabuhi. Pinaagi sa matinud-anon ug
mainampoon nga pagtuon niini nga mga seleksyon, ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw makabaton og mas labaw nga pagsabut sa mga baruga-
nan sa ebanghelyo ug mas hingpit nga magpasalamat sa tulukibon ug dina-
sig nga mga pagtulun-an niining gamhanan nga propeta.

Ang ikaduhang seksyon sa matag hugna nagtanyag og sunod-sunod nga
mga pangutana nga makapaawhag og pamalandong, personal nga paggamit,
ug panaghisgot sa mga pagtulun-an ni Presidente Young. Ang mga miyem-
bro kinahanglan nga mogamit ug mainampingon nga mobasa pag-usab sa
iyang mga pulong mahitungod sa baruganan nga gihisgutan. Lawom ug mai-
nampoong pagtuon niining mga pagtulun-an makapadasig sa mga miyem-
bro ngadto sa mas dako nga personal nga pasalig ug makatabang kanila nga
motinguha sa pagsunod sa mga pagtulun-an sa Manluluwas, si Jesukristo.

Kon ang mga indibidwal ug mga pamilya mainampoong mosunod sa
mga baruganan niini nga basahon, sila mapanalanginan ug madasig ngadto
sa mas dako nga pagpahinungod ug pagka-espirituhanon, sama sa unang
mga Santos nga nakadungog niini nga mga pulong gikan gayud sa mga
ngabil sa “Leon sa Ginoo” (HC, 7:434)—ang propeta, manalagna, ug tigpa-
dayag, si Presidente Brigham Young.

Mga Instruksyon ngadto sa mga Magtutudlo

Ang pagtudlo niini nga mga leksyon nagkinahanglan og mabinantayong
pagbasa og una, pagtuon, ug mainampoong pagpangandam. Himoa nga
makasinati pag-ayo ug makaplano og lain-laing mga paagi sa pagpresentar
ug pagtudlo niining mga baruganan diha sa klase. Ang mga leksyon kina-
hanglang makatabang sa mga miyembro sa klase sa pag-ila sa unsa nga
paagi nga ang mga baruganan sa ebanghelyo magamit sa inadlaw nga pag-
puyo. Pag-awhag og panaghisgutan kabahin sa unsa nga paagi nga kini nga
mga baruganan makaimpluwensya sa atong mga pagbati mahitungod sa
atong Amahan sa Langit, ni Jesukristo, sa atong mga kaugalingon, sa atong
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mga pamilya, ug sa atong mga silingan. Dapita ang mga partisipante sa pag-
puyo sumala sa mga baruganan nga gitudlo.

Paapila ang daghang mga tawo kutob sa mahimo sa panahon sa pagtudlo
pinaagi sa pag-imbitar kanila sa pagbasa og kusog, pagtubag sa mga pangu-
tana, o pagpakigbahin og mga kasinatian. Kamo makahimo og linain nga
mga buluhaton kon mag-andam og mga leksyon, magmahimong sensitibo
sa pagkaandam sa mga miyembro sa klase nga moapil. Pagmainampingon
sa paglikay sa kontrobersiya. Salig diha sa mga kasulatan alang sa suporta ug
pagsabut. Tinguhaa sa mapainubsanon nga paagi ang Espiritu sa Ginoo, ug
ang mga kaigsoonan nga inyong gitudloan mapanalanginan. Sama sa gisaad
sa Ginoo, “Busa, siya nga nagsangyaw ug siya nga nakadawat, nakasabut sa
usag usa, ug ang duha makadawat og kaayohan ug maglipay nga maghiusa”
(D&P 50:22).
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Summary sa Kasaysayan

1801, Hunyo 1: Natawo sa Whitingham, Windham County,
Vermont.

1815–21: Ang inahan namatay; si Brigham nagsugod sa pag-
trabaho aron mabuhi, sa kadugayan nahimong
panday (14; mga numero nga anaa sa mga paren-
tesis nagpakita sa iyang edad).

1824: Naminyo ni Miriam Angeline Works (23).
1832: Nabunyagan diha sa Simbahan ug naordinahan

nga usa ka elder. Ang asawa namatay (31).
1834: Nangasawa ni Mary Ann Angell. Maoy nahimong

kapitan sa pagmartsa sa Kampo sa Zion (33).
1835, Pebrero 14: Naordinahan nga usa sa orihinal nga mga sakop sa

Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles (34).
1839–41: Nagmisyon didto sa Great Britain (38–40).
1844–47: Gimartir si Joseph Smith. Si Brigham Young

nangulo sa Simbahan isip Presidente sa Korum sa
Napulog Duha (43–46).

1847: Nakadawat sa seksyon 136 sa Doktrina ug mga
Pakigsaad. Nakakita ni Joseph Smith sa panan-
awon ug gihatagan og bililhon nga panudlo (45).
Nangulo sa exodo gikan sa Winter Quarters ngadto
sa Salt Lake Valley ug mibalik ngadto sa Winter
Quarters (45–46).

1847, Disyembre 27: Gi-sustain isip Presidente sa Simbahan sa
Kanesville (Council Bluffs), Iowa (46).

1851: Nahimong gobernador sa Teritoryo sa Utah (49).
1853, Abril 6: Mipahimutang sa tukurang bato sa Templo sa Salt

Lake (52).
1857–58: Gubat sa Utah. Gipaluwat isip gobernador human

sa walo ka tuig nga gidugayon (56–57).
1867: Ang Tabernacle nahuman. Mi-organisar pag-usab

sa Relief Society (66).
1869: Ang riles miabut sa Utah. Ang Young Women’s

Mutual Improvement Association na-organisar
(68).



1875: Ang Young Men’s Mutual Improvement Associa-
tion na-organisar (74).

1877, Abril 6: Mipahinungod sa Templo sa St. George. Mihatag
og bag-ong empasis sa husto nga organisasyon sa
priesthood (75).

1877, Agosto 29: Namatay sa Siyudad sa Salt Lake, Utah (76).
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Si Presidente Young sa mga 1847–50. “Gusto nakong ipalanog ug ipadahunog ang
ebanghelyo ngadto sa mga kanasuran. Mituhop kini sa akong kabukugan sama sa
kalayo.... Walay makatagbaw kanako kondili ang pagsangyaw ngadto sa kalibutan

unsa ang gibuhat sa Ginoo sa ulahing mga adlaw” (DNW, 24 sa Ago. 1854, 1).



H U G N A  1

Ang Pangalagad ni
Brigham Young

Si Brigham Young mao ang ikaduhang Presidente sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang nag-una ug nagtu-
kod sa grupo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa Kasadpang
Amerika, ug usa ka maunungon nga bana ug amahan. Siya usa ka matinud-
anon nga tinun-an ug Apostol ni Ginoong Jesukristo. “Si Jesus mao ang
atong kapitan ug lider,” siya mipamatuod (DNW, 24 sa Mayo 1871, 5).
“Ang akong hugot nga pagtuo anaa diha ni Ginoong Jesukristo, ug ang
akong kahibalo akong nadawat gikan kaniya,” siya mipamatuod (DNW,
21 sa Nob. 1855, 2). Ang iyang kinabuhi gisentro sa pagtukod ug sa pag-
padayon sa gingharian ni Ginoong Jesukristo dinhi sa yuta.

Mga Kasinatian gikan sa Kinabuhi ni Brigham Young

Pagkat-on pinaagi sa pagpaningkamot og trabaho.

Si Brigham Young natawo sa Vermont niadtong 1801, ang ikasiyam sa 11
ka mga anak nila ni John ug Abigail Howe Young. Nagtubo siya ngadto sa
pagkahingkod didto sa mabagang kakahoyan sa kayutaan sa tunga-tungang
estado sa New York, diin ang panimalay sa iyang pamilya ug ang palibut
maoy nahimo niyang eskwelahan (tan-awa sa DNW, 22 sa Abril. 1857, 4). Ang
iyang mga ginikanan pobre, siya sa kadugayan miingon. “Kami wala gayuy
kahigayunan sa pormal nga edukasyon sa among pagkabatan-on, apan kami
dihay kahigayunan sa pagpangguna, pagpamutol og mga kahoy, pagpaligid
og mga troso, ug pagpananom, ug pagkasamad-samad sa among mga bitiis,
tiil ug mga kumagko” (DNW, 12 sa Ago. 1857, 4). Ang batan-ong si Brigham
mitrabaho pag-ayo sa paghawan sa yuta, miuma niini, ug mitabang sa bulu-
haton sa panimalay. Wala gayud siya makalimot sa estrikto nga pagtudlo sa
iyang amahan kalabut sa moral o giunsa sa iyang inahan “pagtudlo ang iyang
mga anak sa tanang higayon sa pagtahud sa pangalan sa Amahan ug sa
Anak, ug sa pagtahud sa [Biblia]; miingon siya, Basaha kini, sunda ang mga
lagda niini, ug gamita kini sa inyong mga kinabuhi kutob sa inyong mahimo;
buhata ang tanan nga maayo; ayaw paghimo niana nga dautan; ug kon
kamo makakita og bisan kinsa nga tawo nga anaa sa kalisdanan, tabangi sila
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sa ilang mga panginahanglan” (MSS, 1853, 55). Ang inahan ni Brigham
namatay sa dihang nag-edad siya og 14 anyos.

Sa edad nga 16 si Brigham nagbansay sa pagka-panday, tigkulit og kahoy,
pintor, ug glazier. Mapasigarbuhon siya sa iyang trabaho ug miingon nga
siya naghunahuna nga ang “matinuoron, kasaligan nga trabaho, molungtad,
alang niadtong kinsa mopatrabaho kanako” nga “kabahin sa akong relihi-
yon” (Brigham Young ngadto ni George Hickox, 19 sa Peb. 1876, BYP).

Sa edad nga 23 nangasawa siya ni Miriam Angeline Works. Duha ka anak
nga babaye ang natawo sa batan-ong magtiayon. Gibuhi ni Brigham ang
iyang pamilya pinaagi sa paghimo ug pag-ayo og mga lingkuranan, mga
lamesa, ug aparador ug pagtaod og mga bintana, pultahan, hagdanan, ug
mga estante sa fireplace. Sa uma sa iyang amahan sa Mendon, New York,
nagtukod siya og balay ug pandayan sa kahoy tupad sa usa ka gamay nga
suba, migamit sa ruyda sa tubig nga mopaandar sa iyang makinarya sa pan-
dayan.

Sa dihang si Miriam nasakit og tuberculosis, si Brigham maoy mibuhat
sa iyang trabaho dugang sa iyang kaugalingong trabahoon. Sa dihang nag-
padayon nga dili na makabangon ang iyang asawa, kanunay na siyang mag-
luto og pamahaw alang sa pamilya, mag-ilis sa iyang mga anak nga babaye,
maglimpyo sa balay, ug “mag-alsa sa iyang asawa ngadto sa rocking chair
duol sa fireplace ug biyaan siya diha hangtud nga makauli siya sa gabii,”
aron sa pagluto sa panihapon, pagpakatulog sa iyang pamilya, ug paghu-
man sa mga buluhaton sa balay (LSBY, 5). Ang iyang kasinatian sa iyang
kabatan-on ug sayo nga kaminyoon sa pag-atiman sa mga anak ug pagdu-
mala sa panimalay nagtudlo kaniya mahitungod sa pagtinabangay sa
pamilya ug pag-atiman sa balay. Paglabay sa pipila ka tuig iyang gitambagan
ang mga Santos mahitungod niini nga mga hilisgutan ug nangomedya nga
iyang mapilde ang “kadaghanan sa mga babaye [diha] sa komunidad sa
pag-atiman sa balay” (DNW, 12 sa Ago. 1857, 4).

Pag-angkon og pagsaksi sa Espiritu.

Si Brigham ug si Miriam mipasakop sa Methodist Church sa tuig nga sila
nagminyo, apan si Brigham nagpadayon sa pagpakigbisog sa relihiyoso nga
mga pangutana. Nangita siya sa simbahan nga gi-organisar sumala sa sum-
banan nga gitukod ni Jesus, subay sa sumbanan sa Bag-ong Tugon nga
adunay “sistema sa mga ordinansa” (DNW, 19 sa Hulyo 1866, 3) ug sa
tanang mga gasa sa ebanghelyo. Tungod sa misyonaryo nga mga paningka-
mot sa igsoon ni Joseph Smith nga si Samuel, ang pamilya ni Brigham
Young nakaangkon og duha ka mga kopya sa Basahon ni Mormon niadtong
Abril 1830, usa ka bulan lamang human namantala ang basahon. Ang ubang
mga igsoon ni Brigham mibasa niini ug mipahayag sa kamaturoan niini,
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apan si Brigham mismo wala dayon modawat niini (tan-awa sa LL, 33).
“ ‘Ayaw pagdali,’ miingon ako.... ‘Paghulat og kadiyot, unsa man ang doktrina
sa basahon, ug ang mga pagpadayag nga gihatag sa Ginoo? Hunahunaon
pa nako kini.’ ... Akong gitun-an pag-ayo kining butanga, sulod sa duha ka
tuig, sa wala pa ako mihukom sa pagdawat niana nga basahon. Nasayud
ako nga kini tinuod, ingon nga ako nasayud nga ako makakita gamit ang
akong mga mata, o makabati pinaagi sa paghikap sa akong mga tudlo, o
makahibalo sa bisan unsa nga pagbati. Kon dili pa kini mao, wala gayud
unta ako modawat niini hangtud niining adlawa” (MSS, 15:45).

Kinahanglang mahibaloan gayud mismo ni Brigham Young. Sa kadugayan
siya mitudlo sa mga Santos nga dili tuyo sa Dios nga sila “hingpit nga giya-
han pinaagi sa laing tawo, pugngan ang ilang kaugalingong pagsabut, ug isa-
lig ang ilang pagtuo sa laing tawo” (DNW, 24 sa Ago. 1854, 1). “Katungdanan
nako nga masayud sa hunahuna sa Ginoo mahitungod sa akong kaugali-
ngon,” siya miingon kanila (DNW, 22 sa Sept. 1875, 4). “Kini ang inyong pri-
bilehiyo ug katungdanan sa pagpakabuhi aron kamo makahibalo kanus-a
ang pulong sa Ginoo gipamulong nganha kaninyo ug kanus-a ang huna-
huna sa Ginoo gipadayag nganha kaninyo” (DNW, 22 sa Sept. 1875, 4).

Ang mga misyonaryo gikan sa usa ka branch sa Simbahan sa Colombia,
Pennsylvania, miagi sa Mendon niadtong 1831, nagsangyaw nga ang kalangi-
tan gibuksan ug ang ebanghelyo ug ang balaang priesthood gipahiuli pina-
agi ni Joseph Smith. Human makabisita si Brigham ug ang ubang mga sakop
sa pamilya ug mga higala sa Columbia Branch, siya mituo nga iyang nakit-an
ang relihiyon nga dugay na niyang gipangita, apan nakigbisog siya sa paghu-
kom kon siya makasakripisyo ba sa tanan alang niini. Dayon, sa dihang mipa-
matuod ang usa sa mga misyonaryo, “ang Espiritu Santo nga gikan niana nga
tawo midan-ag sa akong panabut, ug ang kahayag, himaya, ug imortalidad
anaa sa akong atubangan,” nahinumdom siya. Miingon siya nga siya gilibutan
ug napuno niini, ug siya mismo nasayud nga ang pagpamatuod sa tawo
tinuod (DNW, 9 sa Peb. 1854, 4). Niadtong 15 sa Abril 1832, usa ka adlaw nga
mabugnaw ug nag-snow, si Brigham Young nabunyagan diha sa iyang kau-
galingon nga sapa, gikumpirmahan, ug gi-ordinahan nga usa ka elder (tan-
awa sa DNW, 2 sa Abr. 1862, 1). “Sumala sa mga pulong sa Manluluwas, gibati
nako ang pagpaubos, sama sa diwa sa usa ka bata, nagsaksi ngari kanako nga
ang akong mga sala gipasaylo,” siya nahinumdom (MHBY-1, 3). Si Miriam
nagpabunyag mga tulo ka semana human niana (MHBY-1, 3). Ang tanang
duol nga mga sakop sa pamilya ni Brigham Young nabunyagan, ug sila nag-
pabilin nga matinud-anon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Sa ulahing bahin sa ting-init niadtong 1832, human mopauli gikan sa
misyonaryo nga pagbiyahe sa duol nga mga dapit, giatiman ni Brigham si
Miriam sa katapusan nga mga semana sa iyang pagkasakit sa tuberculosis.
Namatay siya niadtong Septyembre 1832.
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Pagsakripisyo sa pagtukod ug pagpanalipod sa gingharian sa Dios.

Gihatag ni Brigham Young ang iyang hingpit nga pagtagad ug kusog
ngadto sa Simbahan. Matinguhaon nga makigkita ni Propeta Joseph Smith,
mibiyahe siya dayon paingon sa Kirtland, Ohio, uban sa iyang igsoon nga si
Joseph ug suod nga higala nga si Heber C. Kimball. Ilang nakit-an si Joseph
Smith nga nagbugha og kahoy uban sa iyang mga igsoong lalaki. Si Brigham
“napuno sa hingpit nga kalipay sa pribilehiyo sa pagpakiglamano sa Propeta
sa Dios” ug pagdawat “sa tinuod nga pagpamatuod, pinaagi sa Espiritu sa
panagna, nga siya mao ang hingpit nga tawo nga si bisan kinsa motuo nga
siya mao, isip usa ka tinuod nga Propeta” (MHBY-14). Kini nagtimaan sa
sinugdanan sa usa sa labing importante nga mga relasyon ni Brigham
Young. Sa dihang mibalik siya sa New York, iyang gipanghatag ang iyang
daghang mga kabtangan ug gipaminusan ang iyang negosyo aron makaha-
tag siya og dugang panahon ngadto sa Simbahan. Nakasiguro nga si Vilate
Kimball, ang asawa ni Heber, moatiman sa iyang mga anak nga babaye, siya
miserbisyo og sunod-sunod nga mga misyon. Nagpahigayon siya og mga
miting ug nagbunyag diha sa lungsod libut sa Mendon. Mibiyahe usab siya
sa amihanang New York ug Ontario, Canada, aron pagsangyaw sa ebang-
helyo ug pagsaksi nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios.

Nagtinguha sa pagsunod sa tambag sa Propeta sa pagpundok uban sa
mga Santos, niadtong Septyembre 1833 gibalhin ni Brigham Young ang
iyang pamilya gikan sa Mendon ngadto sa Kirtland. Didto, si Brigham
“adunay kahigayunan sa pagpaminaw sa mga pagtulun-an sa Propeta ug
nalingaw sa pagpakig-uban sa mga Santos, nagtrabaho pag-ayo sa [iyang]
kanhi pangita” (MHBY-1,7). Mitabang siya sa pagtukod og mga balay, sa
Templo sa Kirtland, ug daghan nga pampubliko nga mga bilding.

Niadtong 18 sa Pebrero 1834, nangasawa siya ni Mary Ann Angell; sulod
sa sunod nga 10 ka tuig, unom ka mga anak ang natawo sa ilang pamilya.
Si Mary Ann, sa gitala ni Brigham, “matinud-anong naningkamot alang sa
kaayohan sa akong pamilya ug sa gingharian” (MHBY-1, 8).

Sa iyang mga katuigan sa Kirtland (1833–38), si Brigham nakakat-on nga
ang pagtukod sa gingharian sa Dios nagkinahanglan og pagkamasulundon
ug pagsakripisyo. Niadtong tingpamulak sa 1834, miboluntaryo siya sa pag-
martsa uban sa Kampo sa Zion, usa ka grupo sa 205 ka mga tawo nga gipa-
tawag ni Joseph Smith sa pagdala og tabang ug mga kinahanglanon ngadto
sa mga Santos kinsa gipugos sa pagpahawa gikan sa ilang mga panimalay
sa Jackson County, Missouri. “Naglakaw kami og duha ka libo ka mga
milya,” nahinumdom si Brigham (DNW, 8 sa Okt. 1856, 2). Iyang nahinum-
duman nga tungod sa hilabihang kalisud ug sakit “dihay mga nagbagulbol
niana nga kampo.” Ang mga tawo kinahanglan nga tudloan sa pagpailub ug
kooperasyon ug mao nga, miingon si Brigham Young, “si Joseph [Smith]
nangulo, mitambag ug migiya sa grupo,” ilabi na sa mga tawo nga adunay
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“balisa, badlongon ug walay kalipay nga mga espiritu” (DNW, 3 sa Dis. 1862,
1). Ang malisud nga biyahe nakapalig-on sa kamaunungon ni Brigham
ngadto ni Joseph Smith ug nakahatag og bililhon nga kasinatian sa pagsu-
nod sa Dios ug sa Iyang mga propeta (tan-awa sa DNW, 3 sa Ago. 1854, 2).

Siyam ka mga beterano sa Kampo sa Zion, lakip ni Brigham Young,
napili nga mga sakop sa unang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
sa usa ka linain nga komperensya niadtong 14 sa Pebrero 1835 (tan-awa sa
D&P 18:26–32). Si Brigham Young naordinahan pinaagi sa pagpandong sa
mga kamot ug gipanalanginan “nga siya magpadayon ug mopundok sa
pinili, agig pagpangandam sa mahinungdanong adlaw sa pag-anhi sa
Ginoo.” Siya ug ang ubang mga sakop sa korum, “gitawag sa pagsangyaw
sa Ebanghelyo sa Anak sa Dios ngadto sa mga nasud sa yuta” (HC, 2:196),
mibiya niadtong Mayo 1835 alang sa upat ka bulan nga misyon ngadto sa
silangang mga estado. Mibalik siya ngadto sa silangang mga estado isip usa
ka misyonaryo panahon sa ting-init niadtong 1836 ug 1837.

Si Elder Young midumala sa pagpamintal ug pagritoki sa Templo sa
Kirtland. Diha siya sa dihang gitudlo ni Joseph Smith ang unang mga ordi-
nansa didto, ug mitambong siya sa pagpahinungod nga tulumanon niad-
tong Marso 1836 uban sa gatusan ka mga Santos nga mihimo og dakong
sakripisyo sa pagtukod sa unang templo niini nga dispensasyon (tan-awa sa
MHBY-1, 12; HC, 2:428).

Sa wala pa mahingpit ang pagtagamtam ni Elder Young sa panaghiusa
nga milambo tungod sa maong mga kasinatian, daghan nga mga masinu-
pakon ang tataw sa ilang pagpakigbatok sa Propeta nga sila mipugos sa
pag-ilog gikan kaniya sa pagpangulo sa Simbahan. Niadtong Enero 1838 si
Elder Young nakigharong niining mga mibiya sa kamatuoran didto sa
Templo sa Kirtland: “Mibarug ako, ug sa yano ug maisugon nga paagi
misulti kanila nga si Joseph usa ka Propeta, ug ako nasayud niini, ug nga
sila mahimong mobagulbol ug mopakaulaw kaniya kutob sa ilang gusto,
sila dili makalaglag sa pagkatudlo sa Propeta sa Dios, sila makaguba lamang
sa ilang kaugalingong awtoridad, makaputol sa nagbugkos kanila ngadto sa
Propeta ug ngadto sa Dios ug makaunlod sa ilang mga kaugalingon ngadto
sa impyerno” (MHBY-1, 16).

Pag-abaga sa responsibilidad.

Si Brigham Young nahinumdom nga naghulat ni Joseph Smith og “dag-
han ug daghan nga mga gabii nga andam sa pagdawat sa mga manggugubot
nga panon nga nagtinguha sa kinabuhi [sa Propeta]” (DNSW, 15 sa Mayo
1877, 1). Hugot kaayo ang iyang suporta sa Propeta nga ang mga mibiya sa
kamaturoan, siya nahinumdom, “mihulga sa pagpatay kanako” (MHBY-1,
23–24). Mibiya siya sa Kirtland ug miadto sa kasadpang Missouri, nakig-
uban ni Joseph Smith ug sa ubang mga lider sa Simbahan kansang mga
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kinabuhi gihulga. Apan samtang daghang mga Santos ang nagpadayon sa
pagbalhin ngadto sa kasadpang Missouri, ang ubang mga nanimuyo naa-
larma, nahadlok nga mohari ang mga Santos sa politika ug ekonomiya. Ang
kagubot miulbo sa ting-init ug sa tinglarag niadtong 1838 ug misangko sa
mando sa gobernador sa kasundalohan sa estado sa pagpuo sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw o pag-abug kanila gikan sa estado. Ang pagkapriso ni
Joseph Smith ug sa ubang dagko nga mga lider ug ang pagbiya sa kamatu-
oran o kamatayon sa daghang mga sakop sa Korum sa Napulog Duha nag-
hatag og bag-ong mga responsibilidad diha kang Brigham Young, nga karon
Presidente sa Korum. Siya ug si Apostol Heber C. Kimball mao lamang ang
mga miyembro sa nagdumalang korum sa Simbahan nga makagiya ug
makatabang sa mga Santos sa ilang malisud nga pagbaktas sa tingtugnaw
gikan sa Missouri. Ubos sa ilang direksyon, ang mga Santos nakigsaad sa
pagtabang sa kabus, sa pagpagawas sa matag Santos sa Ulahing mga Adlaw
gikan sa estado, ug sa pagpangandam sa pagpundok pag-usab.

Ang gihinginlan nga mga Santos mitukod og bag-ong siyudad sa
Commerce, Illinois, nga ilang ginganlan sa wala madugay og Nauvoo. Si
Presidente Young nagpabilin lamang didto og pipila ka mga bulan, bisan pa
niana, tungod kay si Propeta Joseph nakadawat og pagpadayag sa pagta-
wag sa Korum sa Napulog Duha sa pagmisyon ngadto sa England.
Niadtong tinglarag sa 1839, si Presidente Young mibiya sa Illinois nga
determinado nga modawat sa bag-ong responsibilidad bisan pa sa sakit nga
giantus niya ug sa iyang pamilya. Sa kaulahian iyang nahinumduman nga
siya dili makalakaw og layo nga walay motabang ug nga ang iyang igsoong
babaye nga si Fanny nagpakilooy nga dili siya molakaw. Siya mitubag:
“ ‘Sister Fanny, wala gayud sukad ako mobati og mas maayo sa akong kina-
buhi.’ Dili siya kasarangan nga babaye ug, nagtan-aw kanako, nga adunay
mga luha ang iyang mga mata, miingon siya ‘namakak ka.’ Wala ako motu-
bag, apan determinado ako nga moadto sa England o mamatay sa pagpa-
ningkamot. Ang akong lig-on nga desisyon mao nga ako mobuhat unsay
gikinahanglan nga buhaton sa Ebanghelyo sa kinabuhi ug kaluwasan, o ako
mamatay sa pagpaningkamot sa pagbuhat niini” (DNSW, 2 sa Ago. 1870, 1).

Walo ka mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ang nagserbisyo og mga
misyon sa British Isles niadtong 1840 ug 1841, ug si Brigham Young, isip
Presidente sa Korum, migiya sa ilang trabaho. Atol niining mahinungda-
nong tuig ang Napulog Duha nakakab-ot og talagsaong kalampusan.
Samtang nangandam si Presidente Young sa pagbiya sa Liverpool niadtong
Abril 1841, namalandong siya uban ang pagpasalamat sa Dios “sa pagpa-
kigsandurot uban kanako ug sa akong mga kaigsoonan sa Napulog Duha
sa miaging tuig sa akong kinabuhi.... Kini tinuod gayud nga ingon og mila-
gro sa pagtan-aw sa kalainan tali sa among pag-abut ug pagbiya gikan sa
Liverpool. Miabut kami niadtong tingpamulak sa 1840, isip mga langyaw sa
usa ka langyaw nga yuta ug walay kwarta, apan pinaagi sa kalooy sa Dios
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nakaangkon kami og daghang mga higala, mitukod og mga Simbahan sa
hapit tanang inila nga lungsod ug siyudad didto sa gingharian sa Great
Britain, mibunyag og pito ngadto sa walo ka libo, mi-imprinta og 5,000 ka
Basahon ni Mormon, 3,000 ka mga Libro sa Himno, 2,500 ka volume sa
Millennial Star, ug 50,000 ka mga pamplet, ug mipabalhin og 1,000 ka mga
kalag ngadto sa Zion, ... ug mibiya nga gitanum diha sa mga kasingkasing
sa liboan ang mga liso sa mahangturong kamatuoran, nga makahatag og
bunga sa pagtahud ug paghimaya sa Dios, ug gani wala kami makulangi og
makaon, mainom o ikasul-ob; sa tanan niini nga mga butang akong pasala-
matan ang kamot sa Dios” (MHBY-1, 96–97).

Pinaagi sa kinasingkasing nga pagdawat sa bag-ong mga responsibilidad,
si Presidente Young ug ang iyang isig ka mga Apostoles mipalapad dili
lamang sa ilang personal nga mga kapasidad apan ang kapasidad sa korum
nga maghiusa ug epektibo nga motrabaho alang sa Simbahan. Si Joseph
Smith misalig sa ilang “nagkahiusa nga kaalam” ug mipahibalo didto sa
Nauvoo niadtong Agosto 1841 “nga ang panahon miabut na nga ang
Napulog Duha kinahanglang pagatawagon sa pagbarug sa ilang dapit
sunod sa Unang Kapangulohan” (HC, 4:403). Ang Napulog Duha gihatagan
og mas dako nga mga responsibilidad, lakip sa pagsangyaw sa ebanghelyo,
pagpahimutang sa mga milalin, pagpamalit og mga yuta, ug pagtukod sa
Templo sa Nauvoo.

Sa wala pa mahuman ang templo, pribadong gitudlo ni Joseph Smith
ngadto ni Brigham Young ug sa ubang mga sakop sa Napulog Duha ang mga
ordinansa sa Templo, lakip ang bunyag alang sa mga patay, ang temple
endowment, ug pagbugkos sa pamilya, naglantaw nga ang Napulog Duha
motudlo niining mga ordinansa ngadto sa mga miyembro sa Simbahan. Ang
Propeta nakigkita sa Napulog Duha sa tingpamulak niadtog 1844 sa pag-
tugyan ngadto kanila sa tanang mga yawe ug awtoridad nga gikinahanglan
sa pagpadayon sa buhat sa gingharian. “Akong ibalhin ang sagubangunon ug
responsibilidad sa pagpangulo niini nga Simbahan gikan sa akong mga
abaga nganha sa inyoha,” pamahayag sa Propeta. “Karon, dawata kini ug
barug sama sa responsable nga mga tawo; kay ang Ginoo mopapahulay
kanako sa makadiyot” (walay petsa nga Sertipiko sa Napulog Duha, BYP).

Sulod sa tulo ka bulan namatay si Propeta Joseph Smith. Samtang si
Presidente Young nagserbisyo og misyon sa ting-init didto sa Boston, iyang
nahibaloan nga si Joseph ug si Hyrum gipatay sa manggugubot nga panon
didto sa Carthage, Illinois. Sa pagkadungog sa balita, iyang gipangutana
ang iyang kaugalingon “kon gidala ba ni Joseph ang mga yawe sa gingha-
rian uban kaniya gikan sa yuta,” apan siya diha-diha mibati og kasiguroan
nga ang mga yawe sa gingharian anaa sa Napulog Duha (MHBY-1, 171).
Daling mipauli ngadto sa Nauvoo, iyang nahibaloan nga ang Unang
Magtatambag ni Joseph, nga si Sidney Rigdon, mitanyag nga mopuli sa pag-
pangulo sa Simbahan, ug usa ka dakong katiguman sa mga Santos ang
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Gihulagway sa usa ka artist ang mga Santos nga mitabok sa nabagtok nga Suba sa
Mississippi atol sa exodo gikan sa Nauvoo, Illinois, niadtong Pebrero 1846.



gipatawag na aron sa pagpaluyo og bag-ong lider. Si Presidente Young
namulong ngadto sa pundok sa mga Santos sa gamhanang kayano:

“Sa unang higayon sa akong kinabuhi, sa unang higayon sa inyong mga
kinabuhi, sa unang higayon sa gingharian sa Dios sa ika-19 nga siglo, nga
walay Propeta nga nangulo kanato, ako mopakita nga mobuhat sa akong
calling kalabut sa Korum sa Napulog Duha, isip Apostol ni Jesukristo
ngadto niini nga henerasyon—mga Apostoles nga gitawag sa Dios pinaagi
sa pagpadayag ngadto ni Propeta Joseph, kinsa gi-ordinahan ug gidihogan
sa pagdala sa mga yawe sa gingharian sa tibuok kalibutan.

“ ... Karon, kon kamo gusto ni Sidney Rigdon o William Law nga
mangulo kaninyo, o ni bisan kinsa, anaa ra kaninyo; apan ako mosulti
kaninyo, sa pangalan sa Ginoo nga walay tawo nga makabutang og lain tali
sa Napulog Duha ug ni Propeta Joseph. Ngano man? Tungod kay si Joseph
mao ang ilang pangulo, ug iyang gitugyan ngadto sa ilang mga kamot ang
mga yawe sa gingharian niining katapusang dispensasyon, alang sa tibuok
kalibutan” (HC, 7:232, 235).

Daghang mga saksi ang nakakita nga ang hitsura ug tingog ni Brigham
Young mao ra og si Propeta Joseph samtang siya namulong, usa ka gam-
hanang pagpakita sa balaan nga pagtugot. Ang dul-an sa 5,000 ka mga
Santos nga nagpundok mipaluyo sa Napulog Duha isip maoy tigdumalang
korum sa Simbahan. Tulo ka adlaw human ang miting diin si Presidente
Young misulti sa mga Santos nga siya “buot nga mohilak ug magbangutan
sulod sa dili mominus sa traynta ka adlaw” (HC, 7:232), hilum niyang gipa-
dayag ang iyang kaguol: “Panahon kini sa pagbangutan [sukad] sa adlaw
nga si Joseph ug Hyrum gidala gikan sa Carthage ngadto sa [Nauvoo].
Gihukman sa kadaghanan sa gawas ug sa sulod sa simbahan nga dihay
sobra sa lima ka baril sa mga luha nga gipaagas. Dili ako makaantus sa pag-
hunahuna niini” (MHBY-1, 177).

Sa panahon sa dul-an sa usa ka dekada sa pagserbisyo isip usa ka Apostol
ni Jesukristo, si Brigham Young nakakat-on sa mga pamaagi sa Ginoo. Ang
iyang pagkaandam sa pagtrabaho pag-ayo, pagsunod, pagsakripisyo, ug
pagdawat og responsibilidad ug ang iyang kapasidad sa pagdawat ug pag-
sunod sa mga pag-aghat sa Espiritu nag-andam kaniya sa pagdumala sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, una isip Presidente sa Korum sa Napulog
Duha ug pagkahuman sa Disyembre 1847 isip Presidente sa Simbahan.
Ubos sa iyang talagsaong pagpangulo, nga milungtad og 33 ka tuig, iyang
gitudloan ang mga Santos unsaon sa pagtukod sa Zion sa Kasadpang
Amerika ug diha sa ilang kaugalingong mga kasingkasing, mga pamilya, ug
mga ward. “Si Brother Joseph, ang Propeta, mipahimutang sa pundasyon
alang sa mas importante nga trabaho, ug kita motukod diha niini,” siya
misaad sa mga Santos niadtong Agosto 1844. “Kita makatukod og usa ka
gingharian ingon nga wala pa sukad matukod dinhi sa kalibutan” (HC,
7:234). Ang iyang dili matarug nga hugot nga pagtuo sa Dios; ang iyang
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kakugi, kasinatian, ug kamaayo og buot, ang iyang gugma alang sa doktrina
ug mga ordinansa sa ebanghelyo; ug ang iyang pagsabut sa kapunongan sa
priesthood ug organisasyon sa Simbahan nakapahimo kaniya sa pagpalihok
sa mga Santos ngadto sa panaghiusa sa kasingkasing ug hunahuna. 

Pagpundok sa mga Santos aron sa pagtukod 
sa gingharian sa Dios.

Si Presidente Brigham Young nangulo sa pagbiya sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw gikan sa Nauvoo ngadto sa Salt Lake Valley sa Rocky
Mountains. Kini nakapahimo sa mga Santos sa pagpundok nga wala mahimo
didto sa Ohio, Missouri, o sa Illinois. Sa dihang gitan-aw ni Brigham Young
ang walog sa Great Salt Lake niadtong 24 sa Hulyo 1847, nakasiguro siya nga
iyang nakit-an ang dangpanan nga nakita ni Joseph Smith alang sa mga
Santos diha sa Kasadpan ug nga siya mismo nakakita sa panan-awon nga
mao ang husto nga dapit. “Ang espiritu sa kahayag midan-ag ngari kanako ug
milabay-labay sa walog, ug akong gibati nga dinhi ang mga Santos makakita
og panalipod ug kaluwasan,” misulat si Brigham Young (MHBY-2, 564). Dinhi
ang mga Santos makakita og panahon ug luna nga gikinahanglan sa pagpa-
himutang sa ilang mga kaugalingon isip katawhan nga lahi sa kalibutan.

Ang panagpundok sa Kasadpan, nga nagsugod sa pag-abut ni Presidente
Young ug sa pundok sa mga pioneer niadtong Hulyo 1847, nagpadayon
sulod sa mga dekada. Otsenta ka libo ka mga Santos ang miagi sa malisud
nga biyahe padulong sa kasadpan sa wala pa ang 1869 sa dihang ang riles
mas nakapasayon sa pagbiyahe. Bisan human niana, ang mga Santos nag-
padayon sa pagbiya sa ilang mga panimalay ug sa kasagaran ang ilang
pamilya aron magpundok ngadto sa Zion. Ang ilang hiyograpikanhong pag-
balhin nagsimbolo og espirituhanong pagpalayo gikan sa kalibutan. Si
Presidente Young mipahayag nga ang Dios mitawag sa mga Santos sa “pag-
pundok gikan sa labing hilit nga mga bahin sa yuta ... Aron mahimong usa
sa kasingkasing ug usa sa hunahuna sa tanang mga palakaw ug mga paning-
kamot aron sa pagtukod sa espirituhanon ug temporal nga gingharian ni
Kristo dinhi sa yuta, aron sa pag-andam sa pag-anhi sa Anak sa Tawo diha sa
gahum ug sa dakong himaya” (DNSW, 21 sa Ene. 1868, 2). Nagpaabut ug
nanginahanglan Siya og daghan kaayo sa iyang mga katawhan nga mota-
bang sa pagtukod sa Zion sa temporal ug sa espirituhanong paagi. Dili
lamang sila mobiyahe ngadto sa ibabaw sa mga kabukiran apan usab moha-
tag sa ilang kabtangan aron sa pagtabang sa ubang mga Santos nga mosu-
nod kanila sa pagpundok.

Ubos sa direksyon ni Presidente Young, ang mga Santos mibiya sa Salt
Lake Valley aron sa pagpahimutang sa gibanabana nga 400 ka mga pani-
muyo sa Kasadpang Amerika. Nagtrabaho sila aron sila makakaon, nag-
himo sa ilang kaugalingong sinina, ug mitukod og lokal nga mga industriya
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aron sila sa ekonomikanhong paagi makabarug. Nakakat-on sila sa pagsalig
sa Ginoo ug sa usag usa.

Dili ang tanang ekonomikanhong kalihokan nga ubos sa direksyon ni
Brigham Young nga buhaton sa mga Santos nagmalampuson. Ang ekono-
mikanhong kalampusan, hinoon, dili mao ang iyang labing importante nga
atimanonon. Sa katapusan wala kaayo siya mabalaka kabahin sa pagpana-
nom ug sa kwarta kay sa iyang pagtabang sa iyang mga katawhan nga mahi-
mong balaan nga nasud. Nasayud siya gikan sa kasinatian nga sila motubo
pinaagi sa pagpaningkamot sa pagtrabaho ug pagdawat og responsibilidad.
“Kini usa ka maayong dapit sa paghimo og mga Santos,” iyang gisultihan
ang katiguman sa mga miyembro sa Siyudad sa Salt Lake niadtong 1856
(DNW, 10 sa Sep. 1856, 5).

Sulod sa daghang katuigan, si Brigham Young nagserbisyo sa dapit nga
ginganlan og Deseret (sa wala madugay nahimong estado sa Utah) isip
gobernador sa teritoryo ug superintendente sa mga kalihokan sa mga
Indian. Sa pag-abut sa panahon siya gipulihan sa mga gitudlo sa federal nga
panggobyerno. Milungtad og mga katuigan ang iyang paninguha sa pag-
sulbad sa kasungian tali sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug sa gob-
yerno sa Estados Unidos kabahin sa tinguha sa mga Santos alang sa
politikanhong kagawasan. Nag-antus siya sa pagsaway ug pagtamay gikan
sa mga ministro, mga manunulat, mga tigreporma, ug mga politiko nga
miataki kaniya ug sa iyang mga katawhan tungod sa ilang relihiyoso nga
mga pagtuo ug sa ilang sosyal, ekonomikanhon, ug politikanhong mga
binuhatan. Apan ang mao nga mga hagit wala makapausab sa iyang tataw
nga pagsabut sa panginahanglan sa “paghimo og mga Santos” ug sa ingon
makatukod og Zion. Mipahayag si Presidente Young: “Akong nakita ang
komunidad sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw diha sa panan-awon, ug
nakakita kanila nga na-organisar isip usa ka dakong pamilya sa langit; ang
matag tawo naghimo sa iyang daghang mga katungdanan sa linya sa iyang
trabaho, nagtrabaho alang sa kaayohan sa kinatibuk-an labaw kay sa pag-
pauswag sa indibidwal; ug niini akong nakita ang labing maanindot nga
kapunongan nga mahunahuna sa tawo, ug ang pinakanindot nga mga
resulta alang sa pagtukod sa gingharian sa Dios ug ang pagkaylap sa pag-
kamatarung dinhi sa yuta” (DNSW, 21 sa Ene. 1868, 2).

Pagtukod sa Zion pinaagi sa mga ordinansa
ug organisasyon sa priesthood.

Si Presidente Young nakahibalo nga ang Zion dili matukod pinaagi
lamang sa pagtrabaho. Ang Zion kinahanglang giyahan sa priesthood, nga
iyang nahibaloan nga Panggobyerno sa Anak sa Dios” (DNW, 10 sa Ago.
1864, 2). Nasayud siya nga ang mga Santos “mahimong usa sa kasingkasing
ug usa sa hunahuna sa tanang ... mga kalihokan ug mga paningkamot”
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(DNSW, 21 sa Ene. 1868, 2), sumala lamang sa “putli ug balaan nga matang
sa panggobyerno” (DNSW, 8 sa Nob. 1870, 3). Siya mitudlo nga ang mga
miyembro sa Simbahan mabalaan lamang pinaagi sa pag-apil sa mga ordi-
nansa sa priesthood; sa ingon, ang mga ordinansa ug organisasyon sa
priesthood mao ang punoan sa iyang mga pagtulun-an ug pagpangulo.

Gikan sa 1844 hangtud sa 1846, si Presidente Young ug ang Napulog
Duha mihimo nga dinalian nga prayoridad ang paghuman sa Templo sa
Nauvoo. Ang mga endowment ug mga sealing gipahigayon didto bisan
wala pa mahuman ang pagtukod. “Ang ingon mao ang tinguha nga gipakita
sa mga Santos nga makadawat sa mga ordinansa, ug ang ingon mao ang
among tinguha sa pagpangalagad ngadto kanila; nga akong gihatag ang
akong kaugalingon sa hingpit ngadto sa buhat sa Ginoo diha sa Templo
gabii ug adlaw, nga dili matulog sobra sa upat ka oras, sa kasagaran, matag
adlaw, ug mopauli makausa sa usa ka semana,” na-rekord ni Presidente
Young sa iyang diary (MHBY-2, 10). Sa tunga-tunga sa 10 sa Disyembre 1845
ug sa 7 sa Pebrero 1846, mga 5,615 ka mga Santos ang nakadawat sa ordi-
nansa sa endowment ug daghang mga pamilya ang na-sealed. Paglabay sa
kapin sa usa ka tuig sa wala madugay, tulo ka mga adlaw human moabut sa
Salt Lake Valley, si Presidente Young mitudlo sa luna diin pagatukuron ang
Templo sa Salt Lake. Kini kinahanglang anaa sa taliwala sa siyudad ug tali-
wala sa mga kinabuhi sa mga Santos. Ang dakong templo, nga milungtad
og 40 ka tuig sa pagtukod, wala mahuman hangtud human sa kamatayon
ni Presidente Young, apan siya mitudlo og laing sagrado nga mga dapit diin
ipahigayon ang mga temple endowment ug mga sealing alang sa buhi sam-
tang maghulat nga mahuman ang templo. Sa pagpahinungod sa ubos nga
andana sa Templo sa St. George niadtong 1 sa Enero 1877, pipila ka mga
bulan sa wala pa ang iyang kamatayon, si Presidente Young madasigong
namulong mahitungod sa pagsugod na usab sa buhat alang sa mga patay:
“Kon ako maghunahuna niini nga hilisgutan, ako gusto nga ang tingog sa
pito ka dalugdog mopukaw sa katawhan. Maluwas ba ang mga amahan kon
wala kita? Dili. Maluwas ba kita kon wala sila? Dili” (MS, 39:119).

Ang mga ordinansa sa templo importante sa pagbugkos sa mga heneras-
yon ug sa pagpasa sa sagrado nga mga kamatuoran gikan sa usa ka hene-
rasyon ngadto sa lain. Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga natawo o
nakabig sa katapusang katunga sa ika-disenwebe nga siglo dili makasinati sa
mga pagpanggukod sa Missouri o personal nga mahinumdom ni Propeta
Joseph Smith. Sa paglabay sa panahon, mas gamay na lang kanila ang
malambigit sa mga kasinatian sa nag-una ug sa pagpahimutang og pani-
muyo, apan sila usab kinahanglang makakat-on sa sagrado nga mga kama-
tuoran mahitungod sa pagtukod sa Zion. Si Presidente Young miawhag sa
pagpaningkamot sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa kabatan-onan sa
Simbahan ug maninguha sa paghashas sa organisasyon sa Simbahan, nag-
pahayag og tinguha sa “pagpasanay og henerasyon sa mga lalaki ug mga
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babaye nga mahigugma ug mopadayon sa kamatuoran ug pagkamatarung
dinhi sa yuta” (MFP, 2:288). Ang mga Ward Sunday School alang sa mga
bata, nga unang natukod niadtong 1849, nagsugod sa hiniusang paglihok
ubos sa central board niadtong 1867. Sa hangyo ni Presidente Young, ug
sugod sa iyang kaugalingong mga anak nga babaye, mga asosasyon gi-
organisar niadtong 1869 sa pagpalig-on sa batan-ong mga babaye sa ilang
pagsabut ug pasalig sa ebanghelyo sa maalamong pagpuyo. Niadtong 1875,
susama nga mga asosasyon ang naporma aron sa pagtudlo sa batan-ong
mga lalaki ug paghatag kanila og kasinatian sa pagpangulo.

Nakahibalo nga ang Zion dili matukod kon walay mga sister, si Presidente
Young mitukod pag-usab sa Relief Society niadtong 1867 ingon nga kini na-
organisar didto sa Nauvoo pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Ang mga
babaye mitabang sa mga bishop sa paghatag og kahupayan ngadto sa mga
kabus ug nasakit, sa pag-awhag sa mga pamilya sa paghimo diha sa pani-
malay og bisan unsa nga ilang gikinahanglan, pagtudlo sa usag usa sa ebang-
helyo, ug pagdumala sa pagtudlo sa batan-ong mga babaye ug mga bata.

Sa panahon sa katapusang tuig sa iyang kinabuhi, si Presidente Young
mipahimutang sa mga korum sa priesthood sa hustong han-ay. Iyang giba-
hin ug gi-organisar pag-usab ang mga stake, gipatubo ang gidaghanon sa
mga stake gikan sa otso ngadto sa diseotso. Iyang gigiyahan ang organi-
sasyon sa mga korum sa mga elder ug mitudlo sa mga elder sa ilang tem-
poral ug espirituhanong mga responsibilidad. Iyang gipasabut nga ang
ward mao ang unang lokal nga yunit sa kalihokan sa Simbahan ug gipala-
pad ang buluhaton sa bishop isip pangulo sa ward. Ang mga miyembro sa
Korum sa Napulog Duha kinsa nagdumala sa lokal nga mga yunit gi-
release gikan sa maong mga katungdanan aron sila makabuhat sa ilang mga
calling isip linain nga mga saksi ni Jesukristo ngadto sa mga kanasuran. Sa
panahon sa iyang kamatayon niadtong 29 sa Agosto 1877, ang Simbahan
na-organisar sama sa nahibaloan sa kadaghanan sa mga Santos karon.

Ang pasalig ni Presidente Young sa pagtukod sa Zion pinaagi sa pagpahi-
mutang og panimuyo, ekonomikanhong mga kalihokan, sagrado nga mga
ordinansa sa templo, ug organisasyon sa priesthood makita diha sa tanan
niyang mga sermon. Walay usa ka sermon ang makatugkad sa iyang panan-
awon. “Naghisgot lamang ako og gamay sa mahinungdanong Sermon sa
Ebanghelyo,” mipahayag siya sa katapusan sa usa ka diskurso (MSS, 15:49).
Ang kahingpitan sa ebanghelyo, siya nagtuo, matudlo lamang sa ginagmay,
sa hinay-hinay. “Ang ebanghelyo sa Anak sa Dios,” siya miingon, “ ... gikan sa
kahangturan hangtud sa kahangturan. Kon ang panan-awon sa hunahuna
mabukas, kamo makakita sa dakong bahin niini, apan makita ninyo kini
sama sa usa ka mamumulong nga makakita sa mga nawong sa kongregas-
yon. Ang pagtan-aw, ug ang lain-lain nga pagpakigsulti sa matag indibidwal,
ug sa paghunahuna nga mahimong hingpit nga makaila kanila, nga moga-
hin lamang og lima ka minuto sa usag usa makausik og daghang panahon,
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dili kini sayon himoon. Mao usab ang mga panan-awon sa kahangturan;
makita nato ug masabtan, apan lisud ang pagsulti” (DNW, 26 sa Okt. 1854,
2). Pinaagi sa iyang pagtulun-an ug sa iyang pagpangulo, si Presidente
Brigham Young sa kanunay naningkamot sa pagtabang sa mga Santos nga
makakita ug makasabut sa mahangturong mga kamatuoran sa ebanghelyo.

Ang kinabuhi ni Brigham Young gisentro sa pagtudlo sa ebanghelyo ug
sa pagtukod ug sa pagpadayon sa gingharian sa Dios. “Ang Gingharian sa
langit mao ang labing importante kanato,” siya miingon sa mga Santos
(DNW, 27 sa Hulyo 1864, 2).

Tingali ang pagpangulo nga gihatag ni Presidente Young labing maayo
nga pagkahulagway sa mga Apostoles nga nagserbisyo sa panahon sa
dihang siya namatay: “Sulod sa trayntay tres ka tuig nga siya nagdumala sa
Simbahan, sukad sa pagkamartir ni Propeta Joseph, ang iyang mga tuhod
wala gayud mangurog, ang iyang mga kamot wala gayud maghawoy, siya
wala gayud magduhaduha o magduda. Bisan unsa pa nga pagpanghulga
diha sa palibut o sa mga kahigayunan, siya wala gayud mahadlok, apan
niadtong mga higayuna nagpakita siya og malinawon nga pagsalig ug hugot
nga pagtuo, ug namulong og mga pulong sa pag-awhag, aron sa paghupay
ug pagpaluyo sa tanang mga katawhan, ug sa pagsangpit sa ilang gugma ug
pagdayeg. Ang Ginoo, tungod niana, wala lamang mopanalangin kaniya og
kaisug, apan Siya mituga kaniya og dakong kaalam. Ang Iyang mga tambag,
kon sundon, makahatag og kaluwasan, ug isip tig-organisar ug tigpangala-
gad dili siya mapahitas-on ...

“Ang iyang mga kahago gipurongpurongan sa Ginoo og labing talagsa-
ong kalampusan, ang iyang mga pulong iyang gitahud ug gituman, ug kad-
tong misunod sa iyang tambag iyang gipanalanginan ug gituboy. Ang
panahon moabut unya nga ang iyang pagpangulo sa Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ikasulti nga panahon sa
talagsaong mga butang nga nahitabo” (MFP, 2:298).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Sa unsa nga paagi nga si Brigham Young nasayud nga ang Simbahan
tinuod?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkaandam ni Brigham Young sa pagsunod
ug paghimo og sakripisyo nakatabang kaniya sa pagtukod ug sa pagpa-
nalipod sa gingharian sa Dios?

• Unsay makat-unan sa mga miyembro sa Simbahan karon gikan sa maka-
nunayong suporta ni Brigham Young kang Propeta Joseph Smith?
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• Unsa ang pipila ka mga hitabo sa kinabuhi ni Brigham Young nga naka-
paandam kaniya sa pagdumala sa Simbahan? Sa unsa nga paagi kita gian-
dam sa Ginoo sa pagserbisyo sa gingharian sa Dios?

• Unsa ang gisulti ni Brigham Young nga mao ang piho nga katuyoan sa
pagpundok sa mga Santos? Sa unsang paagiha gitukod ni Brigham
Young ang gingharian sa Dios?

• Unsa ang gisulti ni Presidente Brigham Young nga mao ang
“Panggobyerno sa Anak sa Dios? Giunsa pagpalambo ni Presidente
Young ang iyang priesthood?

• Unsa ang gikinahanglan sa “pagpasanay og usa ka kaliwatan sa mga
lalaki ug mga babaye nga mahigugma ug mopadayon sa kamatuoran ug
pagkamatarung dinhi sa yuta”? Unsa ang gibuhat ni Brigham Young sa
pagtuman niini? Ngano nga importante man kaayo kini karon?

• Giunsa ni Presidente Young pagtabang ang mga Santos aron makakita
ug makasabut sa mahangturong mga kamatuoran sa ebanghelyo? Ngano
nga inyong gibati nga makaayo ang pagtuon ug pagpamalandong sa mga
pagtulun-an ni Brigham Young sa misunod nga duha ka tuig?
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Ang Templo sa Salt Lake niadtong 1880. Ang mga Santos mibati og
dakong tinguha sa pagtukod og templo ngadto sa ilang Dios.
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Ang Ebanghelyo Gipasabut

Ang kalibutan nakahibalo nga si Presidente Brigham Young usa ka bantu-
gang tigpahimutang og panimuyo kinsa migiya sa pagkausab sa usa ka dis-
yerto ngadto sa usa ka maanindot nga kapuy-an. Ang mas importante, siya
mao ang talagsaong magtutudlo sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo
kinsa midasig sa unang mga Santos sa pagsunod sa maayong pagkasaysay
nga doktrina sa usa ka relihiyon nga nagpasalig sa tanan og oportunidad
sa pagbalik ngadto sa presensya sa Dios.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang ebanghelyo ni Jesukristo naglakip og usa ka sistema sa mga
balaod ug mga ordinansa nga modangat ngadto sa kaluwasan.

Ang atong relihiyon dili labaw o minus kay sa tinuod nga lagda sa langit—
ang sistema sa mga balaod diin ang mga dios ug ang mga anghel gidumala.
Gidumala ba sila sa balaod? Tinuod. Walay binuhat sa tanang mga kahang-
turan gawas siya gidumala sa balaod (DBY, 1).

Ang Ebanghelyo sa Anak sa Dios nga gipadayag mao ang usa ka plano o
sistema sa mga balaod ug mga ordinansa, pinaagi sa higpit nga pagsunod
diin ang mga tawo nga mipuyo niini nga yuta gipasalig nga sila makabalik
pag-usab ngadto sa presensya sa Amahan ug sa Anak. Ang mga balaod sa
Ebanghelyo dili labaw o minus kay sa pipila ka mga baruganan sa kahang-
turan nga gipadayag ngadto sa mga tawo, diin sila makabalik ngadto sa
langit diin sila gikan (DBY, 1).

Kon maghisgot kita sa celestial nga balaod nga gipadayag gikan sa langit,
nga mao, ang Priesthood, naghisgot kita sa mga baruganan sa kaluwasan,
usa ka hingpit nga sistema sa panggobyerno, sa mga balaod ug mga ordi-
nansa, diin kita makaandam nga moagi gikan sa usa ka ganghaan ngadto sa
lain, ug gikan sa usa ka sentinel ngadto sa lain, hangtud moabut kita sa pre-
sensya sa atong Amahan ug Dios (DBY, 130).

Kita mahimong makadawat sa kamatuoran, ug makahibalo, pinaagi sa
matag bahin sa kalag, nga ang Ebanghelyo mao ang gahum sa Dios ngadto
sa kaluwasan; nga kini mao ang paagi ngadto sa kinabuhing dayon (DBY, 90).
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Ang atong relihiyon, nga angay sa tanan diin ang Dios mao ang
Tigpasiugda, usa ka sistema sa balaod ug lagda. Siya mibuhat sa mga balaod
ug mga ordinansa alang sa panggobyerno ug kaayohan sa mga katawhan,
aron makita kon mosunod ba sila niini ug makapakita sa ilang mga kauga-
lingon nga takus sa kinabuhing dayon pinaagi sa balaod sa celestial nga
mga kalibutan (DBY, 1).

Ang Ginoo wala mohimo og mga balaod diin ako pugson nga ang akong
mga sapatos himoon pinasubay sa unsay uso. Wala gayud siya mohatag og
balaod sa pagdeterminar kon ako maghimo og kwadradog tumoy nga
botas o talinis nga botas; kon ako aduna bay kupo nga ang hawakan ubos
sa akong mga bukton, ug sayal nga sangkad sa akong mga kiting, o kon
aduna bay kupo nga sama sa akong gisul-ob. Ang kaalam, sa pipila ka
bahin, gihatag sa Santos ug sa makasasala, aron gamiton sa kaugalingon,
sila aduna may balaod sa Priesthood o wala, nakadungog man sila niini o
wala (DBY, 63).

Nasayud kamo nga usa kini ka kalainan sa atong hugot nga pagtuo ug
relihiyon nga dili gayud mohangyo sa Ginoo sa pagbuhat og butang nga
dili kita andam nga motabang kaniya sa tanan nga atong mahimo; ug dayon
ang Ginoo mobuhat sa uban. Dili ako mohangyo sa Ginoo sa pagbuhat
unsay dili nako andam nga buhaton (DBY, 43).

Ang ebanghelyo ni Jesukristo naglangkob sa tanang kamatuoran.

Ang tanang kamatuoran alang sa kaluwasan sa mga katawhan—alang sa
kaayohan ug pagkat-on—alang sa ilang pagtubo sa diha kahibalo sa balaan
nga mga baruganan, ug ang balaan nga kahibalo mao ang bisan unsang
butang nga tinuod—kamatuoran; ug ang tanang kamatuoran kalabut sa
pagkabalaan (DBY, 11). 

Andam sa pagdawat sa kamatuoran, bisan diin kini gikan, walay kalai-
nan, bisan gamay. Dili igsapayan diin nimo madawat ang Ebanghelyo nag-
gikan man ni Joseph Smith o kang Pedro, kinsa nagpuyo sa panahon ni
Jesus. Nadawat man kini gikan sa usa ka tawo o sa lain. Kon ang Dios mita-
wag og indibidwal ug mipadala kaniya sa pagsangyaw sa Ebanghelyo igo na
kana alang kanako nga mahibalo, dili igsapayan diin kini gikan, ang gusto
nako mao nga makahibalo sa kamatuoran (DBY, 11).

“Ang Mormonismo,” nga maoy tawag sa mga tawo, naglangkob sa matag
baruganan kalabut sa kinabuhi ug kaluwasan, alang karon ug sa kahangtu-
ran. Dili igsapayan kinsa ang naghupot niini. Kon ang walay relihiyon naka-
angkon og kamatuoran anaa kini sa “Mormonismo.” Ang kamatuoran ug
ang tinuod nga doktrina nga gipanag-iya sa tinuohan sa kalibutan, ug sila
adunay daghan niini, tanan iya niini nga Simbahan. Mahitungod sa ilang
pamatasan, kadaghanan kanila mga maayog pamatasan, sama kamaayo
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kanato. Ang tanan nga maayo, matahum, ug dalaygon iya niini nga
Simbahan ug Gingharian. Ang “Mormonismo” naglakip sa tanang kamatu-
oran. Walay kamatuoran nga dili iya sa Ebanghelyo. Kini kinabuhi, kinabu-
hing dayon; kini kabulahanan, kini ang kahingpitan sa tanang mga butang
diha sa mga dios ug diha sa mga kahangturan sa mga dios (DBY, 3).

Sa laing pagkasulti, kon ang “Mormonismo” dili akong kinabuhi, wala
ako masayud kon aduna ba ako. Ako wala nay masabtan og bisan unsa, kay
naglangkob kini sa tanan nga moabut kutob sa masabtan sa tawo. Kon kini
wala maglakip sa tanang butang nga tua sa langit ug dinhi sa yuta, kini dili
mao kon unsay giangkon niini (DBY, 2).

Gusto akong mosulti ngadto sa akong mga higala nga kita nagtuo sa
tanang maayo. Kon kamo makakita og kamatuoran didto sa langit, sa yuta
o sa impyerno, kini iya sa atong doktrina. Nagtuo kita niini, ato kini, giang-
kon nato kini (DBY, 2).

[Ang ebanghelyo] naglakip sa tanang pamatasan, tanang hiyas, tanang
kahayag, tanang kaalam, tanang gahum, ug sa tanang kaayo. Nagtudlo kini
og sistema sa mga balaod ug mga ordinansa (DBY, 3).

Ang mao nga plano naglangkob sa matag sistema sa tinuod nga doktrina
dinhi sa yuta, bisan kon ma-eklesiastikanhon, pamatasan, pangatarungan, o
sibil; kini naglangkob sa tanang maayong balaod nga gihimo gikan sa mga
adlaw ni Adan hangtud karon; lakip niini ang mga balaod sa mga nasud, kay
kini milabaw kanila sa tanan nga kahibalo ug kaputli, lakip niini ang mga
doktrina karon, ug kini naggikan bisan asa, ug dad-on ang tanang kamatuo-
ran ngadto sa usa ka sistema, ug ibilin ang walay hinungdan dinhi ug didto
(DBY, 3–4).

Kini atong katungdanan ug calling, isip mga ministro sa samang kalu-
wasan ug Ebanghelyo, sa pagpundok sa tanang butang sa kamatuoran ug
isalikway ang sayop. Bisan ang kamatuoran makaplagan diha sa mga tawo
nga dayag wala motuo sa Dios, o sa mga Universalist, o sa Simbahan sa
Roma, o sa mga Methodist, sa Simbahan sa England, sa mga Presbyterian,
sa mga Baptist, sa mga Quaker, sa mga Shaker, o sa bisan haing uban ug
daghan nga lain-laing mga sekta ug mga pundok, ang tanan kinsa adunay
kapin kon kulang nga mga kamatuoran, katungdanan kini sa mga Elder
niini nga Simbahan (si Jesus, ilang Magulang nga Igsoon; nga ilang
pangulo) sa pagpundok sa tanang mga kamatuoran sa kalibutan kalabut sa
kinabuhi ug kaluwasan, sa Ebanghelyo nga atong gisangyaw, ... ngadto sa
mga siyensya, ug sa pilosopiya, makita man kini sa matag nasud, kaliwatan,
pinulongan, ug katawhan ug dad-on kini ngadto sa Zion (DBY, 248).

Ang tanang kahibalo ug kaalam ug matag maayo nga gitinguha sa kasing-
kasing sa tawo anaa sa hugot nga pagtuo nga atong gituohan (DBY, 446).

Naglakip kini sa matag kamatuoran nga atua sa mga kalangitan ug sa langit
sa mga kalangitan—matag kamatuoran nga ania sa ibabaw sa yuta, sa mga
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kahiladman sa yuta, ug sa langit nga puno sa kabitoonan; sa katingbanan,
kini naglakip sa tanang kamatuoran nga anaa sa tanang mga kahangturan sa
mga Dios (DBY, 448).

Ang atong relihiyon mosukod, mohukom, ug molakip sa tanang kaalam
sa kalibutan—sa tanan nga gipadayag sa Dios ngadto sa tawo. Ang Dios
mipadayag sa tanang kamatuoran nga karon ania na sa kalibutan, ma-
siyentipikanhon o sa ma-relihiyoso. Ang tibuok kalibutan adunay obligas-
yon ngadto kaniya sa unsay ilang nahibaloan ug napahimuslan; utangan
sila ngadto kaniya alang niining tanan, ug ako moila kaniya sa tanang mga
butang (DBY, 2).

Naglakip kini sa tanang tinuod nga siyensya nga nailhan sa tawo, mga
anghel, ug mga dios. Adunay usa ka tinuod nga sistema ug siyensya sa kina-
buhi; ang tanan mopaingon ngadto sa kamatayon. Kana nga sistema naga-
gikan sa Tuburan sa kinabuhi (DBY, 2).

Ang kamatuoran magpabilin kon ang sayop mahanaw. Ang kinabuhi mag-
pabilin kon sila kinsa misalikway sa mga pulong sa kinabuhing dayon gila-
moy sa kamatayon. Ako gusto sa kamatuoran tungod kay kini tinuod,
tungod kay kini maanindot ug makalipay, tungod kay kini hilabihan ka
mahimayaon diha sa iyang kinaiya, ug angay kaayo sa pagdayeg, hugot nga
pagtuo ug paghunahuna sa tanang may salabutan nga mga binuhat sa langit
o sa yuta (DBY, 9).

Nalipay ako niini, tungod kay ang kamatuoran gituyo sa pagpatunhay sa
iyang kaugalingon; gipasikad sa mahangturon nga mga kamatuoran ug
molungtad, samtang ang uban, sa madugay ug sa madali, mangahanaw
(DBY, 11).

Ang matag indibidwal nga nagpuyo sumala sa mga balaod sa Ginoo nga
gihatag ngadto sa iyang mga katawhan, ug nakadawat sa mga panalangin
nga iyang giandam alang sa matinud-anon, kinahanglan makahibalo sa mga
butang sa Dios gikan sa mga butang nga dili sa Dios, sa kahayag gikan sa
kangitngit, kana nga nagagikan sa langit ug kana nga nagagikan sa laing
dapit. Mao kini ang katagbawan ug kalipay nga matagamtaman sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw pinaagi sa pagsunod sa ilang relihiyon; mao
kini ang kahibalo nga gipanag-iya sa tanan kinsa buhi (DBY, 35).

Pagkasayon nga magpuyo pinaagi sa kamatuoran. Nakahunahuna ba kamo
niini, akong mga higala? Nakahunahuna ba kamo niini, akong mga kaigsoo-
nan? Sa matag kahimtang sa kinabuhi, bisan kauban sa mga mapainubsanon
o sa mga adunahan, ang kamatuoran sa kanunay mao ang labing siguro nga
paagi ug ang labing sayon nga mogiya sa atong mga kinabuhi (DBY, 11).

Ang atong relihiyon yano ra nga mao ang kamatuoran. Ikasulti kining
tanan niining usa ka panultihon—naglangkob kini sa tanang kamatuoran,
bisan asa makita, diha sa tanang mga buhat sa Dios ug sa tawo nga makita
o dili makita sa mortal nga mata (DBY, 2).
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Pinaagi sa gahum sa priesthood, ang ebanghelyo mao ang
paagi sa kaluwasan alang sa tanang mga anak sa Dios.

Ang Ebanghelyo nga atong gisangyaw mao ang Ebanghelyo sa kinabuhi
ug kaluwasan. Ang Simbahan nga atong girepresentar mao ang Simbahan
ug Gingharian sa Dios, ug nanag-iya sa bugtong hugot nga pagtuo diin ang
mga katawhan mahimong makabalik ngadto sa presensya sa atong Amahan
ug Dios. Ang Ginoo mipahigayon diha sa iyang mga kamot sa pagpahiuli sa
tanang mga butang sama sa sinugdan, ug pinaagi sa pagpangalagad sa iyang
balaan nga Priesthood, miluwas sa tanan kinsa maluwas, nalimpyohan gikan
sa mga sangputanan sa Pagkapukan sa kalibutan ug gihatag kini ngadto sa
mga kamot sa iyang mga Santos (DBY, 4).

Ang Priesthood ... usa ka hingpit nga kapunongan ug sistema sa pang-
gobyerno, ug kini lamang makapanalipod sa tawhanong pamilya gikan sa
tanang mga dautan nga karon misakit sa mga miyembro niini, ug mosiguro
kanila og kalipay ug kalinaw human dinhi (DBY, 130).

Ang Ebanghelyo ug ang Priesthood mao ang paagi nga iyang gigamit sa
pagluwas ug sa paghimaya sa iyang masulundon nga mga anak ngadto sa
pagpanag-iya uban kaniya sa samang himaya ug gahum nga pagakoronahan
sa mga korona sa himaya, pagka-imortal ug kinabuhing dayon (DBY, 5).

Ang tanang mga buhat nga atong gipahigayon kinahanglang dumalahon
pinaagi sa paggiya sa Priesthood (DBY, 133).

Walay ordinansa nga gihatag sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong
tingog, pinaagi sa iyang Anak nga si Jesukristo, o pinaagi sa mga ba-ba ni
bisan kinsa sa iyang mga Propeta, mga Apostoles o Ebanghelista, nga walay
kapuslanan. Ang matag ordinansa, matag sugo ug kinahanglanon gikina-
hanglan alang sa kaluwasan sa tawhanong pamilya (DBY, 152).

Kalabut sa mga ordinansa sa Dios, mahimo kitang mosulti nga kita
mosunod niini tungod kay misugo siya niini, ug ang matag tipik sa iyang
mga gikinahanglan adunay hustong pangatarungan uban niini.... Kana nga
pangatarungan moabut ngadto sa tanang kahangturan, ug mao ang panga-
tarungan nga gituhoan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang matag
tipik sa kamatuoran nga nadawat sa matag tawo usa ka gasa gikan sa Dios.
Madawat nato kini nga mga kamatuoran, ug magpadayon gikan sa himaya
ngadto sa himaya, gikan sa kinabuhing dayon ngadto sa kinabuhing dayon,
mag-angkon og kahibalo sa tanang mga butang, ug mahimong mga Dios,
gani mga Anak sa Dios (DBY, 152).

Ang Ebanghelyo ni Jesukristo mao ang paagi nga giablihan—ang bukas
nga ganghaan sa dalan o agianan gikan sa yuta ngadto sa langit, diin pina-
agi niini magagikan ang pagpadayag ngadto sa mga katawhan sa ilang lain-
laing mga kahimtang, sumala sa ilang mga calling ug pagkabutang sa
katilingban nga ilang gipuy-an. Ang Ebanghelyo sa kaluwasan usa ka bahin
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sa balaod nga may kalabutan sa gingharian diin nagpuyo ang Dios, ug ang
mga ordinansa kalabut sa balaan nga Priesthood mao ang mga paagi diin
ang mga katawhan makakita og agianan sa kinabuhi, diin sila makapalug-
way sa ilang pagbiyahe hangtud sila mobalik ngadto sa presensya sa ilang
Amahan ug Dios (DBY, 6).

Ang mga balaod ug mga ordinansa nga gipadayag sa Ginoo niining ula-
hing mga adlaw, gituyo sa pagluwas sa tanang mga anak ni Adan ug Eva
(DBY, 1).

Gipahayag nato ngadto sa tanang mga lumulupyo sa yuta gikan sa walog
sa ibabaw niining mga kabukiran nga kita mao ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ... Ug kita adunay doktrina sa kina-
buhi ug kaluwasan alang sa tanang matinuoron sa kasingkasing sa tibuok
kalibutan (DBY, 7).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang ebanghelyo ni Jesukristo naglakip og usa ka sistema sa mga
balaod ug mga ordinansa nga modangat ngadto sa kaluwasan.

• Sumala ni Presidente Young, ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang
“gahum sa Dios ngadto sa kaluwasan.” Sa unsa nga paagi nga ang iyang
pamahayag ikatandi sa gipasabut sa Manluluwas kabahin sa ebanghelyo
diha sa 3 Nephi 27:13–14?

• Unsa ang mabuhat sa ebanghelyo ni Jesukristo sa pagpahinabo sa pagka-
imortal ug kinabuhing dayon sa tawo? (Tan-awa usab sa Moises 1:39;
Abraham 3:25.) Ngano nga nagkinahanglan kita og sistema sa mga
balaod ug mga ordinansa sa pagbalik ngadto sa atubangan sa Dios? Sa
unsa nga paagi nga ang mga balaod ug mga ordinansa sa Dios makaha-
tag og “kaayohan [ngadto] sa mga katawhan”? (Tan-awa usab sa 2 Nephi
2:13, 16.)

• Si Presidente Young mitudlo nga ang Dios “gidumala og balaod.” Sa
unsa nga paagi nga ang pagkahibalo nga ang Dios gidumala og balaod
makatabang kanato? (Tan-awa usab sa D&P 82:10.)

• Si Presidente Young mihulagway sa ebanghelyo nga husay nga sistema.
Sa unsa nga mga butang nga ang Dios buot nga kita mogamit sa atong
kaugalingong paghukom? (Tan-awa usab sa D&P 58:26–29.)

“Ang ebanghelyo ni Jesukristo naglangkob sa tanang kamatuoran.

• Si Presidente Young mihagit sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga
mahimong mga tigpangita sa kamatuoran. Ngano nga kinahanglang
makasabut kita nga ang ebanghelyo ni Jesukristo naglakip sa tanang
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kamatuoran? Ngano nga kita kinahanglang modawat sa kamatuoran
bisan asa kini gikan? Unsa ang atong makat-unan gikan sa pamahayag ni
Presidente Young nga ang “tanang kamatuoran may kalabutan sa pagka-
balaan”?

• Unsa ang gitudlo sa pamahayag ni Presidente Young mahitungod sa pag-
dawat ug paghigugma sa mga tawo sa laing mga tinuohan?

• Unsaon nato nga makaila tali sa kamatuoran ug sa sayop? (Tan-awa sa
1 Mga Taga-Corinto 2:11, 14; Moroni 7:12–17.) Ngano nga ang abilidad
sa “pagpundok sa matag butang sa kamatuoran ug pagsalikway sa matag
sayop” importante kaayo sa ulahing mga adlaw?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkahibalo sa mga kamatuoran sa ebang-
helyo makaapekto kon giunsa nato pagdala ang atong mga kinabuhi?
Ngano nga ang kamatuoran sa kanunay mao “ang labing siguro nga
paagi ug labing sayon nga mogiya sa atong mga kinabuhi”? Sa unsa nga
paagi nga ang atong mga kinabuhi maapektuhan kon kita magpuyo
pinaagi sa pamakak ug pangilad? (Tan-awa usab sa D&P 88:86.)

Pinaagi sa gahum sa priesthood, ang ebanghelyo mao ang
paagi sa kaluwasan alang sa tanang mga anak sa Dios.

• Unsa ang relasyon tali sa priesthood ug sa ebanghelyo ni Jesukristo?
Ngano nga ang mga ordinansa sa priesthood mahinungdanon sa plano
sa ebanghelyo?

• Unsa ang buluhaton sa lokal nga mga korum sa priesthood, mga grupo,
ug mga komite isip mga ministro sa ebanghelyo? Unsa ang dapit sa
Relief Society sa pagtudlo sa kamatuoran ug sa pag-ugmad og hugot nga
pagtuo diha sa ebanghelyo ni Jesukristo? Unsay inyong nasinati sa pag-
hatag og Kristohanong pagserbisyo ngadto sa tawo? Sa unsa nga paagi
nga ang mao nga kasinatian nakaimpluwensya kaninyo?

• Si Presidente Young mitudlo nga ang ebanghelyo mao “ang bukas nga
ganghaan diha sa dalan o ang agianan gikan sa yuta ngadto sa langit.”
Unsa nga responsibilidad ang gihatag niadtong modawat sa gipahiuli nga
ebanghelyo sa pagsabwag sa ilang pagsaksi sa mga balaod niini, mga ordi-
nansa, ug kamatuoran? (Tan-awa usab sa Mateo 28:19–20; Mga Proverbio
22:6.)
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Pagsunod sa Ebanghelyo

Isip bantugang tigpahimutang og panimuyo, lider sa lungsuranon ug sa
Simbahan, ug tigsangkap sa iyang pamilya, si Presidente Young naghulag-
way sa buhi, mapuslanon nga ebanghelyo. Iyang gipasabut diha sa iyang
mga pagtulun-an ug diha sa iyang kinabuhi nga ang ebanghelyo ni
Jesukristo mao ang paagi sa kaluwasan alang sa katawhan ug usab “usa ka
mapuslanon nga relihiyon, ug naglakip sa matag adlaw nga katungdanan
ug mga panghitabo niini nga kinabuhi” (DBY, 12).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang atong personal nga pagtubo diha sa ebanghelyo moabut 
sa hinay-hinay ug sa ginagmay samtang kita magpuyo sa

mga baruganan nga atong nakat-unan.

Kita ... magkat-on sa tanang mga balaod, mga lagda, mga ordinansa ug
mga regulasyon nga anaa sa mga Kasulatan ug mogamit niini kutob sa
mahimo, ug magpadayon sa pagkat-on ug pagpalambo hangtud nga kita
makapuyo sa matag pulong nga nagagikan sa ba-ba sa Dios (DBY, 3).

Kita adunay Ebanghelyo sa kinabuhi ug kaluwasan, sa paghimo sa dau-
tan nga tawo nga maayo ug maayong tawo nga mas maayo (DBY, 6).

Sa panag-istoryahanay dili pa lang dugay sa usa ka bisita kinsa mopauli
ngadto sa Silangang mga Estado, miingon siya, “Kamo, isip mga katawhan
naghunahuna ba nga kamo hingpit?” “Wala;” mitubag ako, ‘wala sa bisan
unsang paagi.... Ang doktrina nga among gidawat hingpit, apan kon bahin
sa mga tawo, kami adunay daghang mga kakulangan nga imong mahingan-
lan. Dili kami hingpit; apan ang Ebanghelyo nga among gisangyaw gitu-
mong sa paghimo nga hingpit sa mga tawo aron nga sila makaangkon og
mahimayaong pagkabanhaw ug makasulod ngadto sa presensya sa Amahan
ug sa Anak” (DBY, 7).

Ang katawhan [dili makadawat sa mga balaod] diha sa ilang bug-os nga
kahingpitan; apan makadawat sila og gamay dinhi ug gamay didto, gamay
karon ug gamay ugma, gamay pa sunod semana, ug gamay sa pagkasunod
tuig, kon siya mohimo og maalamon nga kalamboan sa gamay nga ilang
nadawat; kon sila dili, sila magpabilin sa kangitngit, ug ang kahayag nga
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gipadayag sa Ginoo ingon og mangitngit ngadto kanila, ug ang gingharian
sa langit magpadayon ug mobiya kanila nga magkarapkarap. Mao nga, kon
kita gusto nga molihok sa kahingpitan sa kahibalo nga gilaraw nga ipada-
yag sa Ginoo, sa hinay-hinay, ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, kita kina-
hanglang mopalambo og gamay sa gipadayag (DBY, 4).

Ako ... mibati nga moaghat sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa
panginahanglan sa mabinantayong paggamit sa mga baruganan sa
Ebanghelyo diha sa atong mga kinabuhi, kinaiya ug mga pulong ug sa
tanan natong gibuhat; ug nagkinahanglan kini sa tibuok tawo, ang tibuok
kinabuhi nga ihalad ngadto sa kalamboan aron moabut sa kahibalo sa
kamatuoran ingon nga kini anaa ni Jesukristo. Dinhi ania ang bug-os nga
kahingpitan. Kini gihulagway sa kinaiya sa atong Manluluwas; bisan og
gamay lang nga bahin niini ang gipakita ngadto sa mga katawhan, agig
sangputanan sa ilang wala pagkadawat niini. Ang tanan nga andam nilang
madawat iyang gihatag kanila. Ang tanan nga andam natong madawat iha-
tag sa Ginoo; ang tanan nga andam nga madawat sa yuta iyang ihatag
ngadto kanila (DBY, 11–12).

Kini nahisulat mahitungod sa Manluluwas diha sa Biblia nga Siya mipau-
bos sa tanang mga butang aron siya mopatigbabaw sa tanang mga butang.
Dili ba usab kini mao sa matag tawo? Sa tinuod kini mao. Nan, angayan
lamang nga kita magpaubos sa tanang mga butang ug mosaka sa hinay-
hinay, ug makat-on og gamay matag karon ug unya, modawat sa “sugo iba-
baw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda, dinhi diyutay ug didto diyutay”
[tan-awa sa Isaias 28:9–10; D&P 98:12] (DBY, 60) hangtud nga moabut kita
ngadto sa kahangturan ug modawat sa kahingpitan sa iyang himaya, kaha-
langdon ug gahum (DBY, 3).

Ang espirituhanon ug temporal nga mga bahin sa ebanghelyo usa ra.

Uban sa Dios, ug uban usab niadtong kinsa nakasabut sa mga baruganan
sa kinabuhi ug kaluwasan, ang Priesthood, ang mga orakulo sa kamatuoran
ug ang mga gasa ug ang mga pagtawag sa Dios ngadto sa mga katawhan,
walay kalainan sa espirituhanon ug temporal nga mga paningkamot—ang
tanan usa ra. Kon ako naghimo sa akong katungdanan, naghimo ako sa
kabubut-on sa Dios, bisan og ako nagsangyaw; nag-ampo, nagtrabaho alang
sa madungganong panginabuhian, bisan og ako anaa sa uma, sa talyer, o sa
pagnegosyo, o bisan asa gitawag sa pagtrabaho, nagserbisyo ako sa Dios
kutob sa mahimo diha sa usa ka lugar ingon man usab sa lain; ug ingon niini
ang tanan, ang matag usa sa iyang lugar, turno ug panahon (DBY).

Diha sa hunahuna sa Dios wala kanang panagbulag sa espirituhanon
gikan sa temporal, o temporal gikan sa espirituhanon; kay kini usa ra diha
sa Ginoo [tan-awa sa D&P 29:34–35] (DBY, 13).
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Ang bisan unsa nga may kalabutan sa pagtukod sa gingharian sa Ginoo
dinhi sa yuta, pagsangyaw man kini sa Ebanghelyo o pagtukod sa mga tem-
plo ngadto sa iyang pangalan, kita gitudloan sa paghunahuna sa espiritu-
hanong trabaho, bisan og kini tataw nga nagkinahanglan og kusog sa
natural nga lawas sa pagbuhat niini (DBY, 13).

Dili gani kita makasulod sa templo kon kini gitukod na, ug mopahiga-
yon niadtong mga ordinansa nga makahatag sa espirituhanong mga pana-
langin, nga wala maghimo sa temporal nga trabaho. Ang temporal nga mga
ordinansa kinahanglang ipahigayon sa pagsiguro sa espirituhanong mga
panalangin nga giandam sa labing Makagagahum alang sa iyang matinud-
anong mga anak. Ang matag lihok sa sinugdanan usa ka temporal nga
lihok. Ang Apostol miingon, ang hugot nga pagtuo moabut [tan-awa sa
Mga Taga-Roma 10:17]. Unsa ang kinahanglan nga madunggan aron maka-
hatag og hugot nga pagtuo? Ang pagsangyaw sa Pulong. Tungod niana kita
kinahanglan adunay usa ka magsasangyaw; ug siya dili usa ka espiritu nga
dili makita, apan usa ka temporal, ordinaryo nga tawo sama sa atong mga
kaugalingon, ug ubos sa samang regulasyon ug mga lagda sa kinabuhi. Ang
pagsangyaw sa Ebanghelyo usa ka temporal nga trabaho, ug ang pagtuo
diha kang Ginoong Jesukristo mao ang resulta sa temporal nga paningka-
mot. Ang pagbunyag usa ka temporal nga trabaho, ngadto sa tawo nga
gipangalagaran ug sa tigpangalagad. Ako usa ka buhi nga saksi sa kamatu-
oran niini nga pamahayag, kay daghang mga higayon na nga misakit ang
akong mga tiil, ug gikapoy ang akong kaugalingon tungod sa pagbiyahe ug
pagsangyaw, nga pinaagi sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ang mga tawo
makabaton og hugot nga pagtuo. Ang mga panalangin nga atong gitinguha
pag-ayo moabut kanato pinaagi sa paghimo sa gikinahanglan nga pagtra-
baho, ug sa ingon nag-andam sa tanang mga butang nga gikinahanglan
aron madawat ang dili makita nga mga panalangin ni Jehova alang sa iyang
mga anak (DBY, 13–14).

Ang ebanghelyo usa ka giya alang sa inadlaw nga kinabuhi—
usa ka mapuslanon nga relihiyon.

Ang relihiyon ni Jesukristo usa ka mapuslanon nga relihiyon, ug nagla-
kip sa matag adlaw nga katungdanan ug mga panghitabo niini nga kinabuhi
(DBY, 12).

Ang mga baruganan sa kahangturan ug mahangturong kahimayaan
walay kapuslanan ngari kanato, gawas kon kini gipatakdo sa atong mga
kapasidad aron kita makagamit niini sa atong mga kinabuhi (DBY, 14).

Akong gipahaum ang Ebanghelyo sa panahon karon, sa mga kahimtang
ug sa kondisyon sa mga tawo (DBY, 8).
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Kana nga sistema nga naghatag og seguridad ug kalinaw karon mao ang
labing maayong paagi nga sundon, ug labing maayong paagi nga pakamat-
yan; kini ang labing maayong paagi sa pagnegosyo; kini ang labing maa-
yong paagi sa pag-uma, sa pagtukod og mga siyudad ug mga templo, ug
kana nga sistema mao ang balaod sa Dios. Apan kini nagkinahanglan og
higpit nga pagkamasulundon. Ang balaod sa katarung, ug ang sumbanan
nga gilatid sa Dios nga maoy sundon sa mga tawo makahatag og kalinaw,
kahupayan, ug kalipay karon ug mahangturong himaya ug kahimayaan;
apan ang dili pagsunod sa balaod sa Dios dili makahatag niini (DBY, 8).

Adunay higayon nga kon ako maghunahuna sa pagpamulong kaninyo,
akong gibati nga ang higpit nga pagsermon sa mga hilisgutan kalabut sa
dugay pa nga panahong moabut, o pagribyu sa milabay nga kasaysayan, sa
walay pagduhaduha makapahimuot ug makapa-interesado pag-ayo sa usa
ka bahin sa akong mga tigpaminaw; apan sa akong paghukom ug sa espi-
ritu sa kaalam nga ania kanako nagtudlo nga, pinaagi sa pagbuhat sa ingon,
ang mga tawo dili matudloan kalabut sa ilang matag adlaw nga mga
katungdanan. Tungod niini nga katarungan, ako wala mobati sa pagtudlo
kaninyo sa mga katungdanan nga himoon gatusan ka tuig gikan karon,
apan sa paghatag hinoon sa mga panudlo kalabut sa karon, sa atong inad-
law ug matang sa kinabuhi, aron kita masayud unsaon nga mahatagan ang
atong mga kaugalingon og kaayohan sa paglabay sa panahon, ug sa mga
kahigayunan karon, ug makahimo sa pagpahimutang sa pundasyon alang
sa umaabut nga kalipay (DBY, 12).

Ang akong misyon ngadto sa mga katawhan mao ang pagtudlo kanila
mahitungod sa ilang inadlaw-adlaw nga mga kinabuhi. Ako nagtuo nga
adunay daghan dinhi nga nakadungog kanako nga miingon, sa milabay nga
mga katuigan, nga dili kaayo ako interesado kon unsay mahitabo human sa
Milenyum. Ang mga Elder mahimong mosangyaw og taas nga mga diskurso
mahitungod sa unsay nahitabo sa panahon ni Adan, unsay nahitabo sa wala
pa ang paglalang, ug unsay mahitabo liboan ka tuig gikan karon, naghisgot
sa mga butang nga nahitabo na o mahitabo pa, diin sila walay kahibalo,
naghatag sa mga tawo og walay hinungdan; apan dili kana mao ang akong
pamaagi sa pagtudlo. Ang akong tinguha mao ang pagtudlo sa katawhan
unsay ilang kinahanglang buhaton karon, ug pasagdan ang Milenyum sa
iyang kaugalingon. Ang pagtudlo kanila sa pagserbisyo sa Dios ug sa pag-
tukod sa Iyang Gingharian mao ang akong misyon. Mitudlo ako og hugot
nga pagtuo, paghinulsol, bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, ug sa
pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo. Kinahanglan
tudloan kita mahitungod sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi sa temporal
nga punto sa pagsabut (DBY, 8–9).

Dili kita motugot sa atong mga kaugalingon nga moadto sa kaumahan
aron sa pagdaro nga dili nato dad-on ang atong relihiyon uban kanato, dili

27

H U G N A  3



kita moadto sa opisina, diha sa luyo sa counter aron mamaligya, ngadto sa
naghupot sa mga libro sa panalapi, o bisan asa nga motambong o mone-
gosyo og bisan unsa nga dili nato dad-on ang atong relihiyon uban kanato.
Kon kita nagsakay og tren o nagbiyahe sa paglingaw-lingaw ang atong Dios
ug ang atong relihiyon kinahanglang mag-uban kanato (DBY, 8).

Gusto nato nga madugangan ang kamaayo sa mga Santos, hangtud ang
atong mekaniko, pananglit, matinuoron kaayo ug masaligan nga kining
Railroad Company moingon, “Hatagi kami og ‘Mormon’ Elder nga enhin-
yero, niana walay angay kahadlokan nga mosakay, kay kon siya nasayud nga
adunay kakuyaw iyang buhaton ang tanan sa pag-amping sa mga kinabuhi
niadtong gisalig kaniya.” Gusto nakong makita ang atong mga Elder nga
puno kaayo sa kaligdong nga sila pilion niini nga Kompaniya alang sa pag-
himo sa ilang makina, mga tigbantay, mga enhinyero, mga klerk, ug mga
manedyer sa negosyo. Kon kita magsunod sa atong relihiyon ug takus sa
pangalan nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kita gayud mao ang mga
tawo nga kasaligan sa maong mga patigayon nga may hingpit nga kasigu-
roan; kon kini dili mao kini nagpakita nga kita wala magsunod sa atong reli-
hiyon (DBY, 232–33).

Ang atong relihiyon naglangkob sa matag buhat ug pulong sa tawo. Walay
tawo nga magnegosyo gawas kon buhaton niya kini diha sa Dios; walay
tawo nga mag-uma o bisan unsang negosyo gawas kon gibuhat niya kini
diha sa Ginoo. Walay tawo nga molingkod diha sa konseho nga mohukom
sa mga tawo gawas kon siya mohukom pinaagi sa Ginoo, nga siya sa kata-
rung ug sa walay pagdapig makasabut tali sa husto ug sayop, kamatuoran
ug kasaypanan, kahayag ug kangitngit, hustisya ug walay hustisya (DBY, 9).

Sa mabinantayong pagbasa sa Daan ug Bag-ong Tugon atong madisko-
brehan nga ang kadaghanan sa mga pagpadayag nga gihatag sa tawo sa
karaan mao ang mahitungod sa ilang mga katungdanan; kita nagsunod sa
samang dalan. Ang mga pagpadayag nga anaa sa Biblia ug sa Basahon ni
Mormon mga ehemplo alang kanato, ug ang basahon nga Doktrina ug mga
Pakigsaad naglakip og yano nga pagpadayag ngadto niini nga Simbahan;
giya kini alang kanato, ug kita dili gusto nga ibaliwala kini, dili kita gusto
nga mosalikway kanila; dili kita gusto nga mohimo niini nga dili na maga-
mit ug mobaliwala niini. Gusto kitang magpadayon sa mga pagpadayag ni
Ginoong Jesukristo kada adlaw, ug sa pagbaton sa iyang Espiritu uban
kanato kanunay. Kon makahimo kita niini, dili na kita maglakaw sa kangit-
ngit apan kita maglakaw diha sa kahayag sa kinabuhi (DBY, 12).

Kon kita buot nga magpahimulos sa Diwa sa Zion, kinahanglang magsu-
nod kita niini. Ang atong relihiyon dili pulos lamang teyoriya; kini usa ka
mapuslanon nga relihiyon; sa pagdala sa kalipay karon ngadto sa matag
kasingkasing (DBY, 12).

Ang buhat sa pagtukod sa Zion sa matag kahimtang usa ka mapuslanon
nga buhat; dili lamang kini usa ka teyorya. Ang teyoritikal nga relihiyon
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mosangpot sa gamay ra kaayo og kaayohan o bintaha ngadto ni bisan kinsa
nga tawo. Ang pag-angkon og kabilin sa Zion o sa Jerusalem sa teyorya
lamang—sa imahinasyon lamang—sama ra og walay kabilin. Gikinahanglan
nga makaangkon og katungod sa kabilin, aron ang kabilin mahimong
mapuslanon, lig-on ug makahatag og kaayohan. Busa dili kita magpabilin
nga kontento sa teyoritikal lamang nga relihiyon, apan himoa kini nga
mapuslanon, makalimpyo sa kaugalingon ug makatabang sa kaugalingon,
maghupot sa gugma sa Dios diha kanato, maglakaw sa matag lagda, sa
matag balaod, ug sa matag pulong nga gihatag aron sa paggiya kanato
(DBY, 12).

Ug kon ako karon mobuhat sa unsay gitugyan ngari kanako nga himoon,
ug dayon mobuhat nianang unsay nakita inig ka ugma, ug uban pa, kon
ang kahangturan moabut ako maandam nga mosulod ngadto sa mga
butang sa kahangturan. Apan ako dili maandam alang niana nga hut-ong sa
paglihok, gawas kon ako makadumala sa mga butang nga karon anaa
kanako. Kinahanglang makakat-on kamo sa pagbuhat niini (DBY), 11).

Ang tumong gayud sa atong pagpakatawo dinhi mao ang pagdumala sa
temporal nga mga elemento niini nga kalibutan ug momando sa yuta,
mopadaghan niadtong mga buhing butang sa mga tanum ug mga kahayu-
pan nga gihimo sa Dios nga mopuyo niini (DBY, 15).

Ang kinabuhi mao ang unsay alang kanato, ug kini mao ang unsay alang
kanato nga dawaton karon, ug dili maghulat sa Milenyum. Mohimo kita og
paagi karon nga maluwas, ug, kon moabut ang kagabhion, ribyuha ang
mga binuhatan nianang adlawa, maghinulsol sa atong mga sala, kon kita
adunay angay nga hinulsulan, ug mohimo sa atong mga pag-ampo; dayon
kita makahigda ug makatulog diha sa kalinaw hangtud sa kabuntagon,
mobangon uban sa pasalamat ngadto sa Dios, magsugod sa mga buluhaton
sa laing adlaw, ug maningkamot sa pagpuyo sa tibuok adlaw ngadto sa Dios
ug wala nay lain (DBY, 16).

Ang responsibilidad sa pag-atiman sa atong mga
kaugalingon ug sa atong mga pamilya usa ka importante

nga mapuslanong paggamit sa ebanghelyo.

Naningkamot ako kanunay sa pag-awhag niining mga katawhan sa pag-
himo og paagi nga makapahimo kanila nga makabarug sa kaugalingon,
makaatiman sa ilang kabus, sa bakol, sa kimpang ug sa buta, makasapwang
sa walay kahibalo diin sila walay kahigayunan sa pagsunod sa mga pamaagi
sa kalibutan, ug sa pagsabut sa kasagaran nga kahibalo nga gipanag-iya sa
mga katawhan, magdala kanila og dungan gikan sa upat ka mga suok sa
kalibutan, ug maghimo kanila nga may salabutan, daginutan ug makabarug
sa kaugalingon nga mga katawhan (DBY, 16).
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Ang akong pakigbugno mao, ug mao kini sulod na sa daghang mga katu-
igan, ang pagpasabut sa mga katawhan nga kon sila dili moatiman sa ilang
mga kaugalingon sila dili atimanon; nga kon kita dili mopahimutang sa
sukaranan sa pagpakaon ug sa pagsinina ug sa pagbuhat og kapuy-an sa
atong mga kaugalingon mamatay kita sa kagutom ug katugnaw; mahimong
mag-antus usab kita panahon sa ting-init gikan sa mga bidlisiw sa adlaw nga
moigo sa atong hubo ug walay proteksyon nga mga lawas (DBY, 16–17).

Kinsa ang angayan sa pagdayeg? Ang mga tawo kinsa miatiman sa ilang
mga kaugalingon o kadtong kinsa sa kanunay misalig sa dakong mga
kalooy sa Ginoo sa pag-atiman kanila? Dili kita makapaabut sa Ginoo sa
paghatag kanato og prutas kon wala kita mananom og mga kahoy; o nga
kon kita dili modaro ug mopugas ug moani, kinahanglang mangayo kita sa
Ginoo sa pagluwas kanato sa atong panginahanglan, sama sa pagluwas
kanato gikan sa sangputanan sa atong kaugalingong kabuang, pagkamasi-
nupakon ug pag-usik-usik (DBY, 293).

Kay sa mangita kon unsay mabuhat sa Ginoo alang kanato, mangutana
kita unsay atong mabuhat alang sa atong mga kaugalingon (DBY, 293).

Samtang kita adunay tambok nga yuta niini nga walog, ug liso nga ika-
tanum, dili kinahanglan nga mohangyo kita sa Ginoo sa pagpakaon kanato,
ni sa pagsunod-sunod kanato dala ang piraso sa pan nga naghangyo kanato
nga kan-on kini. Siya dili mohimo niini, ni ako, kon ako pa ang Ginoo.
Atong mapakaon ang atong mga kaugalingon dinhi, ug kon kita mabutang
sa kahimtang diin kita dili makahimo, kini panahon na alang sa Ginoo sa
paghimo og milagro aron kita mabuhi (DBY, 294).

Kon dili kamo makasangkap sa inyong kaugalingon nga mga kinabuhi,
unsaon man ninyo sa pagpaabut nga makabaton og kaalam aron makaang-
kon og kinabuhing dayon? Ang Dios mihatag sa inyong kinabuhi—sa
inyong lawas ug espiritu, ug mipanalangin kaninyo sa abilidad, ug sa ingon
mipahimutang sa sukaranan sa tanang kahibalo, kaalam, ug pagsabut, ug sa
tanang himaya ug mahangturong mga kinabuhi. Kon kamo wala makaang-
kon og abilidad sa pagsangkap alang sa inyong natural nga mga pangina-
hanglan, ug alang sa usa ka asawa ug pipila mga anak, unsa may buhaton
ninyo sa langitnong mga butang? (DBY, 13).

Tan-awa ang inyong mga kaugalingon isip mga Relief Society niini nga
siyudad ug sa tibuok kabukiran. Tan-awa ang inyong kahimtang.
Hunahunaa kini alang sa inyong mga kaugalingon, ug hukmi kon kamo
moadto ba ug magkat-on sa impluwensya nga inyong gipanag-iya, ug
dayon gamiton kana nga impluwensya sa pagbuhat og maayo ug sa pag-
hupay sa kabus taliwala sa mga katawhan (DNW, 17 sa Ago. 1869, 3).
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang atong personal nga pagtubo diha sa ebanghelyo moabut 
sa hinay-hinay ug sa ginagmay samtang kita magpuyo 

sa mga baruganan nga atong nakat-unan.

• Ngano nga ang Ginoo nagtudlo kanato sa mga kamatuoran sa ebang-
helyo og “gamay karon ug gamay ugma”? (Tan-awa usab sa Isaias
28:9–10; 2 Nephi 28:30; D&P 98:12.) Unsay kinahanglan natong buhaton
aron makadawat og mas dakong bahin sa mga kamatuoran sa ebang-
helyo? (Tan-awa usab sa Alma 12:9–11.) Unsa kahay mahitabo kon kita
hatagan og dugang kamatuoran kay sa andam natong dawaton?

• Ngano nga ang pagsunod sa usa ka baruganan sa ebanghelyo usahay
importante sa pagkat-on niana nga baruganan? (Tan-awa usab sa Juan
7:17; D&P 93:28.)

• Sa unsa nga paagi nato gilimitahan ang unsay ikatudlo sa Dios kanato?

Ang espirituhanon ug temporal nga mga bahin sa ebanghelyo usa ra.

• Si Presidente Young miingon nga “wala kanang panagbulag sa espiritu-
hanon gikan sa temporal.” Sa unsa nga paagi nga ang pagsabut niana
nga pamahayag makaapekto sa atong paghimo sa atong inadlaw nga
mga buluhaton?

Ang ebanghelyo usa ka giya alang sa inadlaw nga kinabuhi—
usa ka mapuslanon nga relihiyon.

• Si Presidente Young mitudlo sa mga Santos sa paggamit sa mga baruga-
nan sa ebanghelyo sa mapuslanon nga paagi sa ilang inadlaw nga mga
kinabuhi. Sa unsa nga paagi nga ang ebanghelyo moimpluwensya sa
atong mga desisyon mahitungod sa atong pamilya, panarbaho, ug sa
ubang mga responsibilidad?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut ni Presidente Young sa dihang
siya miingon nga kinahanglan nga dili kita moadto “bisan asa nga
motambong o monegosyo og bisan unsa nga dili nato dad-on ang atong
relihiyon uban kanato”? Sa unsa nga paagi nga atong madala ang atong
relihiyon uban kanato bisan asa kita moadto ug sa gihapon sensitibo sa
mga pagtuo sa uban? Unsaon nato nga kita mas makasalig sa Espiritu
aron sa pagtabang kanato sa pagdala sa atong relihiyon uban kanato
bisan asa kita moadto?
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• Dugang ngadto sa misyonaryo nga buhat ug sa pagserbisyo sa
Simbahan, unsa ang atong responsibilidad sa komunidad?

Ang responsibilidad sa pag-atiman sa atong mga
kaugalingon ug sa atong mga pamilya usa ka importante

nga mapuslanong paggamit sa ebanghelyo.

• Unsa ang gitudlo ni Presidente Young mahitungod sa atong responsibi-
lidad sa pag-atiman sa atong mga kaugalingon? Sa unsa nga paagi kita
mahimong maningkamot sa kaugalingon sa espirituhanon, edukasyon,
pisikal, emosyonal, ug ekonomikanhong mga paagi? Unsaon nato pag-
tabang ang uban sa pagbuhat sa ingon?

• Ngano nga ang pagpaningkamot sa kaugalinon usa ka importanting
bahin sa ebanghelyo?

• Si Presidente Young namulong kabahin sa hiyas ug sa panginahanglan sa
pagsangkap alang sa atong mga kaugalingon. Unsa nga mga panalangin
ang moabut sa atong mga kinabuhi samtang buhaton nato kini? Ubos sa
unsa nga mga kahimtang nga gisulti ni Presidente Young nga ang Ginoo
“mohimo og milagro aron sa pagtabang kanato”?
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Pag-ila ug Pagtahud sa Dios
nga Kapangulohan

Ang Dios Amahan ug ang Iyang Anak, nga si Jesukristo, ug ang Espiritu
Santo naglangkob sa Dios nga Kapangulohan. Si Presidente Brigham
Young mitudlo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagsimba sa Dios
nga Amahan ug mag-ampo ngadto Kaniya pinaagi sa pangalan ni
Jesukristo. Mitudlo siya og dugang nga ang Dios nga Amahan usa ka tawo
kaniadto sa laing planeta kinsa “miagi sa kasinatian nga karon atong gia-
gian; nakadawat siya og kasinatian, nag-antus ug nalipay, ug nakahibalo
sa tanan nga atong nahibaloan mahitungod sa mga kabudlay, mga pag-
antus, sa kinabuhi ug kamatayon niini nga mortalidad” (DBY 22.).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang Dios nga Amahan mibuhat ug midumala sa dili maihap
nga mga kalibutan, milalang sa katawhan, ug usa ka

personahe nga mahimong mailhan ug simbahon.

Nagtuo kita sa usa ka Dios, usa ka Tigpataliwala ug usa ka Espiritu Santo
[tan-awa sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:1]. Dili kita makatuo sa
makadiyot nga ang Dios walay lawas, mga parte sa lawas, mga pagbati, o
mga hiyas. Ang mga hiyas makita lamang pinaagi sa nahan-ay nga perso-
nahe. Ang tanang mga hiyas naglakip ug mao ang mga resulta sa nahan-ay
nga kinabuhi (DBY, 23).

Ang uban gusto nga kita motuo nga ang Dios anaa bisan asa. Dili kana
mao. Wala siya sa tanang lugar isip tawo ingon nga ang Amahan ug Anak
dili usa ra diha sa usa ka tawo (DBY, 23–24).

Ang Dios giisip nga anaa bisan asa sa samang higayon; ug ang Salmista
miingon, “Kon asa ba ako mokalagiw gikan sa imong presensya?” [Salmo
139:7]. Anaa siya sa iyang tanan nga mga nilalang pinaagi sa iyang implu-
wensya, pinaagi sa iyang panggobyerno, espiritu ug gahum, apan siya
mismo usa ka personahe sa tabernakulo, ug kita gilalang sama sa iyang hit-
sura (DBY, 24).

Ang uban nagtuo o naghunahuna sa ideya nga ang pagkaila sa Dios
makapakunhod sa atong pagtuo kaniya; apan ako makaingon nga alang
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Ang pagsabut sa artist sa Unang Panan-awon ni Joseph Smith. Si Presidente Young
miingon nga si Joseph Smith “mikuha gikan sa langit, ... ug midala nganhi sa yuta” sa
tinuod nga kinaiyahan sa Dios nga Kapangulohan pinaagi sa pagpadayag (DBY, 458).
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kanako ang pagsabut sa bisan unsa nga baruganan o pagkatawo, dinhi sa
yuta o sa langit, kini dili makapakunhod sa tinuod nga bili ngari kanako,
apan hinonoa, makapadugang kini; ug kon mas labaw ang akong kahibalo
kabahin sa Dios, mas mahal ug bililhon siya ngari kanako, ug mas mahi-
maya ang akong mga pagbati ngadto kaniya (DBY, 18).

Himoa nga ang matag tawo mahimong higala sa Dios [tan-awa sa
Santiago 2:23] (DBY, 18).

Ang bantugang arkitekto, manedyer ug superintendente, tagdumala sa
kagastuhan ug hingpit nga gamhanan kinsa mogiya niini nga buhat dili
makita sa atong kinaiyanhon nga mga mata. Nagpuyo siya sa laing kalibu-
tan; anaa siya sa laing kahimtang sa pagpuyo; miagi siya sa kasinatian nga
karon atong giagian; nakadawat siya og kasinatian, nag-antus ug nalipay, ug
nakahibalo sa tanan nga atong nahibaloan mahitungod sa mga kabudlay,
mga pag-antus, kinabuhi ug kamatayon niini nga mortalidad, kay iyang
naagian ang tanan niini, ug nakadawat sa iyang korona ug kahimayaan ug
naghupot sa mga yawe ug mga gahum niini nga Gingharian; siya nag-
mando, ug mipatuman sa iyang kabubut-on sa mga katawhan, taliwala sa
mga Santos ug sa mga makasasala, ug mopahinabo og mga resulta aron sa
pagpahaum sa iyang katuyoan taliwala sa mga gingharian ug sa mga nasud
ug sa mga kagamhanan, nga aron ang tanan modangat ngadto sa iyang
himaya ug sa kahingpitan sa iyang buhat” (DBY 22).

Nagdumala siya sa dili maihap nga mga kalibutan nga nagdan-ag niining
gamay nga planeta, ug minilyon ka mga kalibutan nga dili nato makita; ug
bisan pa niana nagtan-aw siya sa pinakagamay nga butang sa iyang nila-
lang, walay usa niini nga mga nilalang ang makalingkawas sa iyang panan-
aw; ug walay usa niini nga nahimo gawas pinaagi sa iyang kaalam ug
gahum (DBY, 20).

Ang atong Amahan sa Langit maoy amahan sa tanang mga espiritu nga
sukad natawo, o sa matawo pa, niini nga yuta [tan-awa sa Mga
Hebreohanon 12:9]; ug sila natawo nga mga espiritu didto sa mahangtu-
rong kalibutan. Dayon ang Ginoo pinaagi sa iyang gahum ug kaalam
mihan-ay sa mortal nga tabernakulo sa tawo. Una kitang gihimo nga espi-
ritwal, ug pagkahuman temporal (DBY, 24).

Nahisulat nga ang Dios nasayud sa tanang mga butang ug aduna sa
tanan nga gahum [tan-awa sa 1 Nephi 9:6] (DBY, 20).

Siya ang Labing Gamhanan nga Tagdumala sa kalibutan. Sa iyang pag-
badlong ang dagat miuga, ug ang mga suba nahimong kamingawan. Siya
mitakus sa mga tubig sa palad sa iyang kamot, ug misukod sa langit pina-
agi sa dangaw, ug nasayud sa abug sa yuta pinaagi sa taksanan, ug mitim-
bang sa mga bukid pinaagi sa mga timbangan, ug sa mga bungtod sa usa ka
timbangan; ang mga nasud alang kaniya sama sa tinulo diha sa balde, ug
iyang gitan-aw ang mga isla nga usa ka gamay kaayo nga butang, ang mga



buhok sa atong mga ulo iyang giihap, ug walay usa ka goryon ang mahulog
sa yuta nga wala ang atong Amahan; ug siya nakahibalo sa matag hunahuna
ug tinguha sa kasingkasing sa tanang tawo, kay siya anaa bisan asa pinaagi
sa gahum sa iyang Espiritu—ang iyang tigpangalagad, ang Espiritu Santo.
Siya ang Amahan sa tanan, labaw sa tanan ug anaa sa tanan, ug sulod sa
tanan [tan-awa sa Mga Taga-Efeso 4:6]; nasayud siya sa tanang butang kala-
but niini nga yuta, ug siya nasayud sa tanang mga butang kalabut sa minil-
yon ka mga yuta nga sama niini (DBY, 19).

Gihatagan niya og porma, paglihok, ug kinabuhi kining materyal nga
kalibutan; mihimo sa dagko ug gagmay nga kahayag nga mosanag sa kala-
ngitan; mihatag ngadto kanila sa ilang mga higayon ug sa ilang mga pana-
hon, ug mibutang og timaan sa ilang mga kalibutan. Iyang gihimo ang mga
hangin ug katubigan aron mapuno sa kinabuhi, ug mitabon sa kabungtu-
ran ug kapatagan sa nagkamang nga mga kahayupan, ug mihimo sa tawo
nga magmando sa iyang mga gilalang (DBY, 18).

Ang Dios mao ang tinubdan, ang tuburan sa tanang salabutan, nga wala
magsapayan kon si kinsa ang nagbaton niini, ang tawo ba dinhi sa yuta, ang
mga espiritu ba didto sa kalibutan sa espiritu, ang mga anghel ba nga nag-
puyo sa kahangturan sa mga Dios, o ang labing ubos nga mga tawo taliwala
sa mga yawa sa impyerno. Ang tanan nakaangkon sa unsa nga salabutan,
kahayag, gahum, ug pagkatawo nga sila aduna gikan sa Dios—gikan sa
sama nga tinubdan diin kita nakadawat sa ato. Ang tanang maayo ug hing-
pit nga gasa nagagikan sa Dios [tan-awa sa Santiago 1:17]. Ang tanang
nakaplagan sa siyensya ug sa art, nga tinuod gayud ug mapuslanon ngadto
sa mga katawhan gihatag pinaagi sa yano nga pagpadayag gikan sa Dios,
bisan og diyutay ang modawat niini. Gihatag kini uban sa katuyoan sa pag-
andam og paagi alang sa katapusang kadaugan sa kamatuoran, ug sa katub-
sanan sa yuta gikan sa gahum sa sala ug ni Satanas (DBY, 18).

Daghan ang naningkamot sa pagpangita sa Tigbuhat sa tanang mga
butang; apan mas sayon alang sa usa ka hulmigas sa pag-ihap sa mga balas
sa yuta. Dili alang sa tawo, uban sa iyang limitado nga salabutan, sa pagsa-
but sa kahangturan.... Kini mas sayon alang sa langaw sa pagsubay sa kasay-
sayan sa tawo balik ngadto sa iyang gigikanan kay sa tawo sa pagtugkad sa
Tigbuhat sa tanang mga butang, pagbukas sa tabil sa kahangturan, ug pag-
padayag sa mga misteryo nga gipangita sa mga batid sa pangatarungan
gikan sa sinugdan. Busa unsa man, ang buhat ug katungdanan sa mga
katawhan? Kay sa mangutana sa gigikanan sa mga Dios—kay sa maninguha
sa pagsuhid sa mga kinahiladman sa kahangturan nga miagi na, nga mao
karon, ug mao sa umaabut, kay sa maningkamot sa pagdiskobre sa mga
utlanan sa walay kinutuban nga kawanangan, ipapangita kanila nga mahi-
balo sa tumong sa ilang pagpakabuhi karon, ug unsaon sa paggamit, sa
labing makaayo nga paagi alang sa ilang isig kaugalingong kaayohan ug
kaluwasan, ang salabutan nga ilang naangkon. Ipapangita nila nga mahibalo
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ug makasabut pag-ayo sa mga butang nga ilang masabtan, ug paghimo sa
ilang mga kaugalingon nga makasabut og maayo sa tumong sa ilang pagka-
anaa dinhi, pinaagi sa makugihong pagpangita ngadto sa labing gamhanan
alang sa impormasyon ug pinaagi sa mainampingong pagtuon sa labing
maayong mga basahon (DBY, 25).

Si Jesukristo, ang Bugtong Anak sa Amahan sa unod, miula
alang sa mga sala sa tanan kinsa maghinulsol.

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagtuo ni Jesukristo, ang bug-
tong Anak sa Amahan [sa unod], kinsa mianhi sa tunga-tunga sa panahon,
mihimo sa iyang buhat, nag-antus sa silot ug mibayad sa utang sa salang
panulundon sa tawo pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon, nabanhaw
gikan sa mga patay, ug mikayab ngadto sa iyang Amahan, ug sama nga si
Jesus nagpaubos sa tanang mga butang, busa siya mopatigbabaw sa tanang
mga butang. Kita nagtuo nga si Jesukristo mobalik pag-usab, sama sa gisu-
lat mahitungod kaniya: “Kining maong Jesus, nga gikuha gikan kaninyo
ngadto sa langit, mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa
iyang pagsaka sa langit” [Mga Buhat 1:10–11] (DBY, 26).

Ang atong hugot nga pagtuo itingub diha sa Anak sa Dios, ug pinaagi
kaniya ngadto sa Amahan (DBY, 26).

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug ang matag tawo kinsa adunay
katungod sa kaluwasan, ug ang tanan gawas sa nakasala batok sa Espiritu
Santo, mahimong makahibalo nga si Jesus mao ang Kristo sa samang paagi
sa pagkahibalo ni Pedro [tan-awa sa Mateo 16:13–19]. Ang mga milagro dili
mohatag niini nga kahibalo ngadto sa katawhan, bisan og kini mohatag og
kolateral sa paglig-on sa tumutuo. Nasayud ang mga Judeo sa milagro ni
Jesus, apan sila mitugot nga siya pahamtangan sa kamatayon isip usa ka
mangingilad sa katawhan ug usa nga nasudlan og yawa (DBY, 28).

Si Jesus nisagubang sa pagtukod sa Gingharian sa Dios dinhi sa yuta.
Iyang gitudlo ang mga balaod ug mga ordinansa sa Gingharian (DBY, 29).

Siya walay gihimo alang sa iyang kaugalingon. Naghimo siya og mga
milagro ug mihimo og maayong buhat dinhi sa yuta; apan siya walay
gihimo alang sa iyang kaugalingon. Miingon Siya, “Gawas nga akong nakita
nga gibuhat sa Amahan, maoy akong buhaton” [tan-awa sa Juan 5:19]. “Ako
walay arang mahimo sa akong kaugalingong kabubut-on, kon dili sa kabu-
but-on sa nagpadala kanako” [tan-awa sa Juan 5:30]. Kinahanglang moabut
kita sa paghukom nga ang Anak sa Dios wala mosugyot, modiktar, moli-
hok, o mopakita og bisan unsa nga pagpakita sa iyang gahum, sa iyang
himaya, o sa iyang buluhaton dinhi sa yuta gawas kon kini hunahuna ug
kabubut-on sa iyang Amahan (DBY, 26).
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“Ako ug ang Amahan usa ra,” [Juan 10:30] miingon si Jesus; unsa, usa ka
lawas? Dili.... Dili sila usa ra ka tawo sama nga ako ug usa sa akong mga
anak dili usa ra ka tawo. Kon ang akong anak makadawat sa akong pagtu-
lun-an, maglakaw sa dalan nga akong gitudlo nga iyang subayon, kon ang
iyang hugot nga pagtuo sama sa ako, ang iyang katuyoan mao ra, ug iyang
gibuhat ang buhat sa iyang amahan sama nga gibuhat ni Jesus ang buhat sa
iyang Amahan, niana ang akong anak usa uban kanako kon sabton pinaagi
sa kasulatan (DBY, 28).

Ang Ginoo mipadayag kanato og plano diin kita mahimong maluwas
dinhi ug sa umaabut. Ang Dios nakahimo sa tanan nga atong gipangayo, ug
labaw pa kay sa atong gipangayo. Ang misyon ni Jesus nganhi sa yuta mao
ang pagdala sa iyang mga kaigsoonan balik ngadto sa presensya sa Amahan;
nahimo niya ang iyang bahin sa buhat, ug nagpabilin alang kanato ang pag-
buhat sa ato. Walay bisan usa ka butang nga mahimo sa Ginoo alang sa
kaluwasan sa tawhanong pamilya nga wala niya mabuhat; ug nagpabilin kini
alang sa mga katawhan sa pagdawat sa kamatuoran o sa pagsalikway niini;
ang tanan nga mahimo alang sa ilang kaluwasan, bisan wala sila, nahimo na
ug pinaagi sa Manluluwas.... Siya mao na ang Hari sa mga hari ug ang Ginoo
sa mga ginoo, ug ang panahon moabut nga ang matag tuhod moluhod ug
matag dila mokumpisal [tan-awa sa Mosiah 27:31], ngadto sa himaya sa
Dios nga Amahan, nga si Jesus mao ang Kristo [tan-awa sa Mga Taga-Filipos
2:10–11]. Kanang maong tawo nga gitan-aw, dili isip Manluluwas, apan usa
ka sinalikway, kinsa gilansang sa krus taliwala sa duha ka mga kawatan ug
gitamay ug gibiaybiay, pagadawaton sa tanang mga tawo isip ang bugtong
Binuhat diin sila makaangkon og kaluwasan (DBY, 27).

Ang Espiritu Santo usa ka personahe sa espiritu
kinsa nagsaksi sa kamatuoran.

Ang Espiritu Santo, kita nagtuo, mao ang usa sa mga personahe nga nag-
langkob ... sa Dios nga Kapangulohan. Dili usa ka tawo diha sa tulo, ni tulo
ka tawo diha sa usa; apan ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo usa ra
sa kinaiya, sama sa mga kasingkasing sa tulo ka tawo kinsa nagkahiusa sa
tanang mga butang. Siya usa sa tulo ka mga personahe nga atong gituohan,
kansang katungdanan mao ang pagpangalagad sa tawhanong pamilya kinsa
nagmahal sa kamatuoran. Namahayag ako nga sila usa ra, sama sa mga
kasingkasing sa tulo ka mga tawo nga mahimong usa. Aron kamo dili masa-
yop sa pagsabut kanako, ako moingon nga ako dili gusto nga inyong sab-
ton nga ang Espiritu Santo usa ka personahe nga adunay tabernakulo,
sama sa Amahan ug sa Anak; apan siya usa ka mensahero sa Dios nga
mopakatap sa iyang impluwensya pinaagi sa tanang mga buhat sa
Makagagahum (DBY, 30).
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Ang Espiritu Santo mao ang tigpangalagad sa [Amahan ug sa Anak] nga
mopahinumdom kanato sa tanang mga butang, mopadayag sa bag-ong
mga kamatuoran ngari kanato, ug motudlo kanato, mogiya, ug motultol sa
dalan sa matag hunahuna, hangtud kita mahimong hingpit ug makaandam
sa pagpauli, diin atong makita ug maistorya ang atong Amahan sa Langit
(DBY, 26).

Akong napamatud-an sa akong katagbawan, sumala sa labing maayo nga
kahibalo nga akong naangkon, nga ang tawo mailad pinaagi sa panan-aw sa
natural nga mata, mailad siya pinaagi sa pagpaminaw, ug pinaagi sa paghi-
kap, nga siya mailad sa tanan sa unsay gitawag nga kinaiyanhong mga bala-
tian. Apan adunay usa ka butang nga siya dili mailad. Unsa man kana? Kini
mao ang trabaho sa Espiritu Santo, ang Espiritu ug gahum sa Dios diha sa
tawo. Nagtudlo kini kaniya sa langitnong mga butang; naggiya kini kaniya
sa paagi sa kinabuhi, naghatag kini kaniya sa yawe diin siya makasulay sa
mga plano sa tawo, ug diin nagrekomendar sa mga butang sa Dios. Dili
lamang ang mga Santos kinsa ania dinhi, ug kinsa nagpundok ngadto sa
Zion, apan kadtong atua sa matag nasud, kayutaan, o isla kinsa nagsunod
sa ilang relihiyon nga gitudlo sa atong Manluluwas ug sa iyang mga
Apostoles, ug usab ni Joseph Smith; naghatag usab sila sa samang pagpa-
matuod, ang ilang mga mata nakakita pinaagi sa Espiritu sa Dios, ug sila
nagkahiusa, ang ilang mga kasingkasing mibati, ug sila nagkahiusa sa pag-
bati ug pagsabut, ug walay panaglalis kanila mahitungod sa mga doktrina
sa Manluluwas (DBY, 31).

Kon wala ang gahum sa Espiritu Santo ang tawo malagmit moadto sa tuo
o sa wala gikan sa mapig-ot nga dalan sa katungdanan; lagmit mohimo sila
sa mga butang nga ilang pagabasulan; lagmit mohimo sila og mga sayop;
ug kon sila maningkamot sa pagbuhat sa labing maayo nga kutob sa ilang
mahimo, tan-awa ilang buhaton kana nga wala nila kagustohi (DBY, 31).

Gusto nakong makita ang mga lalaki ug mga babaye nga maimpluwen-
sya sa Espiritu Santo sa matag ginhawa sa ilang mga kinabuhi, makanuna-
yong magsunod sa kahayag sa panagway sa Dios (DBY, 31).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang Dios nga Amahan mibuhat ug midumala sa dili
maihap nga mga kalibutan, milalang sa katawhan, ug usa

ka personahe nga mahimong mailhan ug simbahon.

• Unsa ang gitudlo ni Presidente Young mahitungod sa kaimportante nga
makaila sa Dios nga Amahan? (Tan-awa usab sa Juan 17:3.) Sa unsa nga
paagi nga ang atong pagkahibalo niana nga tawo makaapektar sa atong
relasyon niana nga tawo? Unsa nga mga butang ang nakatabang kaninyo
nga makaila sa Dios nga Amahan?
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• Sa unsa nga paagi nga ang impluwensya sa Dios “mahunahuna nga anaa
bisan asa sa samang higayon”? Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa pag-
pakabana sa Langitnong Amahan bisan sa “pinakagamay nga butang sa
iyang mga nilalang”?

• Ang doktrina nga ang Dios usa ka tawo kaniadto ug miuswag aron mahi-
mong Dios talagsaon niini nga Simbahan. Unsay inyong gibati, nga
nakahibalo nga ang Dios, pinaagi sa Iyang kaugalingong kasinatian,
“nakahibalo sa tanan nga atong nahibaloan mahitungod sa mga kabud-
lay [ug] sa mga pag-antus” sa mortalidad?

• Si Presidente Young mitudlo nga ang tanang maayo ug tinuod nga mga
nadiskobrehan sa siyensya ug sa art “gihatag sa yano nga pagpadayag
gikan sa Dios.” Sa unsa nga paagi nga ang dinasig nga mga pag-uswag
niining mga bahina makatabang sa pagpadayon sa buhat sa Dios?

• Unsa ang gisulti ni Presidente Young nga “buhat ug katungdanan sa mga
katawhan”? Sa unsa nga paagi nga kita mas makasabut sa mga butang
nga atong sabtununon ug makahibalo sa atong katuyoan dinhi sa yuta?
Asa kita mangita sa mao nga pagsabut?

Si Jesukristo, ang Bugtong Anak sa Amahan sa unod,
miula alang sa mga sala sa tanan kinsa maghinulsol.

• Unsa ang gitudlo ni Presidente Young mahitungod ni Jesukristo ug sa
Iyang misyon sa yuta?

• Ang unang baruganan sa ebanghelyo mao ang hugot nga pagtuo diha ni
Ginoong Jesukristo. Sa unsa nga mga paagi nga ang pagbaton og hugot
nga pagtuo diha sa Anak sa Dios makapausab sa atong mga kinabuhi?
(Tan-awa usab sa Jacob 4:10–11 ug Moroni 7:41–42.)

• Mitudlo si Presidente Young nga ang matag Santos sa Ulahing mga
Adlaw mahimong makaila nga si Jesus mao ang Kristo sa samang paagi
sa pagkasayud ni Apostol Pedro (tan-awa usab sa Mateo 16:13–19). Sa
unsa nga paagi nga ang usa ka tawo makaila nga si Jesus mao ang Kristo?
Ngano nga ang mga milagro sa ilang kaugalingon dili makahatag og
igong kahibalo aron ang tawo makaila nga si Jesus mao ang Kristo?
Nganong importante man kaayo kini nga kahibalo sa atong kaluwasan?

• Kang kinsa nga sugo ang gihimo ni Jesus sa dihang Siya nangalagad sa
mga lumulupyo sa yuta? Unsa ang atong makat-unan gikan sa ehemplo
ni Jesus ug magamit sa atong mga kinabuhi? Sa unsa nga paagi kita
makakat-on ug modawat sa atong kaugalingon nga mga sugo gikan sa
Ginoo?

• Si Presidente Young mipahinumdom kanato nga sa umaabut nga adlaw
“ang matag tuhod moluhod ug matag dila mokumpisal nga si Jesus mao
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ang Kristo (Mosiah 27:31; tan-awa usab sa Mga Taga-Filipos 2:9–11). Ang
pagpuyo isip usa ka tinuod nga disipulo ni Jesukristo mas malisud kay sa
pagsulti lamang nga si Jesus mao ang Kristo. Unsay makahatag kaninyo
og kalig-on sa pagsunod sa ebanghelyo isip madasigon nga disipulo?

Ang Espiritu Santo usa ka personahe sa espiritu
kinsa nagsaksi sa kamatuoran.

• Unsa ang misyon sa Espiritu Santo? Sa unsa nga paagi Siya naglihok diha
sa mga kinabuhi sa mga anak sa Dios?

• Sa unsa nga paagi nga ang personahe sa Espiritu Santo lahi sa Dios nga
Amahan ug sa Iyang Anak nga si Jesukristo? (Tan-awa usab sa D&P
130:22.) Sa unsa nga paagi nga ang tulo ka mga sakop sa Dios nga
Kapangulohan “usa” ra?

• Sa unsa nga paagi nga ang Espiritu Santo mao ang tigpangalagad alang
sa Amahan ug sa Anak.

• Unsa nga mga kasinatian ang inyong nasinati nga nagpamatuod kaninyo
sa gahum sa Espiritu Santo sa pagtudlo ug paggiya kaninyo?
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Si Presidente Young mitudlo nga ang tanan kinsa makaangkon sa
bisan unsa nga himaya, sa bisan unsa nga gingharian makahimo sa ingon

tungod kay kini gipalit ni Jesus pinaagi sa iyang pag-ula. (DBY, 30).
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Pagdawat sa Pag-ula 
ni Jesukristo

Mahitungod sa Pag-ula, si Presidente Brigham Young misulat sa mosunod
ngadto sa usa sa iyang mga anak: “Ang pag-angkon nianang hingpit nga
kaayohan sa walay kinutuban nga pag-ula nga gibuhat sa atong Ginoo ug
Manluluwas atong madawat—ato—sa bug-os ug sa hingpit, apan maang-
kon lamang, sa kondisyon sa atong pagkamatinud-anon sa pagtuman sa
atong mga pakigsaad ug mga obligasyon sa pagsunod sa balaan nga mga
sugo nga gihatag kanato” (LBY, 259). Si Presidente Young mitudlo nga
ang tanang mga paglaum alang sa kaluwasan gipasikad sa Pag-ula sa
Manluluwas nga si Jesukristo.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Si Jesukristo mitanyag sa katawhan og walay kinutuban nga pag-ula.

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mga tumutuo sa pag-ula sa
Manluluwas, ug buot nako nga ang mga Elder sa Israel makasabut kutob sa
ilang mahimo sa tanan nga mga punto sa doktrina kalabut sa katubsanan
sa tawhanong pamilya, aron sila makahibalo unsaon sa pagpakigsulti ug
pagpasabut niini (DNSW, 18 sa Ago. 1874, 2).

Si Jesus miabut aron sa pagtukod sa iyang espirituhanong gingharian, o
sa pagtudlo og mga lagda sa pamatasan nga mohimaya sa mga espiritu sa
mga tawo ngadto sa pagkadiosnon ug ngadto sa Dios, aron sa ingon niana
sila makasiguro sa ilang mga kaugalingon og mahimayaon nga pagkaban-
haw ug katungod sa pagmando dinhi sa yuta sa panahon nga ang mga ging-
harian niini nga kalibutan mahimong mga gingharian sa atong Dios ug sa
iyang Kristo. Mianhi usab siya aron ipaila ang iyang kaugalingon isip
Manluluwas sa kalibutan, aron sa pagpaagas sa iyang dugo diha sa altar sa
pag-ula, ug pag-abli sa agianan sa kinabuhi sa tanan nga mga tumutuo
(DNW, 13 sa Ago. 1862, 1).

Si Joseph [Smith] misulti kanato nga si Jesus mao ang Kristo—ang
Tigpataliwala tali sa Dios ug sa tawo—ug ang Manluluwas sa kalibutan.
Miingon siya kanato nga walay laing pangalan sa kalangitan ni ubos sa mga
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kalangitan, ni laing pangalan, diin ang katawhan maluwas diha sa presen-
sya sa Amahan, apan tungod ug pinaagi sa pangalan ug pangalagad ni
Jesukristo, ug sa pag-ula nga iyang gibuhat sa Bukid sa Kalbaryo. Si Joseph
misulti usab kanato nga ang Manluluwas nagkinahanglan og higpit nga
pagsunod sa tanan nga mga kasugoan, mga ordinansa ug mga balaod kala-
but sa iyang gingharian, ug nga kon kita mobuhat niini kita mahimong tig-
ambit sa tanan nga mga panalangin nga gisaad diha sa iyang Ebanghelyo
(DNW, 22 sa Okt. 1862, 1).

Sa panahon nga ang pag-ula sa Manluluwas wagtangon, niana nga higa-
yon, sa usa ka pamilok, ang paglaum sa kaluwasan nga gilauman sa kalibu-
tang Kristiyano maguba, ang pundasyon sa ilang hugot nga pagtuo gikuha,
ug walay mahibilin alang kanila nga barugan. Kon kini mawala ang tanang
mga pagpadayag nga gihatag sa Dios ngadto sa nasud nga Judeo, ngadto sa
mga Hentil, ug ngari kanato mawad-an og bili, ang tanang paglaum
makuha gikan kanato sa usa ka pamilok (DBY, 27).

Pinaagi sa gasa sa Pag-ula, nga si Kristo lamang ang makahatag, ang
mga anak sa Dios makapanunod sa gingharian sa himaya.

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagtuo sa Ebanghelyo sa Anak sa
Dios, tungod kay kini tinuod. Sila nagtuo sa bunyag alang sa kapasayloan
sa mga sala, sa personal ug pinaagi sa pagpuli [proxy], sila nagtuo nga si
Jesus mao ang Manluluwas sa kalibutan; sila nagtuo nga ang tanan kinsa
makakab-ot sa bisan unsa nga himaya, sa bisan hain nga gingharian, maka-
himo tungod kay kini gipalit ni Jesus pinaagi sa iyang pag-ula (DBY, 30).

Si Jesus gitudlo, gikan sa sinugdanan, sa pagpakamatay alang sa atong
katubsanan, ug siya nag-antus og masakit kaayo nga kamatayon diha sa
krus (DBY, 27).

Makasulti ako kaninyo kabahin ni Jesus ug sa pag-ula (ingon nga gika-
sulat, ug hugot akong nagtuo niini), nga si Kristo namatay alang sa tanan.
Iyang gibayran ang tanang utang, dawaton man ninyo ang gasa o dili. Apan
kon kita magpadayon sa pagpakasala, sa pagpamakak, sa pagpangawat, sa
pagsaksi og bakak, kinahanglan kita nga maghinulsol ug mosalikway niana
nga sala aron makabaton sa hingpit nga gahum sa dugo ni Kristo. Kon wala
niini kini walay epekto; ang paghinulsol kinahanglang himoon, aron nga
ang pag-ula momatuod nga kaayohan ngari kanato. Himoa nga ang tanan
nga naghimo og sayop mohunong sa pagbuhat og sayop; dili na magpuyo
sa kalapasan, bisan unsa nga matang; apan magpuyo matag adlaw sa
inyong mga kinabuhi sumala sa mga pagpadayag nga gihatag, ug aron nga
ang inyong mga ehemplo mahimong takus nga sundon. Hinumduman
nato nga kita dili gayud molapas sa tumong sa atong relihiyon—dili gayud,
dili gayud! (DBY, 156–57).
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Si Jesus modala, pinaagi sa iyang kaugalingong katubsanan, sa matag
anak nga lalaki ug anak nga babaye ni Adan, gawas sa mga anak sa kapildi-
han, kinsa itambug ngadto sa impyerno.... Kini tinuod nga ang matag tawo
kinsa dili mosalikway sa adlaw sa grasya, ug dili mahimong usa ka anghel
sa Yawa, pagadad-on aron manunod og gingharian sa himaya (DBY, 382).

Si Jesus mao ang unang bugtong nabanhaw gikan sa mga patay, sumala
sa inyong nasabtan. Ni si Enoch, Elijah, Moises, ni bisan kinsa nga tawo nga
nagpuyo sa yuta, bisan unsa pa siya ka matarung, makaangkon sa pagka-
banhaw hangtud ang lawas ni Jesukristo wala pa gitawag gikan sa lubnga-
nan pinaagi sa anghel. Siya ang unang bugtong nabanhaw gikan sa mga
patay. Siya ang Ginoo sa pagkabanhaw—ang unang unod nga nagpuyo
dinhi human makadawat sa himaya sa pagkabanhaw (DBY, 374).

Dili kini milagro ngadto kaniya. Iyang gihuptan ang epekto sa kinabuhi
ug sa kamatayon diha sa iyang gahum, siya adunay gahum sa paghalad sa
iyang kinabuhi ug gahum sa pagbawi niini. Mao kini ang iyang gisulti, ug
kinahanglang motuo kita niini kon kita motuo sa kasaysayan sa
Manluluwas ug sa mga panultihon sa mga Apostoles nga gi-rekord diha sa
Bag-ong Tugon. Si Jesus aduna niini nga gahum ug sa iyang kaugalingon;
ang Amahan mitugyan niini ngadto kaniya; mao kini ang iyang kabilin, ug
siya adunay gahum sa paghalad sa iyang kinabuhi ug sa pagbawi niini pag-
usab (DBY, 340–41).

Ang Pag-ula ni Kristo mihimong posible sa pagpasaylo niadtong kinsa
adunay hugot nga pagtuo, naghinulsol, ug nagsunod sa Dios.

Ang kadautan ug sala gitugutan nga moabut dinhi sa yuta. Ang tawo
mikaon sa gidili nga bunga sumala sa plano nga gihimo gikan sa kahangtu-
ran, nga niana ang tawo makasinati sa mga baruganan ug mga gahum sa
kangitngit, nga sila makahibalo sa kapait ug sa katam-is, sa maayo ug sa
dautan, ug makahimo sa pag-ila tali sa kamatuoran ug kadautan, aron
padayon silang makadawat og kahayag (DBY, 61).

Kini nga Ebanghelyo moluwas sa tanang pamilya sa tawo; ang dugo ni
Jesus moula sa atong mga sala, kon kita modawat sa mga kasabutan nga
iyang gihatag; apan kita kinahanglang modawat niadto nga mga kasabutan
kondili wala kini kapuslanan ngari kanato (DBY, 7–8).

Sa pagkatinuod aron mahimong mga Santos nagkinahanglan nga ang
matag sayop nga impluwensya nga anaa kanila, isip mga indibidwal, anga-
yang buntugon, hangtud ang matag dautang tinguha mapapas, ug ang
matag pagbati sa ilang mga kasingkasing ipaubos ngadto sa kabubut-on ni
Kristo (DBY, 91).

Tanan niini nagkinahanglan sa pag-ula ni Kristo, sa kalooy sa Amahan, sa
kalooy sa mga anghel ug sa grasya ni Ginoong Jesukristo nga mag-uban
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kanato kanunay, ug dayon sa pagbuhat sa pinakamaayo kutob sa atong
mahimo, sa pagpapha niini nga sala nga ania kanato, aron kita makaikyas
gikan niini nga kalibutan ngadto sa celestial nga gingharian (DBY, 60).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Si Jesukristo mitanyag sa katawhan og walay kinutuban nga pag-ula.

• Ngano nga si Jesus mianhi sa yuta ug mitukod sa Iyang “espirituhanon
nga gingharian”? Alang sa unsang laing mga katarungan nga Siya mianhi
sa yuta? Giunsa ni Jesus “pag-abli ang agianan sa kinabuhi ngadto sa
tanang mga tumutuo”? Unsaon nato sa pagtudlo ang atong mga pamilya
aron “mahimaya ang [ilang] mga espiritu ... ngadto sa pagkadiosnon ug
ngadto sa Dios”?

• Sa unsa nga paagi kita “maluwas ngadto sa presensya sa Amahan” ug
“mahimong tig-ambit sa tanang mga panalangin nga gisaad sa iyang
Ebanghelyo”?

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang mahitabo sa kalibutan nga
Kristiyano kon ang Pag-ula ni Jesukristo pagakuhaon? (Tan-awa usab sa
2 Nephi 9:6–9.)

• Ribyuha ang mosunod nga mga kasulatan sa pagkat-on mahitungod sa
ubang mga aspeto sa Pag-ula: Mosiah 13:28, 32–35; Alma 7:11–12;
34:9–12; Moroni 8:8–12; D&P 88:6.

Pinaagi sa gasa sa Pag-ula, nga si Kristo lamang ang makahatag, ang
mga anak sa Dios makapanunod sa gingharian sa himaya.

• Si Jesus gitudlo didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta “sa pagpa-
kamatay alang sa atong katubsanan.” Siya mitubos kanato gikan sa pisi-
kal ug sa espirituhanon nga pagkabulag gikan sa Dios. Gitawag kini og
Pag-ula. Mipahayag si Presidente Young nga ang Pag-ula ni Kristo “miba-
yad sa tanang utang, dawaton man ninyo ang gasa o dili. (Tan-awa usab
sa Helaman 14:15–18.) Sa unsa nga paagi kita makadawat sa tanang kaa-
yohan gikan sa Pag-ula?

• Si Presidente Young mitudlo nga ang tanan kinsa makaangkon og bisan
unsa nga himaya sa bisan unsa nga gingharian makahimo sa ingon
tungod kay kini gipalit ni Jesus pinaagi sa Iyang Pag-ula. Giunsa Niya
pagbayad ang utang ni Adan? Giunsa Niya pagbayad ang atong utang?
(Tan-awa usab sa 2 Nephi 2:8–10.)

• Sa unsa nga paagi nga si Jesus nahimong “Ginoo sa pagkabanhaw”?
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Ang Pag-ula ni Kristo mihimong posible sa pagpasaylo niadtong kinsa
adunay hugot nga pagtuo, naghinulsol, ug nagsunod sa Dios.

• Ngano nga ang “kadautan ug sala gitugutan nga moabut dinhi sa yuta”?
Unsa ang mga sangputanan sa pagkapukan ni Adan? (Tan-awa usab sa
2 Nephi 2:22–25.)

• Ang Pag-ula naghatag og katubsanan gikan sa atong mga sala sa kondis-
yon nga “gihatag” sa atong Manunubos. Unsa kadto nga mga kondisyon?
(Tan-awa usab sa 2 Nephi 2:26; D&P 18:44.)

• Unsang balaan nga panabang ang atong madawat aron “makaikyas gikan
niini nga kalibutan ngadto sa celestial nga gingharian”? Unsa ang gikina-
hanglan gikan kanato?
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Ang Komunikasyon tali
sa Dios ug sa Tawo

Si Presidente Brigham Young mitudlo nga ang atong “una ug labing
importante nga katungdanan [mao] ang pagpangita sa Ginoo hangtud
atong maablihan ang dalan sa komunikasyon gikan sa Dios ngadto sa
atong kaugalingong kalag.” Human gayud sa kamatayon ni Propeta
Joseph Smith, si Brigham Young misulti sa usa ka damgo diin si Joseph
mibisita ug mitudlo kaniya: “Si Joseph mipaduol kanamo, ug nagtan-aw
nga matinguhaon kaayo, apan malipayon, miingon: ‘Sultihi ang mga tawo
nga magmapainubsanon ug magmatinud-anon, ug siguroha paghupot sa
espiritu sa Ginoo ug kini mogiya kanila sa katarung. Pagbantay ug ayaw
isalikway ang ligdong nga hinagawhaw nga tingog; motudlo kini kanila sa
unsay buhaton ug kon asa moadto; mohatag kini og mga bunga sa ging-
harian.... Sultihi ang mga kaigsoonan nga kon sila mosunod sa espiritu sa
Ginoo, sila maglakaw sa katarung’ ” (JH). Ang tanang mga anak sa Dios
adunay kahigayunan nga malamdagan pinaagi sa Espiritu ni Kristo ug
makadawat og personal nga pagpadayag pinaagi sa Espiritu Santo sam-
tang sila matinguhaong nangita sa Ginoo.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang Espiritu ni Kristo gihatag ngadto sa tanang mga
anak sa Dios aron molamdag kanila ug motabang

kanila nga makahibalo sa maayo ug dautan.

Ang Espiritu sa Ginoo molamdag sa matag tawo nga moabut dinhi sa
kalibutan. Walay usa nga nagpuyo dinhi sa yuta nga wala malamdagi kapin
o kulang sa Espiritu ni Ginoong Jesus. Gikasulti kini mahitungod kaniya,
nga siya mao ang kahayag sa kalibutan. Siya naglamdag sa matag tawo nga
moabut sa kalibutan ug ang matag tawo, usahay, adunay kahayag sa espi-
ritu sa kamatuoran diha kaniya [tan-awa sa Juan 1:9; 8:12; Moroni 7:16;
D&P 84:46] (DBY, 32).

Dili ako motuo bisan sa makadiyot nga adunay lalaki o babaye sa ibabaw
sa yuta, gikan sa mga adlaw ni Adan hangtud niining adlawa, nga wala



malamdagi, mapahimangnoi, ug matudloi pinaagi sa mga pagpadayag ni
Jesukristo. “Unsa! ang mga hentil?” Oo, ang matag tawo nga adunay tarung
nga panghunahuna. Dili gayud ako motuo nga ang mga katawhan gihika-
wan sa kahigayunan sa pagdawat sa Espiritu sa Ginoo sa pagtudlo kanila sa
matarung gikan sa sayop (DBY, 32).

Ako ... positibong nagtuo nga walay mahibaloan gawas kon pinaagi sa
pagpadayag ni Ginoong Jesukristo, bisan sa teyolohiya, siyensya, o sa art
(DBY, 38).

Adunay mga tawo nga may talento, may taas nga salabutan, gahum sa
paghunahuna, ug kahibalo kabahin sa tanang maliputon nga mga pamaagi;
mga batid sila niana, bisan og sila wala masayud diin gikan ang ilang nada-
wat nga salabutan. Ang Espiritu sa Ginoo wala pa sa kinatibuk-an [mahu-
man] sa pagpabilin diha sa mga tawo, sa paghatag kanila sa kahibalo ug
salabutan; tungod niana, kini mopadayag kanila, mopahimangno kanila,
motudlo kanila, ug mogiya kanila (DBY, 33).

Ang Dios ania dinhi: ang iyang impluwensya mopuno sa kawanangan.
Siya adunay iyang mga mensahero diha sa tanang mga binuhat sa iyang
mga kamot. Iyang gibantayan ang tanan niyang mga nilalang; ang ilang mga
buhat, ang ilang mga pagbati, ug mga hunahuna tanan iyang nasayran; kay
ang iyang salabutan ug gahum mipuno sa kawanangan [tan-awa sa D&P
88:6–13]. Dili ingon nga ang iyang pagkatawo ang naghimo, apan ang
Iyang Espiritu ang naghimo; ug siya ania dinhi nagtudlo, naggiya ug nag-
agak sa mga nasud sa yuta (DBY, 32).

Ang Dios namulong ngadto sa Iyang mga anak pinaagi sa pagpadayag.

Kini nga mga katawhan nagtuo sa pagpadayag. Kini nga mga katawhan
mituo ug nagtuo nga ang Ginoo namulong gikan sa mga kalangitan. Sila
mituo ug nagtuo nga ang Dios nagpadala og mga anghel sa pagpahayag sa
walay katapusan nga Ebanghelyo, sumala sa pagpamatuod ni Juan [tan-awa
sa Pagpadayag 14:6–7] (DBY, 38).

Kanunay nato kining madunggan nga ang mga buhing orakulo kina-
hanglang anaa sa Simbahan, aron nga ang Gingharian matukod ug mous-
wag dinhi sa yuta. Mohatag ako og laing bersyon niini nga sentimento.
Moingon ako nga ang buhi nga mga orakulo sa Dios, o ang Espiritu sa pag-
padayag kinahanglang anaa sa usa ug matag indibidwal, aron makahibalo
sa plano sa kaluwasan ug magpadayon diha sa dalan nga mogiya kanila
ngadto sa presensya sa Dios (DBY, 38).

Ang Ginoo wala sa tanang dapit; apan siya adunay mga tinugyanan nga
nagsulti ug naglihok alang kaniya. Ang iyang mga anghel, iyang mga men-
sahero, iyang mga apostoles ug mga sulugoon gitudlo ug gitugutan sa pag-
lihok alang kaniya. Ug ang iyang mga sulugoon gitugutan sa pagtambag ug
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pagdiktar sa labing maayo ug sa unsay giisip sa uban nga gamay ra kaayo
og bili nga mga butang, sa pag-agak, pagdirekta ug paggiya sa iyang mga
Santos (DBY, 41).

Walay tawo nga makaangkon og impluwensya niini nga Gingharian, ug
magpadayon sa iyang kaugalingon diha niini, magpalambo sa iyang calling
nga wala ang gahum sa Dios uban kaniya. Ang mga tawo kinahanglang
magpuyo aron sila makatagamtam sa kahayag sa Espiritu Santo, o sila walay
pagsalig sa ilang mga kaugalingon, sa ilang relihiyon, o sa ilang Dios, ug sa
madugay ug sa madali mobiya sa pagtuo (DBY, 33).

Gipangutana ako sa usa ka tawo kon giunsa nako paggiya ang mga
katawhan pinaagi sa pagpadayag. Gitudloan nako sila sa pagpakabuhi sa
ingon nga ang Espiritu sa pagpadayag mohimo nga yano ngadto kanila sa
ilang katungdanan sa matag adlaw nga sila makahimo sa paggiya sa ilang
mga kaugalingon. Aron makaangkon niini nga pagpadayag gikinahanglan
nga ang mga tawo magpakabuhi nga ang ilang mga espiritu putli ug limpyo
sama sa usa ka piraso sa blangko nga papel nga anaa sa lamesa atubangan
sa [magsusulat], andam sa pagdawat sa bisan unsa nga marka nga isulat sa
magsusulat diha niana (DBY, 41).

Walay yutan-ong panaglalis, walay yutan-ong pangatarungan nga maka-
abli sa mga hunahuna sa maalamon nga mga binuhat ug magpakita kanila
sa langitnong mga butang; kana mahimo lamang pinaagi sa Espiritu sa pag-
padayag [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 2:9–14] (DBY, 37).

Ang mga pagpadayag ni Ginoong Jesukristo, ang espiritu sa kamatuoran
mopadayag sa tanan, ug mopahimo sa tanan nga aduna niini sa pagsabut
sa kamatuoran gikan sa sayop, sa kahayag gikan sa kangitngit, sa mga
butang sa Dios gikan sa mga butang nga dili sa Dios. Mao kini ang bugtong
butang nga makapasabut kanato sa Ebanghelyo sa Anak sa Dios, sa kabu-
but-on sa Dios, ug sa unsa nga paagi kita maluwas. Sunda kini, ug kini
mogiya ngadto sa Dios, ang Tuburan sa kahayag, diin ang ganghaan mabuk-
san, ug ang hunahuna malamdagan aron kita makakita, makahibalo ug
makasabut sa mga butang ingon nga sila mao (DBY, 34).

Walay tawo nga makaila ni Jesus nga mao ang Kristo gawas kon kini ipa-
dayag gikan sa langit ngadto kaniya [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 12:3]
(DBY, 37).

Kon wala ang pagpadayag nga direkta gikan sa langit, imposible kini
alang ni bisan kinsa nga tawo sa pagsabut sa hingpit sa plano sa kaluwasan
(DBY, 38).

Kon wala ang mga pagpadayag sa Dios dili kita makaila kinsa kita, diin
kita gikan, ni kinsa ang nagporma sa yuta diin kita nagpuyo, naglihok, ug
nagalungtad (DBY, 37).

Kon ang Espiritu sa pagpadayag nga gikan sa Dios modasig og usa ka
tawo, ang iyang hunahuna bukas aron sa pagtan-aw sa kanindot, kahusay,
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ug himaya sa paglalang niini nga yuta ug sa mga lumulupyo niini, ang
tumong sa pagkalalang niini, ug ang katuyoan sa Tiglalang niini sa pagbu-
tang niini og iyang mga anak. Niana tataw dayon niyang masabtan nga ang
atong pagpuyo dinhi mao ang alang sa bugtong katuyoan sa kahimayaan
ug pagpahiuli ngadto sa presensya sa atong Amahan ug Dios (DBY, 37).

Sa matag bahin ug tipik sa mga pagpadayag sa Dios nga gihatag ngadto
sa mga katawhan, o ngadto ni bisan kinsa nga indibidwal didto sa langit o
dinhi sa yuta, aron sa pagsabut kanila sa hustong paagi, ang usa ka tawo
nagkinahanglan sa Espiritu nga gihatag kanila—ang Espiritu nga nagpada-
yag sa mao nga mga butang ngadto sa panabut, ug makapasinati niini
ngadto sa hunahuna (DBY, 39).

Apan kinahanglan nga kita magpakabuhi sa ingon nga ang Espiritu sa
pagpadayag makaagak ug makasulat diha sa kasingkasing ug mosulti
kanato kon unsay atong buhaton imbis sa mga tradisyon sa atong mga gini-
kanan ug mga magtutudlo. Apan sa pagbuhat niini kita kinahanglan nga
mahimong sama sa mga bata; ug si Jesus miingon nga kon dili nato buha-
ton kita dili makasulod sa gingharian sa langit. Pagkasayon niini! Magpuyo
nga walay kasina, malisya, kasuko, panagbangi, mga pagbati sa kalagot, ug
pagsulti og mga dautan sa atong mga pamilya ug mahitungod sa atong mga
silingan ug mga higala ug sa tanang mga lumulupyo sa yuta, bisan asa nato
sila igkita. Pagpakabuhi sa ingon nga ang atong mga konsensya gawasnon,
limpyo ug hinlo (DBY, 36).

Kon ugaling makadawat kamo og panan-awon o pagpadayag gikan sa
Makagagahum, kanang gihatag sa Ginoo kaninyo mahitungod sa inyong
mga kaugalingon, o niini nga mga katawhan, apan gidili nga inyong ipada-
yag tungod kay kamo dili ang tukma nga tawo, o tungod kay dili kini angay
nga ipahibalo sa mga tawo sa pagkakaron, kinahanglang tipigan ninyo kini
ug sirad-an pag-ayo sama sa langit nganha kaninyo, ug tagoon kini pag-ayo
sama sa lubnganan. Ang Ginoo walay pagsalig niadtong mopadayag og mga
tinago, kay dili niya ikapadayag ang iyang kaugalingon sa mao nga mga
tawo (DBY, 40–41).

Unsaon nato sa pagkahibalo nga ang mga propeta misulat sa pulong sa
Ginoo? Pinaagi sa pagpadayag. Unsaon nato sa pagkahibalo nga si Joseph
Smith gitawag sa Dios aron sa pagtukod sa iyang gingharian dinhi sa yuta?
Pinaagi sa pagpadayag. Unsaon nato sa pagkahibalo nga ang mga lider niini
nga mga katawhan nagtudlo sa kamatuoran? Pinaagi sa pagpadayag (DBY, 38).

Unsaon nato sa pagkahibalo nga ang buhat sa Ulahing mga Adlaw tinuod?
Mahibaloan lamang ninyo kini pinaagi sa espiritu sa pagpadayag nga direkta
gikan sa langit. Unsa ang nakapamatuod nga kini nga buhat tinuod nganha
kaninyo ... ? Dili ba ang espiritu sa pagpadayag nga anaa kaninyo? ...
Kinahanglan dugangan pa kini matag adlaw; kinahanglang inyong dugangan
ang gihatag sa Ginoo—gamay dinhi ug gamay didto, ug mahala ang kama-
tuoran diha sa inyong hugot nga pagtuo ug pagsabut, hangtud nga kamo
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mahimong hingpit diha sa atubangan sa Ginoo ug makaandam sa pagdawat
sa dugang nga mga butang kalabut sa Gingharian sa Dios (DBY, 36).

Kon kamo matinud-anong naningkamot sa daghang mga tuig, kamo
makakat-on niining yano nga kamatuoran—nga kon ang inyong mga
kasingkasing matarung, ug kamo magpadayon nga magmasulundon, mag-
padayon sa pagserbisyo sa Dios, magpadayon sa pag-ampo, ang Espiritu sa
pagpadayag maanaa kaninyo sama sa atabay sa tubig nga magtubod ngadto
sa walay katapusan nga kinabuhi [tan-awa sa D&P 19:38; 63:23]. Himoa nga
walay tawo nga mohunong sa pag-ampo tungod kay siya walay diwa sa pag-
ampo, ni motugot sa bisan unsa nga yutan-on nga hinungdan sa pagpadali-
dali kaninyo samtang naghimo niining importante nga katungdanan.
Pinaagi sa pagyukbo sa atubangan sa Ginoo sa paghangyo kaniya sa pag-
panalangin kaninyo, kamo sayon nga makakita niini nga resulta—ang Dios
mopilo-pilo sa inyong mga panalangin sa temporal ug sa espirituhanong
paagi (DBY, 46).

Usa sa atong labing importante nga mga katungdanan mao ang
pagpangita sa kabubut-on sa Dios diha sa inadlaw nga pag-ampo.

Kon ako pahimoon og kalainan sa tanang mga katungdanan nga kina-
hanglang buhaton sa mga katawhan, gikan sa una ngadto sa katapusan,
akong ibutang pag-una ug labing importante ang katungdanan sa pagpa-
ngita sa Ginoo nga atong Dios hangtud atong maablihan ang dalan sa
komunikasyon gikan sa langit nganhi sa yuta—gikan sa Dios nganhi sa
atong kaugalingon nga kalag. Himoa ang matag dalan sa inyong mga
kasingkasing nga limpyo ug putli sa iyang atubangan (DBY, 41).

Kon kita magpaduol ngadto kaniya, siya magpaduol ngari kanato; kon
maningkamot kita sa pagpangita kaniya, kita makakaplag kaniya; kon kita
mogamit sa atong mga hunahuna sa matinud-anon ug makugihong paagi
matag adlaw, aron makahibalo ug makasabut sa hunahuna ug kabubut-on
sa Dios, ingon kini kasayon sama sa, oo, ako moingon nga mas sayon kay
sa mahibalo sa mga hunahuna sa usag usa (DBY, 42).

Magmapainubsanon kita, mainiton, manunuton, mauyunon sa atong
mga kaugalingon ngadto sa kabubut-on sa Ginoo, ug walay kakuyaw
hinoon kita makabaton sa iyang Espiritu sa paggiya kanato. Kon kita
moabli sa atong mga ngabil ug motawag sa atong Langitnong Amahan, diha
sa pangalan ni Jesus, kita makabaton sa diwa sa pag-ampo (DBY, 44).

Ang Ginoo miingon, pangitaon ako sa akong mga katawhan tungod sa
mga panalangin nga ilang gikinahanglan. Ug imbis sa atong nagkalainlaing
pag-ampo taliwala sa mga katungdanan nga gikinahanglan gikan kanato
isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kinahanglang magpuyo kita aron sa
paghunahuna niini nga usa sa labing dakong kahigayunan nga gihatag
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kanato; kay kon dili pa sa ka epektibo sa pag-ampo unsa kahay nahitabo
kanato isip mga katawhan ug isip mga indibidwal? (DBY, 43).

Ang katungdanan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang pag-
ampo nga walay paghunong, ug sa tanan mohatag og pasalamat, sa pag-ila sa
kamot sa Ginoo diha sa tanang mga butang, ug mopaubos ngadto sa iyang
mga gikinahanglan (DBY, 42).

Himoa nga ang matag lalaki ug matag babaye motawag sa pangalan sa
Ginoo, ug kana, usab, gikan sa putli nga kasingkasing, samtang sila anaa sa
trabaho o sa ilang kwarto, samtang sila anaa sa publiko ingon man usab sa
pribado, mangayo sa Amahan diha sa pangalan ni Jesus, sa pagpanalangin
kanila, ug sa pagpatunhay ug paggiya, ug sa pagtudlo kanila, sa paagi sa kina-
buhi ug kaluwasan ug sa paghimo kanila sa pagpakabuhi sa ingon nga sila
makaangkon og mahangturong kaluwasan nga atong gitinguha (DBY, 43).

Dili igsapayan kon ikaw o ako dili ganahan nga mag-ampo, kon ang pana-
hon moabut aron mag-ampo, pag-ampo. Kon kita dili ganahan nga mobu-
hat niini, kinahanglang mag-ampo kita hangtud nga kita ganahan (DBY, 44).

Ang ubang mga kaigsoonan moduol kanako ug moingon, “Brother
Brigham, katungdanan ba nako ang mag-ampo bisan og walay gamay nga
bahin sa diwa sa pag-ampo ngari kanako?” Tinuod, usahay, ang mga tawo
maglibog ug puno sa kabalaka ug kaguol, ang ilang mga daro ug ubang
mga himan nangaguba, ang ilang kahayupan nagkatibulaag ug daghang
mga butang ang nakahasol kanila; apan ang atong hunahuna nagtudlo
kanato nga atong katungdanan ang pag-ampo, kita maanaa may diwa sa
pag-ampo o wala. Ang akong doktrina mao, kini katungdanan ninyo ang
pag-ampo; ug kon ang panahon sa pag-ampo moabut, si Juan moingon,
“Mao kini ang dapit ug mao kini ang panahon sa pag-ampo; mga tuhod ilu-
hod sa salog ug pag-ampo, buhata og dungan.” Apan si Juan miingon, “Dili
ako gustong mag-ampo; wala ako ganahi niini.” Mga tuhod iluhod, mii-
ngon ko; ug ang mga tuhod iluhod, ug magsugod siya sa paghunahuna ug
sa pagpamalandong. Makasulti ba kamo og bisan unsa? Dili ba kamo maka-
sulti og, Dios malooy ka kanako nga usa ka makasasala? Oo, siya makabu-
hat niini, kon siya makahimo sa pagpangisug ug sa pagtunglo sa iyang
silingan tungod sa dautan nga mga buhat. Karon, Juan, abliha ang imong
ba-ba ug sulti, Ginoo, kaloy-i ako. “Apan wala nako batia ang diwa sa pag-
ampo.” Dili ikaw makapamalibad niana, kay ikaw nasayud kon unsa ang
imong katungdanan (DBY, 45).

Kon ang Yawa moingon nga dili ikaw makaampo kon ikaw nasuko, sul-
tihi siya nga wala siyay labut, ug pag-ampo hangtud kana nga mga matang
sa pagkabuang mawala ug ang kalinaw mobalik sa hunahuna (DBY, 45).

Kon mobangon kamo sa buntag, sa dili pa kamo motugot sa inyong kau-
galingon sa pagkaon, tawga ang inyong asawa ug mga anak, luhod sa atu-
bangan sa Ginoo, hangyoa siya sa pagpasaylo sa inyong mga sala, ug sa
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pagpanalipod kaninyo sa tibuok adlaw, sa pagpahilayo kaninyo gikan sa tin-
tasyon ug sa tanang dautan, sa paggiya sa inyong mga lakang nga kini mata-
rung, nga kamo makahimo og butang nianang adlawa nga makahatag og
kaayohan sa Gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Kamo aduna bay panahon sa
pagbuhat niini? Mga elder, sister, kamo aduna bay panahon sa pag-ampo?
(DBY, 44).

Pag-ampo kanunay sa dili pa motrabaho. Ayaw gayud kalimot niana. Ang
usa ka amahan—ang pangulo sa pamilya—kinahanglang dili mopakyas sa
pagtawag sa iyang pamilya ug mopahinungod sa iyang kaugalingon ug
kanila ngadto sa Ginoo sa mga Panon, mangayo sa pagtudlo ug pag-agak sa
iyang Balaan nga Espiritu sa paggiya kanila sa tibuok adlaw—nianang
adlawa. Tultuli kami niining adlawa, giyahi kami niining adlawa, panalipdi
kami niining adlawa, luwasa kami gikan sa pagpakasala batok kanimo o ni
binsa kinsa nga tawo sa langit o sa yuta niining adlawa! Kon buhaton nato
kini matag adlaw, sa katapusan nga adlaw nga kita buhi kita makaandam sa
pagdawat og mas taas nga himaya (DBY, 44).

Nasayud kamo nga usa kini ka kalainan sa atong hugot nga pagtuo ug
relihiyon nga dili gayud mohangyo sa Ginoo sa pagbuhat og butang nga
dili kita andam nga motabang kaniya sa tanan nga atong mahimo; ug dayon
ang Ginoo mobuhat sa uban (DBY, 43).

Dili ako mohangyo sa Ginoo sa pagbuhat sa unsay dili nako andam nga
buhaton (DBY, 43).

Kon ako mangayo kaniya sa paghatag kanako og kaalam mahitungod sa
gikinahanglan sa kinabuhi, o mahitungod sa akong kaugalingong pagka-
butang, o sa akong mga higala, sa akong pamilya, sa akong mga anak, o
niadtong akong gidumala, ug dili makadawat og tubag gikan kaniya, ug
dayon mobuhat sa labing maayo kutob sa ikatudlo sa akong paghukom,
siya mapugos sa pagdawat ug pagtahud niana nga kasabutan, ug iyang
buhaton ang tanang paagi (DBY, 43).

Himoa nga ang matag Santos, kon siya mag-ampo, mangayo sa Dios
alang sa mga butang nga iyang gikinahanglan aron siya makapasiugda og
pagkamatarung dinhi sa yuta. Kon kamo wala makahibalo kon unsay panga-
yoon, sultihan ko kamo unsaon sa pag-ampo. Kon kamo mag-ampo sa tago
uban sa inyong mga pamilya, kon wala kamo makahibalo unsa ang panga-
yoon, itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa inyong Amahan sa Langit
ug pangamuyo kaniya sa paggiya kaninyo pinaagi sa mga inspirasyon sa
Espiritu Santo, ug sa paggiya niini nga mga katawhan, ug pagmando sa mga
kalihokan sa iyang Gingharian dinhi sa yuta, ug kutob ra diha. Hangyoa siya
sa pagbutang kaninyo asa niya gusto kamo ibutang, ug sa pagsulti kaninyo
kon unsay iyang gusto nga inyong buhaton, ug sa pagpabati nga kamo
andam sa pagbuhat niini (DBY, 45–46).
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Himoa nga ang tanang mga tawo mainiton sa pag-ampo, hangtud sila
masayud sa mga butang sa Dios alang sa ilang mga kaugalingon ug maka-
siguro nga sila naglakaw padulong sa walay katapusan nga kinabuhi; dayon
ang kasina, ang bunga sa pagkaignorante, mawala ug wala nay hilig si bisan
kinsa nga tawo sa pagpataas sa iyang kaugalingon ibabaw sa uban; kay ang
mao nga pagbati dili madawat didto sa kapunongan sa langit. Si Jesukristo
dili gayud buot nga malahi gikan sa iyang Amahan. Sila usa ra kaniadto ug
karon. Kon ang katawhan gigiyahan sa mga pagpadayag ni Jesukristo, ug
sila nakaamgo sa kamatuoran pinaagi sa ilang pagkamatinud-anon, walay
kahadlokan gani sila mahiusa ni Jesukristo, ug magkasinabtanay (DBY, 42).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang Espiritu ni Kristo gihatag ngadto sa tanang mga anak
sa Dios aron molamdag kanila ug motabang kanila nga

makahibalo sa maayo ug dautan.

• Hunahunaa ang mga kalihokan sa Kahayag ni Kristo o ang Espiritu sa
Ginoo. (Tan-awa usab ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Kahayag ni
Kristo,” 112–13; D&P 88:6–13; Moroni 7:12–19.) Unsa ang gipasabut sa
“malamdagan sa Espiritu ni Ginoong Jesus”?

• Unsaon nato sa pagkahibalo sa mga sumbanan sa “matarung gikan sa
sayop”?

• Sumala ni Presidente Young, sa unsa nga mga paagi nga ang Espiritu sa
Ginoo sa gihapon “magpabilin uban sa mga tawo”?

• Sa unsa nga gahum nga “mipuno sa kawanangan” ang pag-impluwensya
sa Ginoo diha sa Iyang mga anak? Sa unsa nga paagi nga ang Dios dili
layo gikan sa matag usa kanato? (Tan-awa sa Mga Buhat 17:27.) Unsa nga
ebidensya ang inyong nakita nga ang Dios nag-impluwensya sa mga
hitabo sa tibuok kalibutan?

Ang Dios namulong ngadto sa Iyang mga 
anak pinaagi sa pagpadayag.

• Kinsa ang gitugutan sa Ginoo nga modawat og pagpadayag alang sa
tibuok Simbahan? (Tan-awa usab sa D&P 21:4–5; 28:2; 43:3–4; 90:3–5.)
Kinsa ang “buhi nga mga orakulo”? Unsa ang atong responsibilidad kala-
but ngadto sa buhing mga orakulo?

• Si Presidente Young miingon nga ang mga pagtulun-an sa kaluwasan
mahibaloan lamang pinaagi sa pagpadayag. Unsa nga mga pagpadayag
ang ihatag sa Ginoo ngari kanato isip mga indibidwal? (Tan-awa usab sa
2 Nephi 32:5; Numeros 11:29.)
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• Sumala ni Presidente Young, unsaon nato pagkahibalo nga kita gigiya-
han sumala sa kabubut-on sa Dios? Sa unsa nga mga kondisyon nga kita
makadawat og pagpadayag “matag adlaw” sa atong mga kinabuhi?

• Unsa nga saad ang gihatag ngadto niadtong kinsa “matinud-anong nag-
hago sa daghang mga tuig” sa pag-ampo, pagkamasulundon, ug pagser-
bisyo? Unsa nga mga kasinatian ang inyong naangkon sa pag-ampo nga
nakatabang sa pagpaduol sa Espiritu sa inyong kinabuhi?

Usa sa atong labing importante nga mga katungdanan mao ang
pagpangita sa kabubut-on sa Dios diha sa inadlaw nga pag-ampo.

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang atong “una ug labing importante”
nga katungdanan isip mga miyembro sa Simbahan?

• Sa unsa nga mga kondisyon kita malagmit makabaton sa “Espiritu sa pag-
giya kanato”? (Tan-awa usab sa 3 Nephi 19:9, 24.)

• Unsa nga piho nga tambag ang gihatag ni Presidente Young mahitungod
sa pag-ampo?

• Unsa ang hugot nga pahimangno ni Presidente Young niadtong kinsa
walay gana nga mag-ampo?
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Ang Plano sa Kaluwasan

Isip usa ka propeta ug magtutudlo sa plano sa kaluwasan, si Presidente
Brigham Young mitudlo nga ang “tumong ug tuyo [sa] Makagagahum nga
Tigmando” (DBY, 49) mao ang paghimo nga posible alang sa Iyang mga
anak nga makatagamtam og mahangturong kalipay. Sumala niining mahi-
nungdanong “plano sa kalipay” [Alma 42:16], isip mga anak sa Dios kita
nagpuyo sa Iyang presensya sa wala pa kita moanhi sa pagka-mortal, diin
kita gihatagan og kahigayunan nga makaangkon og mga tabernakulo ug
sa pagpili sa pagsunod sa mga kasugoan sa Dios. Sumala sa atong
pagkamatinud-anon, si Jesukristo modala kanato ngadto sa usa ka ging-
harian sa himaya.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Buot ang Dios nga kita molambo sa kahayag, 
kamatuoran, ug kalipay.

Kini nga kinabuhi nga inyo ug akong naangkon maoy alang sa kahang-
turan. Palandonga ang ideya nga napanalanginan ang mga buhi sa tanang
gahum ug mga salabutan nga atong naangkon, nahimong nahanaw, nama-
tay, nawala, ug dayon sulayi sa pagpahiuyon kini sa atong mga pagbati ug
sa mga kinabuhi karon. Walay intelehente nga tawo ang makabuhat niana.
Apan pinaagi lamang sa Espiritu sa pagpadayag nga kita makasabut niining
mga butanga [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 2:11]. Pinaagi sa mga pagpa-
dayag ni Ginoong Jesus kita makasabut sa mga butang kon unsa kini kani-
adto, nga gipahibalo ngari kanato; mga butang nga ania sa kinabuhi nga
karon atong gitagamtam, ug mga butang sa umaabut [tan-awa sa D&P
93:24], dili sa kinahingpitan, apan ang tanan nga giplano sa Ginoo nga
kinahanglan natong masabtan, nga aron kini makaayo ngari kanato, aron
makahatag kanato og kasinatian nga gikinahanglan niini nga kinabuhi aron
sa pag-andam kanato nga makatagamtam og kinabuhing dayon human
dinhi (DBY, 47).

Kon kita makasabut sa tinuod nga pangatarungan sama sa pagsabut sa
atong kaugalingong paglalang, ug alang sa unsa kini—unsa ang tumong ug
tuyo sa Makagagahum nga Tigmando sa pag-organisar og butang lawasnon
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Si Jesus dili gayud mohunong sa iyang buhat hangtud ang tanan makaangkon
og usa ka gingharian diha sa mga mansyon sa iyang Amahan (DBY, 56).
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[matter] ug paghimo niini sa kahimtang nga akong nakita kaninyo karon,
atong nasabtan nga ang butang lawasnon dili mawagtang—nga kini mahi-
mong han-ayon ug bungkagon; ug makasabut nga ang butang lawasnon
mahimong han-ayon ug makahimo og salabutan, ug makaangkon og
dugang salabutan ug magpadayon nga madugangan kana nga salabutan; ug
makakat-on niadtong mga baruganan nga mi-organisar sa butang lawasnon
ngadto sa mga hayop, mga utanon ug ngadto sa maalamon nga mga binu-
hat; ug makaila sa Pagkabalaan nga nagbuhat, nagpalihok, ug nagpakaylap
sa mga baruganan ngadto sa butang lawasnon aron makahimo og maala-
mon nga mga binuhat ug sa paghimaya kanila—ngadto sa unsa? Kalipay.
Aduna bay mas ubos pa niana nga hingpit nga motagbaw sa mga espiritu
nga ania kanato? Wala [tan-awa sa D&P 131:7] (DBY 49).

Kita mao ang mga anak nga espiritu sa Dios.

Walay tawo nga adunay gahum sa pag-organisar sa iyang kaugalingong
kinabuhi. Busa adunay mas gamhanan pa kanato. Ato ba ang atong kauga-
lingong mga lawas? Ato ba ang atong kaugalingong mga espiritu? Dili kita
ang tag-iya. Iya kita sa atong mga gigikanan—sa atong Amahan ug atong
Dios [tan-awa sa Mga Buhat 17:29] (DBY, 50).

Ang mga butang unang gilalang sa espirituhanon nga paagi; ang Amahan
sa tinud-anay maoy amahan sa mga espiritu [tan-awa sa D&P 76:24], ug sila
gidala ug nagpuyo uban kaniya. Dayon misugod siya sa pagbuhat og yutan-
ong mga tabernakulo, sama gayud sa iyang pagkalalang sa unod sa iyang kau-
galingon, pinaagi sa paggamit sa yanong materyal nga na-organisar ug
naglangkob niini nga yuta, ... tungod niana ang mga tabernakulo sa iyang mga
anak gi-organisar gikan sa yanong mga materyal niini nga yuta (DBY, 50).

Nakadungog ako nga ang inila nga si Mr. [Henry Ward] Beecher, sa
Brooklyn, sa makausa miingon nga ang labing alaot nga mahitabo sa tawo
mao ang pagpakatawo; apan ako moingon nga ang labing maayong nahi-
tabo sukad o mahitabo sa mga tawo mao ang pagpakatawo dinhi niini nga
yuta, kay ang kinabuhi ug kaluwasan andam nganha kanila; dayon sila adu-
nay kahigayunan sa pagbuntog sa kamatayon, ug sa pagbuntog sa sala ug
kadautan, sa paggamit diha sa ilang inadlaw nga mga kinabuhi sa matag
baruganan sa kinabuhi ug kaluwasan ug sa pagpuyo sa kahangturan uban
sa mga Dios (DBY, 51).

Ang mga espiritu nga nagpuyo niini nga mga tabernakulo sama ka putli
sa kalangitan, sa dihang kini misulod kanila. Misulod sila sa tabernakulo
nga nahugawan, kalabut sa unod, tungod sa pagkapukan sa tawo. Ang
Salmista miingon, “Ania karon, ako natawo sa kasal-anan; ug sa sala gipa-
namkon ako sa akong inahan” [Salmo 51:5]. Kini nga Kasulatan nagbutang
diha sa mga hunahuna sa pipila sa doktrina sa hingpit nga kangil-ad—nga
kini imposible alang kanila nga makabaton og maayong hunahuna, nga



silang tanan makasasala, nga walay maayo, walay katarung, ug walay espiri-
tuhanong kahimsug diha kanila. Dili kini husto, apan adunay panagbugno
sulod sa atong mga kaugalingon. Kinahanglang makigbatok kita sa dautan
nga mga pagbati, o sa binhi sa kadautan nga anaa sa unod tungod sa pag-
kapukan. Ang putli nga mga espiritu nga ania niining mga tabernakulo giim-
pluwensyahan, ug kini katungod sa nagpadala kanila ngadto niini nga mga
tabernakulo nga magpabiling mahinungdanon, ug sa kanunay mohatag sa
Espiritu sa kamatuoran sa pag-impluwensya sa mga espiritu sa mga tawo,
aron kini magmadaugon ug maoy labing dakong impluwensya sa atong mga
tabernakulo, ang Dios ug ang Ginoo sa matag lihok niini (DBY, 51–52).

Gawasnon kita sa pagpili og maayo ibabaw sa dautan,
kahimayaan ibabaw sa kaalautan.

[Ang Amahan nangutana,] “Kinsa ang motubos sa yuta, kinsa ang moadto
ug mohimo sa sakripisyo alang sa yuta ug sa tanang mga butang nga anaa
niini?” Ang Kinamagulangan nga Anak nga Lalaki miingon: “Ania ako”; ug
dayon midugang siya, “Ipadala ako.” Apan ang ikaduha, nga si “Lucifer, ang
Anak sa Kabuntagon,” miingon, “Ginoo, ania ako, ipadala ako, ug ako motu-
bos sa tanan nga mga anak ni Adan ug Eva nga nagpuyo sa yuta, o nga
mopuyo pa sa yuta.” “Apan,” ang Amahan miingon, “kana walay kapuslanan.
Ako mihatag sa matag usa ug matag indibidwal sa iyang kabubut-on; ang
tanan kinahanglang mogamit niana aron makaangkon og kahimayaan sa
akong gingharian; tungod kay sila adunay gahum sa pagpili kinahanglan
ilang gamiton kana nga gahum. Sila akong mga anak; ang mga hiyas nga
inyong nakita nga ania kanako anaa sa akong mga anak ug kinahanglan ilang
gamiton ang ilang kabubut-on. Kon inyong tinguhaon ang pagluwas sa
tanan, inyong maluwas sila diha sa kahimtang sa pagkadili matarung ug sa
pagkadautan” [tan-awa sa Abraham 3:23–28; Moises 4:1–4] (DBY, 53–54).

Sa dihang adunay gubat sa langit, ang hingpit nga paghukom gihimo nga
latid ug ang pagkamatarung mao ang pamato, ug ang mga dautan gisalik-
way (DBY, 54).

Ang Ginoo nga Makagagahum miantus niini nga panagbangi sa langit
aron makita kon unsa ang buhaton sa iyang mga tawo sa pagpangandam sa
ilang pag-anhi sa yuta (DBY, 54).

Apan sila [ang masinupakon nga mga espiritu] kinahanglang mobiya
gikan sa langit, dili sila makapuyo didto, kinahanglan silang ipadala nganhi
sa yuta aron sa pagtintal sa mga katawhan, ug sa paghimo sa ilang buluha-
ton sa paghatag og kaatbang sa tanang mga butang, aron ang mga lumulu-
pyo sa yuta adunay kahigayunan sa pagpalambo sa salabutan nga gihatag
nganha kanila, ang kahigayunan sa pagbuntog sa dautan, ug sa pagkat-on sa
mga baruganan nga nagdumala sa kahangturan, nga sila mahimong mahi-
maya diha niana (DBY, 54).
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Dili ikaw makahatag ni bisan kinsa nga mga tawo sa ilang kahimayaan
gawas kon sila makahibalo kon unsa ang dautan, unsa ang sala, kasubo, ug
kaalautan, kay walay bisan kinsa nga mga tawo nga makasabut, makapasa-
lamat ug makatagamtam og kahimayaan sa bisan unsa nga laing baruganan
(DBY, 55).

Nagtuo ba kamo nga ang Ginoo nagtan-aw sa daghan kaayong mga tawo?
... Wala ako magtuo nga adunay si bisan kinsa karon sa yuta, nga nag-una
kanato, o mosunod kanato, nga wala niya mailhi. Nakaila siya kon si kinsa ang
iyang dinihogan; nagtan-aw siya kanila sa tanang higayon, sama sa iyang gibu-
hat kang Moises, Paraon, Abraham, Melchizedek, ug Noe, kinsa pinili nga
tawo sa pagbuhat sa arka ug miluwas sa mga tawo gikan sa lunop (DBY, 55).

Usa ka sayop nga ideya nga ang Dios nagmando sa bisan unsay nahinabo
sa tanang mga butang, kay ang pagpili sa matag tawo gawasnon sama sa ka
gawasnon sa hangin. Mangutana kamo kon nagtuo ba kita sa pagka-orden
nang daan; nagtuo kita, ingon ka hugot ni bisan kinsa nga tawo sa kalibu-
tan. Kita nagtuo nga si Jesus gi-orden nang daan sa wala pa matukod ang
mga pundasyon sa kalibutan, ug ang iyang misyon gihatag na kaniya didto
sa kahangturan nga mahimong Manluluwas sa kalibutan, apan sa dihang
mianhi siya sa unod gipasagdan siya sa pagpili o pagdumili sa pagsunod sa
iyang Amahan. Kon nagdumili pa siya sa pagsunod sa iyang Amahan,
nahimo unta siyang anak sa kapildihan. Gawasnon usab kita sa pagpili o
pagdumili sa mga baruganan sa kinabuhing dayon. Ang Dios mimando ug
mi-orden nang daan sa daghang mga butang nga milabay, ug siya magpa-
dayon sa pagbuhat sa ingon; apan kon mohatag siya og dakong mga pana-
langin diha sa usa ka nasud o diha sa indibidwal kini ihatag sa piho nga
mga kondisyon. Kon siya momando og dagkong mga katalagman ug
mangilngig nga mga kadaot diha sa mga nasud o sa mga katawhan, kadto
nga mga mando mahitabo tungod kay kadto nga mga nasud ug mga kataw-
han dili mobiya sa ilang pagkadautan ug mobalik ngadto sa Ginoo.
Gikatakda nga ang Nineve pagalaglagon sa kwarenta ka adlaw, apan ang
mando wala madayon tungod sa paghinulsol sa mga lumulupyo sa Nineve.
Ang Dios nagmando ug naghari, ug naghimo sa iyang tanang mga anak nga
gawasnon sama sa iyang kaugalingon, sa pagpili sa husto o sa sayop, ug
dayon kita pagahukman sumala sa atong mga binuhatan (DBY, 55).

Sumala sa atong pagkamatinud-anon, si Jesukirsto modala
kanato ngadto sa usa ka gingharian sa himaya.

Mao kini ang plano sa kaluwasan. Si Jesus dili gayud mohunong sa iyang
buhat hangtud ang tanan makaangkon og usa ka gingharian diha sa mga
mansyon sa iyang Amahan, diin adunay daghang mga gingharian ug dag-
hang mga himaya, sa pagpahaum sa mga buhat ug sa pagkamatinud-anon
sa tanang mga tawo nga nagpuyo sa yuta. Ang uban mosunod sa celestial
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nga balaod ug makadawat sa iyang himaya, ang uban mosunod sa terres-
trial ug ang uban walay madawat nga himaya (DBY, 56).

Minilyon ka [mga tawo] ang nangamatay, diha sa Kristiyano ug hentil
nga mga kalibutan, sama kamatinuoron, mahiyason ug matarung ni bisan
kinsa nga karon buhi pa. Ang Kristiyanong kalibutan miingon nga sila nahi-
salaag; apan ang Ginoo moluwas kanila, o sa tanan kinsa modawat sa
Ebanghelyo. Ang plano sa kaluwasan nga gipadayag ni Jesus, ug atong
gisangyaw, moabut ngadto sa labing ubos ug labing alaot sa nawala nga
kaliwatan ni Adan (DBY, 60–61).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Buot ang Dios nga kita molambo sa kahayag, 
kamatuoran, ug kalipay.

• Unsaon nato sa pagkahibalo nga ang “kinabuhi nga inyo ug akong
naangkon maoy alang sa kahangturan”? Unsa ang ikahatag nga kalainan
nganha kaninyo nga makahibalo nga ang kinabuhi mahangturon?

• Unsa ang “tumong ug tuyo” sa Dios sa pag-organisar sa kalibutan?

• Si Presidente Young mitudlo nga ang pinakamahinungdanon nga katu-
yoan sa kinabuhi mao “ang pag-angkon og dugang salabutan ug magpa-
dayon nga madugangan kana nga salabutan.” Unsa ang relasyon tali sa
pagdugang og salabutan, o kahayag ug kamatuoran (tan-awa sa D&P
93:36; 130:19), ug pag-agkon og mahangturong kalipay? Sa unsang paa-
giha nga kini tinuod diha sa inyong kaugalingong kinabuhi?

Kita mga anak nga espiritu sa Dios.

• Unsay inyong gibati nga nakahibalo nga kamo tinuod nga anak nga espi-
ritu sa atong Langitnong Amahan? Unsa nga kalainan ang nahatag niini
sa inyong kinabuhi?

• Ngano nga ang “pagpakatawo dinhi niini nga yuta” ang labing maayong
nahitabo nga ... mahitabo sa mga tawo”? Basaha ug palandonga ang
Doktrina ug mga Pakigsaad 93:33. Unsa nga mga panalangin ang may
kalabutan sa inyong espiritu ug lawas nga dili mabulag?

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang sangputanan sa Pagkapukan sa
tawo? Unsay sayop nga paghukom sa ubang mga tawo mahitungod sa
Pagkapukan? Unsa ang tahas sa Espiritu sa Kamatuoran sa “panagbugno
sulod sa atong mga kaugalingon” tali sa maayo ug dautan? Unsaon nato
sa paghimo sa Espiritu sa Kamatuoran nga gamhanang pwersa sa atong
mga kinabuhi?
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Gawasnon kita sa pagpili og maayo ibabaw sa dautan,
kahimayaan ibabaw sa kaalautan.

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang tahas sa atong kabubut-on sa pag-
angkon og kahimayaan? Ngano nga ang Dios Amahan misalikway sa sug-
yot ni Lucifer alang sa matag usa kanato? (Tan-awa usab sa 2 Nephi
2:15–16.)

• Ngano nga ang Ginoo mitugot sa “panagbangi didto sa langit”? Unsa ang
“buluhaton” niadtong kinsa gisalikway gikan sa atubangan sa Amahan?
Ngano nga kinahanglang adunay “kaatbang sa tanang mga butang”?
Nganong kinahanglang makasabut kita kon “unsa ang dautan” ug kon
“unsa ang sala, kasubo, ug kaalautan” aron makaangkon og kahimayaan?
(Tan-awa usab sa 2 Nephi 2:11.)

• Unsa ang inyong mahimo sa pagtuman sa kabubut-on sa Ginoo ug
motubo ngadto sa gitas-on sa inyong kapasidad?

• Sa unsa nga paagi nga ang Dios momando o mo-orden nang daan og
piho nga mga hitabo ug sa gihapon pasagdan kita sa atong kagawasan sa
pagpili?

Sumala sa atong pagkamatinud-anon, si Jesukirsto
modala kanato ngadto sa gingharian sa himaya.

• Kanus-a si Jesukristo mahuman sa trabaho sa pagluwas?

• Pinaagi sa Pag-ula ni Kristo, ang tanan gawas sa mga anak sa kapildihan
“dad-on ngadto sa kalipay sa usa ka gingharian diha sa mga mansyon sa
iyang Amahan.” Si Presidente Young mipahayag usab nga adunay “dag-
hang mga gingharian ug daghang mga himaya.” Nganong adunay daghang
mga gingharian? Kinsa ang mohukom kon unsa nga gingharian ang
adtoan sa usa ka tawo?

• Sa unsa nga paagi nga ang Pag-ula sa Manluluwas “moabut ngadto sa
labing ubos ug labing alaot” ingon man usab sa “matinuoron, mahiyason
ug matarung?
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Ang unang mga Santos nagpakita og dakong hugot nga pagtuo diha sa Ginoo
sa ilang pagbiya sa mga panimalay ug sa mga yutang natawhan aron magpundok

ngadto sa Zion ubos sa pagpangulo ni Presidente Brigham Young.
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Hugot nga Pagtuo diha ni
Ginoong Jesukristo

Ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo mao ang gamhanang makapadasig
nga kusog diha sa kinabuhi ni Presidente Brigham Young. Ang iyang hugot
nga pagtuo sa Manluluwas ug sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo
maoy nakapalahutay kaniya sa mapait nga mga kalisud ug mga pagsulay.
Pinaagi niining hugot nga pagtuo, mihimo siya og daghang mga misyon;
milahutay siya sa kalisud sa Kampo sa Zion; nagpabilin siya nga makanu-
nayon ug matinud-anon sa ebanghelyo ug ngadto ni Propeta Joseph Smith
atol sa malisud nga mga panahon sa Kirtland sa dihang daghang mga
Santos ang mibiya sa Simbahan. Pinaagi niini nga hugot nga pagtuo, iyang
gigiyahan ang mga Santos ngadto sa Salt Lake Valley ug mitukod sa ging-
harian sa Dios didto. Siya miingon: “Ang matag tawo kinsa ania niini nga
Simbahan kinahanglan gayud nga magmatinud-anon. Dili sila mahimong
magpakabuhi pinaagi lamang sa pisikal nga mga pagbati apan kinahang-
lan gayud nga magpakita og hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo, aron
makapahimulos sa kahayag sa Espiritu Santo. Kon sila mobaliwala niini
ang espiritu sa kalibutan moangkon kanila, ug sila mahimong bugnaw ug
dili mabungahon, ug mahulog ngadto sa kangitngit, ug espirituhanong
kamatayon” (DNW, 25 sa Abr. 1855, 2).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo mao ang unang
baruganan sa ebanghelyo ug mahimong masabtan

lamang pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

Ang ebanghelyo nga atong gisangyaw mao ang gahum sa Dios ngadto sa
kaluwasan; ug ang unang baruganan niana nga Ebanghelyo mao ang ...
hugot nga pagtuo diha sa Dios, ug hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo nga
iyang Anak, ang atong Manunubos. Kinahanglan gayud nga kita motuo nga
siya mao ang tawo nga gihulagway diha sa Balaan nga mga Kasulatan.... Kita
kinahanglan gayud nga motuo nga kining mao nga Jesus gilansang alang sa
mga sala sa kalibutan (DBY, 153).



Mahimong mosulti kamo nga ang Ginoo ug ang iyang Ebanghelyo dili
angay sa pagtagad, o kamo modawat kanila (DBY, 153).

Sa pagsabut sa unang mga baruganan sa Ebanghelyo—aron makasabut
niini sa husto, ang tawo kinahanglang adunay kaalam nga moabut gikan sa
kahitas-an, kinahanglang nalamdagan siya sa Espiritu Santo; ... kinahang-
lang mapahimuslan niya mismo ang mga panalangin sa kaluwasan, aron
makapaambit niini ngadto sa uban (DBY, 152).

Ang matag tipik sa kamatuoran nga nadawat sa matag tawo usa ka gasa
gikan sa Dios. Atong madawat kini nga mga kamatuoran, ug magpadayon
sa pagdawat gikan sa usa ka himaya ngadto sa lain nga himaya, ... maka-
angkon og kahibalo sa tanang mga butang, ug mahimong mga Dios, gani
mga Anak sa Dios. Kini mao ang celestial nga mga tawo. Kini mao sila kinsa
gipili sa Ginoo tungod sa ilang pagkamasulundon. Wala nila isalikway ang
kamatuoran, sa dihang nakadungog sila niini. Kini mao sila nga wala mosa-
likway sa Ebanghelyo, apan miila ni Jesus ug sa Dios diha sa ilang tinuod
nga kinaiya; nga miila sa mga anghel sa ilang tinuod nga kinaiya. Mao kini
sila ang naningkamot sa kaluwasan sa tawhanong pamilya (DBY, 152).
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Ang hugot nga pagtuo diha kang Kristo usa
ka gasa sa Dios nga naangkon pinaagi sa pagtuo,
pagkamasulundon, ug matarung nga mga buhat.

Kon kamo motuo sa mga baruganan sa Ebanghelyo ug makakab-ot pina-
agi sa hugot nga pagtuo, nga mao ang gasa sa Dios, siya modugang og
hugot nga pagtuo, magdugang sa hugot nga pagtuo ngadto sa hugot nga
pagtuo. Iyang gihatag ang hugot nga pagtuo sa iyang mga nilalang isip usa
ka gasa, apan ang iyang mga nilalang adunay kaugalingong kahigayunan sa
pagtuo sa Ebanghelyo kon tinuod ba o dili (DBY, 154).

Kon kita maghisgot og hugot nga pagtuo sa kinatibuk-an, mao kini ang
gahum sa Dios diin gilalang ang mga kalibutan ug usa ka gasa sa Dios
niadto kinsa motuo ug mosunod sa iyang mga kasugoan. Sa laing bahin,
walay buhi, may salabutan nga binuhat, nagserbisyo man sa Dios o wala,
nga naglihok nga walay pagtuo. Mas maayo pa nga magpakabuhi siya nga
dili moginhawa kay sa magpakabuhi nga walay baruganan sa pagtuo. Apan
siya kinahanglan gayud nga motuo sa kamatuoran, mosunod sa kamatuo-
ran, ug mogamit sa kamatuoran, aron sa pag-angkon sa gahum sa Dios nga
gitawag og hugot nga pagtuo (DBY, 153).

Ubos kita sa obligasyon sa pagsalig sa atong Dios; ug mao kini ang pun-
dasyon sa tanan nga atong mabuhat sa atong mga kaugalingon (DBY, 154).

Kon inyong basahon ang mga pagpadayag, o kon kamo makadungog sa
kabubut-on sa Ginoo mahitungod kaninyo, alang sa inyong kaugalingong
kaayohan ayaw gayud kana og dawata uban sa maduhaduhaon nga kasing-
kasing (DBY, 155).

Ang atong Langitnong Amahan dili mopadayag kanunay ngadto sa iyang
mga anak sa tinago nga mga buhat sa iyang mga pag-alima, ni siya mopa-
kita kanila sa katapusan gikan sa sinugdanan, kay sila kinahanglan nga
makakat-on sa pagsalig kaniya kinsa misaad nga makig-away sa atong mga
gubat, ug mokorona kanato og kadaugan, kon kita matinud-anon sama
kang Abraham (DBY, 156).

Kon ang mga tawo naanad sa pagpangatarungan sa matag punto, nagsa-
lig lamang sa unsay atong gitawag og tawhanong katarungan, hayan kanu-
nay silang masayop. Apan ibutang ang tawo sa usa ka sitwasyon diin siya
obligado o mapugos, aron mapatunhay ang iyang kaugalingon, sa pagba-
ton og hugot nga pagtuo diha sa pangalan ni Jesukristo, ug kini modala
kaniya ngadto sa punto diin siya makahibalo sa iyang kaugalingon; ug mali-
payon kadtong miagi og mga pagsulay, kon sila magpadayon sa ilang kalig-
dong ug sa ilang hugot nga pagtuo diha sa ilang calling (DBY, 154).
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Ang matarung nga mga binuhatan nagpakita
ug naglig-on sa hugot nga pagtuo.

Sa pagpasabut kon unsa ka dako sa pagsalig nga atong gikinahanglan
diha sa Dios, kon mogamit ako og termino nga mobagay sa akong kaugali-
ngon, ako moingon nga pagsalig nga walay pagduhaduha. Ako adunay
hugot nga pagtuo sa Dios, ug kana nga hugot nga pagtuo mitakdo sa buhat
nga akong gihimo. Ako walay pagsalig sa hugot nga pagtuo nga walay buhat
(DBY, 155).

Kon ang mga tawo puno lamang unta sa maayong mga buhat, ako maka-
siguro nga sila makabaton og hugot nga pagtuo sa panahon sa pangina-
hanglan (DBY, 154).

Kon ang hugot nga pagtuo mosulod sa kasingkasing, ang maayong mga
buhat mosunod, ug ang maayong buhat modugang nianang lunsay nga
hugot nga pagtuo nga anaa kanila (DBY, 156).

Ang akong hugot nga pagtuo mao, kon kita nakahimo sa tanan nga
atong mahimo, niana ang Ginoo adunay obligasyon, ug dili mopahigawad
sa matinud-anon; siya ang mobuhat sa uban (DBY, 155).

Kon ang tawo anaa sa kahimtang nga dili siya makahimo sa pag-angkon
og usa ka tipik sa bisan unsa aron sa pagpatunhay sa kinabuhi, niana kini
iya ang pribilehiyo sa pagpakita og hugot nga pagtuo ngadto sa Dios sa
pagpakaon kaniya, kinsa mahimong mosugo og uwak sa pagkuha og binu-
wad nga karne gikan sa dapit diin adunay daghan, ug ihulog kini sa gigu-
tom nga tawo. Kon ako dili na makapakaon sa akong kaugalingon pinaagi
sa pamaagi nga gibutang sa Dios diha sa akong gahum, niana igo na nga
panahon alang kaniya sa paggamit sa iyang pag-alima sa dili kasagaran nga
paagi sa pagpangalagad sa akong mga panginahanglan. Apan samtang
makatabang pa kita sa atong mga kaugalingon, atong katungdanan ang
pagbuhat sa ingon (DBY, 155).

Daghan kaayong maayong mga tawo, kinsa aduna sa Espiritu sa Ginoo
nga kasagaran moabut nga magduhaduha, gamay ra kaayo og pagpaningka-
mot sa kaugalingon nga sila usahay magduhaduha kon sila mga Santos ba sa
kamatuoran o dili. Sa kasagaran sila magduhaduha nga dili unta angay. Kutob
nga sila naglakaw nga mapainubsanon sa atubangan sa Dios, nagsunod sa
iyang mga sugo, ug nagtuman sa iyang mga ordinansa, mibati nga andam sa
paghatag sa tanan alang ni Kristo, ug nagbuhat sa tanan nga mopalambo sa
iyang gingharian, dili sila kinahanglan nga magduhaduha, kay ang Espiritu
mopamatuod ngadto kanila kon sila iya ba sa Dios o dili (DBY, 155).

Kon ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw magpakabuhi nga takus sa
ilang mga pribilehiyo, ug magpakita og hugot nga pagtuo diha sa pangalan
ni Jesukristo, ug magpuyo nga makapahimulos sa kahingpitan sa Espiritu
Santo sa kanunay sa matag adlaw, walay bisan unsa sa ibabaw sa yuta nga
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ilang pangayoon, nga dili ihatag ngadto kanila. Ang Ginoo naghulat nga
magmanggihatagon gayud niini nga mga katawhan, ug sa pagbu-bu nganha
kanila og mga katigayunan, dungog, himaya ug gahum, gani nga sila
makapanag-iya sa tanang mga butang sumala sa mga saad nga iyang gihimo
pinaagi sa iyang mga Apostoles ug mga Propeta (DBY, 156).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo mao ang
unang baruganan sa ebanghelyo ug mahimong masabtan

lamang pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

• Ngano nga ang atong hugot nga pagtuo diha kang Ginoong Jesukristo
makahatag kanato og paglaum?

• Unsa nga piho nga mga butang ang gisulti ni Presidente Young nga kina-
hanglan atong tuohan aron makabaton og hugot nga pagtuo kang
Jesukristo?

• Ngano nga ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo mao ang unang baru-
ganan sa ebanghelyo? (Tan-awa usab sa Moroni 7:33–34; Mga Artikulo sa
Hugot nga Pagtuo 1:4.) Sumala ni Presidente Young, sa unsa nga paagi
kita modangat sa pagsabut nga ang hugot nga pagtuo diha kang Kristo
mao ang unang baruganan sa ebanghelyo?

• Kinsa ang “naningkamot sa kaluwasan sa tawhanong pamilya”?

Ang hugot nga pagtuo diha kang Kristo usa ka gasa sa
Dios nga naangkon pinaagi sa pagtuo, pagkamasulundon,

ug matarung nga mga buhat.

• Unsaon nato sa pagpalambo og hugot nga pagtuo diha kang Kristo?
Unsa ang gipasabut sa pagdugang og “hugot nga pagtuo ngadto sa
hugot nga pagtuo”? (Tan-awa usab sa Alma 32:26–28.)

• Ngano nga kinahanglan kitang motuo, mosunod, ug mobansay og kama-
tuoran aron makaangkon og hugot nga pagtuo? (Tan-awa usab sa Alma
32:21.)

• Ngano nga si Presidente Young miingon nga “kita ubos sa obligasyon sa
pagsalig sa atong Dios”? (Tan-awa usab sa Ether 12:6–7.) Unsaon nato sa
pagpakita sa atong pagsalig sa Dios? (Tan-awa usab sa Ether 3:11–12.)

• Sa unsa nga paagi nga ang pagduhaduha ug tawhanong katarungan
makababag sa hugot nga pagtuo? Unsaon nato sa pagkahibalo sa atong
mga kaugalingon kon unsa ang atong luna ngadto sa Dios? Sa unsa nga
paagi nga ang atong hugot nga pagtuo kang Jesukristo moimpluwensya
sa atong mga pagbati mahitungod sa atong mga kaugalingon?
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• Si Presidente Young miingon, “Magmalipayon kadtong miagi og mga
pagsulay, kon sila magpadayon sa ilang kaligdong ug sa ilang hugot nga
pagtuo diha sa ilang calling.” Sa unsa nga paagi nga mapadayon nato
ang atong hugot nga pagtuo ug kaligdong atol sa malisud nga mga pana-
hon? Sa unsa nga paagi nga ang inyong hugot nga pagtuo ug kaligdong
makapahimo kaninyo sa pag-atubang sa kalisdanan sa malampusong
paagi? (Tan-awa sa Alma 12:3; Alma 32:6.)

Ang matarung nga mga binuhatan nagpakita
ug naglig-on sa hugot nga pagtuo.

• Giunsa ni Presidente Young sa pagpasabut ang relasyon tali sa hugot nga
pagtuo ug mga buhat?

• Unsa ang gisulti ni Presidente Young nga kinahanglan natong buhaton
aron matabangan sa Ginoo? Unsa ang gipaabut sa Ginoo niadtong kinsa
mobati nga “andam sa paghatag sa tanan alang ni Kristo, ug nagbuhat sa
tanan nga mopalambo sa iyang Gingharian”?

• Unsa ang gisaad ni Presidente Young ngadto niadtong kinsa “magpakita
og hugot nga pagtuo diha sa pangalan ni Jesukristo, ug magpuyo nga
makapahimulos sa kahingpitan sa Espiritu Santo sa kanunay”? Kon ang
atong mga pag-ampo inubanan sa hugot nga pagtuo ug inspirasyon,
unsa man ang resulta? (Tan-awa usab sa D&P 46:30; Helaman 10:5.)
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Paghinulsol ug Bunyag

Sa mabugnaw, daghang snow nga adlaw niadtong Abril 1832, si Brigham
Young gibunyagan sa tubig nga adunay ice sa iyang kaugalingong suba
nga may ligid nga galingan [millstream] pinaagi ni Eleazer Miller, upat ka
bulan nga kinabig sa Simbahan. Niini siya miingon, “Gibati nako ang
mapainubsanon, may espiritu sama sa bata, nga nagsaksi ngari kanako
nga ang akong mga sala gipasaylo” (MHBY-1, 2–3). Mitudlo siya nga ang
tubig mismo walay “bisan unsa nga hiyas nga makahugas sa sala” (DBY,
159) apan nga ang bunyag epektibo sa paglimpyo kanato gikan sa sala kon
gipangalagad niadtong adunay awtoridad niadtong kinsa may tulubagon
ug kon giunhan sa paghinulsol ug gisundan sa kinasingkasing nga paning-
kamot sa pagtuman sa mga pakigsaad sa bunyag.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Samtang ang atong pagsabut nagtubo, mao usab ang
atong pagkamay-tulubagon ug responsibilidad.

Ang sala naglangkob sa pagbuhat og sayop sa panahon nga kita nakahi-
balo ug makabuhat og mas maayo, ug kini pagasilotan sa makiangayon nga
silot, sa tukma nga panahon sa Ginoo (DBY, 156).

Bisan pa og buhaton nato ang labing maayo nga atong nahibaloan nii-
ning higayuna, wala bay kalamboan nga nahimo sa atong mga kinabuhi?
Aduna. Kon kita makabuhat og sayop nga wala makahibalo, sa panahon
nga kita makahibalo nga kini sayop, niana kini atong katungdanan sa pag-
hunong sa pagbuhat niana nga sayop dihadiha dayon ug sa kahangturan
(DBY, 156).

Kita makahimo sa Pag-ula nga epektibo sa atong mga
kinabuhi pinaagi sa kinasingkasing nga paghinulsol.

Kon ako nakapasakit ni bisan kinsa nga tawo, kinahanglan akong
mokumpisal ngadto niana nga tawo ug himoong husto kon unsay sayop
nga akong nahimo (DBY, 158).
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Si Juan Bautista nagbunyag ni Jesukristo. Ang bunyag kinahanglanon
alang sa pagsulod sa gingharian sa Dios (tan-awa sa Juan 3:5).
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Ako nagtuo kabahin sa pag-atubang ug magpakayano ug magpakamati-
nuoron niana nga kinahanglang ipakita sa publiko, ug sa pagtago sa inyong
kaugalingon niana nga kinahanglang tagoon.... Isulti sa publiko kana nga
iya sa publiko. Kon kamo nakasala batok sa katawhan, kumpisal ngadto
kanila. Kon kamo nakasala batok sa usa ka pamilya, o sa usa ka silingan,
duola sila ug kumpisal ngadto kanila.... Kon kamo nakasala batok sa usa ka
indibidwal, duola kanang tawhana ug kumpisal ngadto kaniya (DBY, 158).

Kon ang mga tawo tinud-anay ug kinasingkasing nga maghinulsol, ug
mopakita sa kalangitan nga ang ilang paghinulsol tinud-anay pinaagi sa
pagsunod sa mga panginahanglan nga gitudlo nganha kanila pinaagi sa
mga balaod sa Ebanghelyo, niana sila may katungod nga pangalagaran sa
kaluwasan, ug walay gahum nga makapugong sa maayong espiritu gikan
kanila (DBY, 156).

Ang pipila sa atong karaang mga tradisyon nagtudlo kanato nga ang usa
ka tawo nga nakahimo og dautan kaayo ug mga buhat sa pagpatay mahi-
mong maghinulsol aron maluwas kon anaa na sa bitayanan; ug inig silot na
sa kamatayon madungog ang panultihon, “Bulahan ang Dios! Atua na siya
sa langit, aron koronahan sa himaya, pinaagi sa tanang matubsanong
kalooy ni Kristo ang Ginoo.” Kining tanan binuang. Ang mao nga tawo dili
gayud makakita og langit. Ang uban mag-ampo, “O nga ako molabang na
ngadto sa sunod kinabuhi sa gabii sa akong pagkakabig!” Kini nagpama-
tuod og bakak nga mga ideya ug kawang nga mga pagtuo nga gihuptan sa
Kristohanong kalibutan (DBY, 157).

Ang bunyag usa ka importante nga ordinansa
alang sa atong kaluwasan.

Kita, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nagtuo sa pagbunyag pina-
agi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala, sumala sa pagpama-
tuod sa mga tinun-an ni Jesus ug sa mga pagpadayag sa Ginoo nga gihatag
niining katapusan nga mga adlaw. Ang mga bata putli, sila walay kasubo sa
kasingkasing, ni mga sala nga hinulsulan ug talikdan, ug sa ingon dili angay
nga bunyagan alang sa kapasayloan sa sala. Kon kita nakasala, kinahanglan
nasayud kita sa maayo ug dautan; ug ang batang masuso wala makahibalo
niini, dili makahibalo niini; kini wala moabut ngadto sa ideya sa pagpama-
landong sa maayo ug dautan; kini walay kasarang sa pagpaminaw sa gini-
kanan o sa magtutudlo o sa pari kon sila mosulti unsay matarung o sayop
o kon unsay makapasakit; ug hangtud kining mga butanga masabtan ang
usa ka tawo walay tulubagon ug sa ingon dili mabunyagan alang sa kapa-
sayloan sa sala [tan-awa sa Moroni 8] (DBY, 158–59).

Walay ordinansa nga gihatag sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong
tingog, pinaagi sa iyang Anak nga si Jesukristo, o pinaagi sa mga ba-ba ni



bisan kinsa nga iyang mga Propeta, mga Apostoles o Ebanghelista, nga
walay kapuslanan. Ang matag ordinansa, matag kasugoan ug kinahangla-
non gikinahanglan alang sa kaluwasan sa tawhanong pamilya (DBY, 152).

Kon kamo matarung gikan sa inyong pagkatawo, ug wala gayud maka-
buhat og nahibaloan nga mga sala ug mga kalapasan, pagpabunyag aron sa
pagtuman sa tanang pagkamatarung, sama ni Jesus kaniadto. Kon kamo
makasulti nga kamo walay mga sala nga hinulsulan, biya-i ang inyong sayop
nga mga pagtuo, ug higugmaa ug serbisyohi ang Dios sa tibuok nga kasing-
kasing (DBY, 159).

Ang tanang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mosulod sa bag-o ug
walay katapusan nga pakigsaad kon sila magpasakop niini nga Simbahan.
Sila nakigsaad sa pagpahunong sa pag-uyon, pagduso ug paghangup sa
gingharian sa Yawa ug sa mga gingharian niini nga kalibutan. Sila mosulod
sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad aron sa pagpaluyo sa gingha-
rian sa Dios ug walay laing gingharian. Sila naghimo og panaad sa labing
ligdong nga paagi, sa atubangan sa kalangitan ug sa yuta, ug kana, usab, sa
bili sa ilang kaugalingong kaluwasan, nga sila mohupot sa kamatuoran ug
pagkamatarung kay sa pagkadautan ug bakak, ug sa pagtukod sa
Gingharian sa Dios, kay sa gingharian niini nga kalibutan (DBY, 160).

Bisan unsa pa ka dako ang atong pagpatuo nga mituo kita sa Dios ug sa
iyang kawsa kita walay katungod sa mga panalangin ug mga pribilehiyo sa
iyang Gingharian hangtud nga kita mahimong mga lumulupyo niini.
“Unsaon man nato kini sa pagbuhat? Pinaagi sa paghinulsol sa atong mga
sala, ug pagsunod sa mga kinahanglanon sa Ebanghelyo sa Anak sa Dios
nga gitugyan ngari kanato. Gatusan ug liboan ka mga tawo ang nagtuo ni
Ginoong Jesukristo ug naghinulsol sa ilang mga sala, ug ang Balaan nga
Espiritu misaksi ngadto kanila nga ang Dios mao ang gugma, nga sila nahi-
gugma kaniya ug nga siya nahigugma kanila, ug bisan niana sila wala diha
sa iyang Gingharian. Sila wala makatuman sa gikinahanglan nga mga kina-
hanglanon, wala sila makasulod sa pultahan (DBY, 152–53).

Kamo walay gahum sa pagbunyag sa inyong mga kaugalingon, ni kamo
adunay gahum sa pagbanhaw sa inyong mga kaugalingon; ug dili kamo
legal nga makabunyag sa ikaduhang tawo alang sa kapasayloan sa mga sala
hangtud adunay tawo nga unang mibunyag kaninyo ug mi-orden kaninyo
ngadto niini nga awtoridad (DBY, 160).

Ang tubig ba, sa iyang kaugalingon, adunay hiyas nga makahugas sa sala?
Sa tinuod lang wala apan ang Ginoo miingon, “Kon ang makasasala maghi-
nulsol sa iyang mga sala, ug manaog ngadto sa tubig sa bunyag, ug diha ilu-
bong sama nga ibutang diha sa yuta ug ilubong, ug usab haw-ason gikan sa
tubig, sama sa pagkatawo—kon diha sa katim-os sa iyang kinasingkasing
buhaton niya kini, ang iyang mga sala mahugasan.” [Tan-awa sa D&P
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128:12–13.] Ang tubig ba sa iyang kaugalingon mohugas niini? Dili, apan
ang pagsunod sa mga sugo sa Dios mohugas sa lama sa mga sala (DBY, 159).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Samtang ang atong pagsabut nagtubo, mao usab ang
atong pagkamay-tulubagon ug responsibilidad.

• Giunsa sa pagpasabut ni Presidente Young ang sala? (Tan-awa usab sa
Santiago 4:17.)

• Unsa ang gitudlo ni Presidente Young mahitungod sa atong responsibi-
lidad samtang nadugangan nato ang atong kahibalo sa matarung ug
sayop? (Tan-awa usab sa 2 Nephi 9:25–27.)

• Unsa ang kinahanglan natong kinaiya mahitungod sa pagpalambo sa
atong mga kinabuhi? (Tan-awa usab sa Alma 34:33.) Unsa ang gitudlo
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Si Daniel D. MacArthur nagbunyag ni Qui-Tuss, pangulo sa
mga Indian nga Shivwits, niadtong 1875. Nianang sama nga

adlaw, 130 ka laing mga sakop sa tribo nabunyagan usab.



niini kanato mahitungod sa kahibalo, pagkamay-tulubagon, ug respon-
sibilidad?

Kita makahimo sa Pag-ula nga epektibo sa atong mga
kinabuhi pinaagi sa kinasingkasing nga paghinulsol.

• Unsa ang sangputanan sa tinuod nga paghinulsol? Ngano nga ang pag-
kamasulundon sa mga balaod sa ebanghelyo usa man ka kinahanglanon
nga bahin sa paghinulsol?

• Unsa ang gitudlo ni Presidente Young mahitungod sa paghinulsol sa
himatyon?

Ang bunyag usa ka importante nga ordinansa
alang sa atong kaluwasan.

• Unsa nga bahin ang mahimo sa bunyag sa pagduol ngadto kang Kristo?
(Tan-awa usab sa Moroni 8:25–26.)

• Unsa ang gitudlo ni Presidente Young mahitungod kon kinsa ang bunya-
gan o dili? Ngano nga dili angay nga bunyagan kadtong kinsa walay tulu-
bagon? (Tan-awa usab sa Moroni 8:9–14.) Unsa ang gisulti ni Presidente
Young ngadto sa may tulubagon nga mga tawo kinsa moingon nga sila
walay sala?

• Mitudlo si Presidente Young nga ang tanang mga ordinansa sa ebang-
helyo, lakip na ang bunyag, gikinahanglan alang sa atong kaluwasan. Sa
unsa nga paagi nga ang mga ordinansa sa ebanghelyo nakapanalangin sa
inyong kinabuhi?

• Mitudlo si Presidente Young nga “ang tanang mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw mosulod sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad kon sila mag-
pasakop niini nga Simbahan.” Sa dihang gibunyagan kita, unsa ang
atong gipakigsaad nga buhaton? Unsa ang atong gipakigsaad nga dili
buhaton? (Tan-awa usab sa Mosiah 18:8–10.)

• Ngano nga ang pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo ug ang paghigugma
Kaniya dili igo sa pagsulod sa pultahan sa Iyang gingharian?

• Ngano nga ang usa ka tawo kinahanglan nga “i-orden ... ngadto niini nga
awtoridad” sa pagbunyag?

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang kahulugan ug simbolo sa bunyag?
(Tan-awa usab sa Mga Taga-Roma 6:3–6, 11; Moises 6:58–60; 1 Juan 5:7–8.)
Si Presidente Young mipasabut nga ang “tubig, sa iyang kaugalingon,
[walay] hiyas nga makahugas sa sala.” Unsa ang makahugas kanato gikan
sa sala?
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Ang Impluwensya sa
Espiritu Santo

Si Presidente Brigham Young miingon: “Kon ako makakita og tawo nga
walay kahanas sa pagsulti, o talento sa pagpamulong sa publiko, kinsa
makasulti og, ‘Ako nasayud, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, nga ang
Basahon ni Mormon tinuod, nga si Joseph Smith usa ka Propeta sa Ginoo,’
ang Espiritu Santo nga gikan niana nga indibidwal nakapasanag sa akong
pagsabut, ug kahayag, himaya, ug pagka-imortal gipadayag ngari
kanako.” Miingon siya nga siya gilibutan ug napuno niini, ug nasayud siya
sa iyang kaugalingon nga ang pagpamatuod sa tawo tinuod (DNW, 9 sa
Peb. 1854, 4). Si Presidente Young mitudlo nga ang Espiritu Santo mao
“ang talagsaon nga gasa sa Amahan” (DBY, 160), gihatag sumala sa
atong pagkamatinud-anon, ug makatudlo kanato sa tanang mga butang ug
mogiya kanato ngadto sa kahingpitan.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang Espiritu Santo usa ka gasa gikan sa Dios nga atong mapahimuslan
sumala sa kaalam sa Dios ug sa atong pagkamatinud-anon.

Sa pagsabut sa unang mga baruganan sa Ebanghelyo—aron masabtan kini
sa husto, ang tawo kinahanglang adunay kaalam nga gikan sa kahitas-an;
kinahanglang nalamdagan siya sa Espiritu Santo; ang iyang hunahuna kina-
hanglang andam sa panan-awon; kinahanglang makapahimulos siya sa mga
panalangin sa kaluwasan sa iyang kaugalingon, aron ikapaambit kini
ngadto sa uban (DBY, 152).

Unsa ang gikinahanglan gikan kanato inig abut dayon nato sa mga tuig
sa pagkamay-tulubagon? Gikinahanglan kini gikan kanato, kay kini ang
katukuran sa langit, ang gigikanan diin kamo ug ako dili makasulti, tungod
sa yano nga rason nga kini walay sinugdanan, kini gikan sa kahangturan
ngadto sa kahangturan—kini nagkinahanglan nga kita manaug ngadto sa
tubig sa bunyag. Dinhi mao ang tuburan o elemento, sanglitanan sa kaputli
sa kahangturan. Kanaog ngadto sa tubig sa bunyag, ug diha pagpabunyag
alang sa kapasayloan sa mga sala, ug dayon ipapandong ang mga kamot
diha kanato aron sa pagkumpirma kanato nga mga miyembro sa Simbahan
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Si Presidente Young mitudlo nga ang gasa sa Espiritu Santo
“makapahinumdom nato sa tanang mga butang ... nga kinahanglan

natong mahibaloan” alang sa atong kaluwasan (DBY, 160).
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ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Dayon dawata ang
Espiritu sa Kamatuoran, o ang Espiritu Santo (DBY, 159).

Sa bag-ong Tugon ug sa Basahon ni Mormon, atong makat-unan nga kon
ang Ebanghelyo isangyaw ang mga tawo gitudloan sa pagtuo kang
Jesukristo, sa paghinulsol sa ilang mga sala, sa pagpabunyag alang sa kapa-
sayloan sa sala, ug sa pagdawat sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa
mga kamot; ang Espiritu Santo mao ang talagsaon nga gasa sa Amahan ug
mao ang iyang tigpangalagad. Mohatag usab siya og salabutan pinaagi sa
mga anghel, ingon man usab pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo, ug
pinaagi sa pag-abli sa mga hunahuna sa mga Santos aron makakita diha sa
panan-awon sa mga butang ingon nga sila mao diha sa kahangturan. Kon
ang tinuod nga mga doktrina gitudlo, bisan og kini bag-o ngadto sa mga
tigpaminaw, apan ang mga baruganan nga anaa niini hingpit nga ordinaryo
ug sayon nga sabton, nga sa ingon nga ang mga tigpaminaw sa kasagaran
maghunahuna nga nakahibalo na gayud niini. Kini moabut gikan sa implu-
wensya sa Espiritu sa Kamatuoran diha sa espiritu sa salabutan nga anaa sa
matag tawo [tan-awa sa D&P 6:15]. Ang impluwensya nga moabut gikan sa
langit sa tanang higayon nagtudlo sa mga katawhan (DBY, 160).

Ang mga gasa sa Ebanghelyo gihatag aron sa pagpalig-on sa pagtuo sa
tumutuo (DBY, 161).

Kita nagtuo nga kita adunay katungod sa gasa sa Espiritu Santo ...
sumala sa paghukom ug kaalam sa Dios ug sa atong pagkamatinud-anon;
diin nga gasa makatabang nga mahinumduman nato ang tanang mga
butang, kaniadto, karon, ug sa umaabut, nga kinahanglan natong mahiba-
loan, ug sumala sa pagkaandam sa atong mga hunahuna sa pagdawat sa
kahibalo sa Dios nga gipadayag nianang maalamon kaayo nga Tinugyanan.
Ang Espiritu Santo mao ang tigpangalagad sa Dios, ug gitugyanan sa pag-
bisita sa mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye sa mga tawo. Ang
tanang may salabutan nga mga binuhat kalabut niini nga yuta gitudloan
gikan sa sama nga tinubdan (DBY, 160–61).

Ang pagpaminaw ug ang pagsunod sa mga pag-aghat sa 
Espiritu Santo makagiya kanato ngadto sa kahingpitan.

Ang akong nahibaloan mao, kon kamo mosunod sa mga pagtulun-an ni
Jesukristo ug sa iyang mga Apostoles, sumala sa girekord diha sa Bag-ong
Tugon, ang matag lalaki ug babaye ibutang sa pagpanag-iya sa Espiritu
Santo.... Masayud sila sa mga butang nga mao karon, sa umaabut, ug sa
kaniadto. Makasabut sila sa mga butang sa langit, sa mga butang sa yuta, ug
sa mga butang ilawom sa yuta, sa mga butang sa panahon, ug sa mga butang
sa kahangturan, sumala sa ilang lain-laing mga tawag ug mga kasarang
(DBY 161).



Kon kamo buot sa hunahuna ug kabubut-on sa Dios ..., kuhaa kini, kini
inyo usab nga pribilehiyo sama ni bisan kinsa nga miyembro sa Simbahan
ug sa Gingharian sa Dios. Kini pribilehiyo ug katungdanan ninyo sa pagpa-
kabuhi aron kamo makahibalo kon kanus-a ang pulong sa Ginoo gipamu-
long nganha kaninyo ug kanus-a ang hunahuna sa Ginoo gipadayag nganha
kaninyo. Ako moingon nga inyong katungdanan sa pagpakabuhi aron maka-
hibalo ug makasabut niining tanang mga butang (DBY, 163).

Dayon magpakabuhi sumala sa matag pulong nga mogula gikan sa ba-ba
sa Dios, pinaagi niadtong mga tawo kinsa iyang gitudlo dinhi sa yuta, hang-
tud nga kita mahingpit (DBY, 159).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang Espiritu Santo usa ka gasa gikan sa Dios nga atong mapahimuslan
sumala sa kaalam sa Dios ug sa atong pagkamatinud-anon.

• Unsa ang kinahanglan nga anaa sa tawo aron “makasabut sa husto nga
paagi” sa unang mga baruganan sa ebanghelyo? Ngano man? (Tan-awa
usab sa Isaias 55:8–9.)

• Sumala ni Presidente Young, “kon isangyaw ang Ebanghelyo” unsa ang
gitudlo ngadto sa mga tawo? Unsa ang kahulugan niini nga mga panala-
ngin sa inyong kinabuhi, tungod kay natudloan sa ebanghelyo?

• Unsa ang tahas sa Espiritu Santo sa inyong kinabuhi? Ngano nga ang
impluwensya sa Espiritu Santo nakapahimo sa bag-ong mga doktrina
nga ingon og pamilyar? Unsaon man ninyo sa pagkahibalo kon ang mga
pagbati, mga ideya, ug mga panghunahuna naggikan ba sa inyong kau-
galingong kasingkasing ug hunahuna o naggikan sa Espiritu Santo?

• Sumala ni Presidente Young, hangtud asa kutob kita adunay “katungod
sa gasa sa Espiritu Santo”? Unsa ang mga kakuyaw nga magpakabuhi nga
walay impluwensya sa Espiritu Santo o ubos sa impluwensya sa dili dios-
non nga mga tinubdan sa kahibalo?

• Unsa nga mga butang ang gisulti ni Presidente Young nga ang Espiritu
Santo makatabang kanato aron makahibalo? Unsa ang atong responsibi-
lidad sa pag-angkon sa mao nga kahibalo? Unsa ang atong responsibili-
dad kon maangkon na nato kini nga kahibalo?
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Ang pagpaminaw ug ang pagsunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo
makagiya kanato ngadto sa kahingpitan.

• Unsaon nato sa pagkahibalo “sa hunahuna ug kabubut-on sa Dios”?
Ngano nga importante nga makahibalo niini? Unsa nga mga panalangin
ang moabut sa pagpangita ug pagsunod sa mga pag-aghat sa Espiritu
Santo ug sa gitudlo nga mga sulugoon sa Dios?

• Unsa nga mga kasinatian nga naangkon ninyo ug sa uban nga nakatabang
kaninyo sa pagtuo nga ang Espiritu Santo makatabang kaninyo sa pagsa-
but ug pagsunod sa hunahuna ug kabubut-on sa Dios sa inyong inadlaw
nga kinabuhi? (Tan-awa usab sa 1 Nephi 22:2 ug 2 Nephi 32:2–3.)
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Ang unang mga pioneer misunod sa tawag sa pagpundok ngadto sa Zion,
sa kasagaran nagbiyahe pinaagi sa gitabunan nga karwahe.
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Pagpili nga Maglakaw diha
sa Pagkamasulundon

Si Presidente Brigham Young mimando sa paglalin sa liboan ka mga Santos
ngadto sa Zion, sa kasagaran maghatag og instruksyon sa ingon nga ginag-
mayng mga detalye sama sa dili pagpapas-an og bug-at sa luya nga mga
hayop uban sa dili mga luya. Hinoon, miawhag usab siya sa mga Santos sa
pagpakita og malagsik nga pagpaningkamot sa kaugalingon ug sa paghimo
og maalamong mga pagpili. Siya mitambag: “Hilabihan gayud kini ka
kinahanglanon alang sa matag lalaki, babaye, ug bata kinsa midawat niini
nga buhat ug mipundok ngadto sa Zion sa pagbuhat sa tanan nga iyang
mahimo sa pagpadayon sa buhat sa Dios sa pagtukod sa Zion, ug sa pag-
tabang sa pagtubos sa ingon.... Ang atong kasibot niini nga paningkamot ...
adunay kalagmitan sa pagpalambo sa kalagsik ug pagpaningkamot sa kau-
galingon diha sa mga Santos nga dili unta nila maangkon, kon wala pa sila
mapugos sa pagsalig sa ilang kaugalingong mga kapanguhaan” (LL,
220–21). Si Presidente Young nagtudlo nga “ang tanang sakripisyo nga
gipangayo sa Ginoo sa iyang mga katawhan mao ang higpit nga pagkama-
sulundon ngadto sa atong kaugalingong mga pakigsaad” (DBY, 225).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Kita adunay kabubut-on sa pagpili sa maayo o dautan, apan dili
kita makapili sa mga sangputanan sa atong mga pagpili.

Ang tanang mabuot nga mga tawo adunay kabubut-on sa ilang mga kau-
galingon; ug sumala sa ilang kaugalingon nga pagpili sila maluwas o masi-
lutan (DBY, 62).

Makasabut ba ang mga tawo nga sa tinuoray gikinahanglan ang magka-
tugbang nga mga baruganan nga ibutang sa ilang atubangan, o kini nga
kahimtang mahimo nga walay pagsulay, ug kita mahimo nga walay kahiga-
yunan alang sa paggamit sa kabubut-on nga gihatag kanato? Makasabut ba
sila nga dili kita makabaton og kinabuhing dayon gawas kon sa tinuoray kita
nasayud ug nakasabut pinaagi sa atong kasinatian sa baruganan sa maayo ug
sa baruganan sa dautan, sa kahayag ug sa kangitngit, kamatuoran, hiyas, ug
kabalaan,–– usab sa bisyo, kadautan, ug kamalimbungon? (DBY, 66).
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Ang tawo makahimo ug makapugong sa iyang kaugalingong mga lihok,
apan dili siya makapugong sa mga resulta niini (DBY, 63).

Walay usa ka tawo dinhi sa yuta kinsa walay abilidad sulod sa iyang kau-
galingon sa pagluwas o sa pagdaot sa iyang kaugalingon; ug ingon man sa
kahimtang sa mga kanasuran (DBY, 67).

Adunay mga kinutuban sa kabubut-on, ug sa tanang mga butang ug sa
tanang mga tawo, ug ang atong kabubut-on kinahanglang dili mosukwahi
niana nga balaod. Ang tawo kinahanglang mopili sa kinabuhi o kamatayon
[tan-awa sa Helaman 14:31], ug kon siya mopili sa kamatayon iyang gibuta-
ngan og kinutuban ang iyang kaugalingon, ug nga ang kabubut-on nga giha-
tag nganha kaniya hilabihan gayud ka pinugngan nga dili siya makagamit
niini sa pagsupak sa balaod, nga dili maghimo sa iyang kaugalingon nga may
tulubagon aron matul-id ug silutan sa Labawng Makagagahum (DBY, 63).

Ang tawo mahimong mohatag sa iyang kabubut-on o sa iyang katungod
sa pagkapanganay [birthright], sama sa gihimo ni Esau sa karaan, apan kon
mahatag na, dili na kini niya maangkon pag-usab; tungod niini, gikinahang-
lan kini alang kanato nga mahimong mabinantayon, ug dili mobaliwala
niana nga kabubut-on nga gihatag ngari kanato. Ang kalainan tali sa mata-
rung ug makasasala, kinabuhing dayon o kamatayon, kalipay o kaalaot, mao
kini, niadtong kinsa nahimaya walay mga kinutuban o mga limitasyon sa
ilang mga pribilehiyo, ang ilang mga panalangin adunay pagpadayon, ug
ang ilang mga gingharian, mga trono, ug kamandoan, mga kayutaan, ug
mga kagamhanan walay katapusan, gani sila naglambo sa tanang kahangtu-
ran; apan, kadtong kinsa misalikway sa tanyag, kinsa mitamay sa gitanyag
nga mga kalooy sa Ginoo, ug miandam sa ilang mga kaugalingon nga maha-
naw gikan sa iyang presensya, ug mahimong mga kauban sa mga yawa,
mipahimo sa ilang kabubut-on nga malimitahan dayon, ug ang mga kinutu-
ban ug mga limitasyon gipahamtang kanila (DBY, 63–64).

Ang Ginoo dili mopugos ni bisan kinsa nga tawo sa pagdawat sa
Ebanghelyo, ug ako wala maghunahuna nga siya mopugos kanila sa pag-
sunod niini human nila kini madawat (DBY, 64).

Siya mihatag kanila sa pribilehiyo sa pagpili alang sa ilang mga kaugali-
ngon, mamaayo man kini o dautan; apan ang resulta sa atong pagpili anaa
gihapon sa iyang kamot (DBY, 62).

Ang mahangturong mga balaod diin siya ug ang tanan nagpuyo sa mga
kahangturan sa mga Dios nagmando nga ang pagtugot sa nilalang kinahang-
lan gayud nga maangkon sa dili pa hingpit nga modumala ang Tiglalang
(DBY, 65).

Dili ako mopugos sa usa ka lalaki o babaye ngadto sa langit. Daghan ang
naghunahuna nga makahimo sila sa pagpugos sa mga tawo ngadto sa
langit, apan dili gayud kini mahimo, kay ang salabutan nga ania kanato
ingon ka gawasnon sama sa mga Dios. Ang mga tawo dili angayan nga
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pugson ug dili kamo makapasulod sa tanang mga kalag sa mga tawo diha
sa hilabihan ka gamay nga dapit nga gipugos ngadto sa langit pinaagi sa
pagsangyaw kabahin sa kangilngig sa mahangturong silot sama sa kalayo sa
impyerno (DBY, 64).

Mahimo kamong masayud kon gigiyahan ba kamo sa husto o sa sayop,
sama nga kamo makahibalo sa dalan pauli; kay ang matag baruganan nga
gipadayag sa Dios nagdala sa kaugalingon niining lig-on nga pagtuo sa
iyang kamatuoran ngadto sa hunahuna sa tawo, ug walay pagtawag sa Dios
sa tawo dinhi sa yuta gawas nga kini nagdala uban sa ebidensya sa pagkati-
nuod niini (DBY, 65).

Makatarunganon ba nga ang usa ka tawo gihikawan sa iyang mga katu-
ngod, tungod kay mipili siya diha sa iyang kasingkasing sa pagbuhat sa
kabubut-on sa Dios? Kinahanglan ba nga ang tawo mamalikas aron sa pag-
matuod nga siya adunay kabubut-on? Akong barugan nga wala kana kina-
hanglana, ni sa pagpangawat ni sa pagbuhat og bisan unsa nga sayop.
Akong mapakita sa kalangitan ug sa mga lumulupyo sa yuta nga ako natawo
nga gawasnon, ug nakabaton sa akong kagawasan sa atubangan sa Dios,
mga anghel ug sa mga tawo, kon ako moluhod aron mag-ampo, nga ingon
usab ka tinuod kon ako mogawas ug mamalikas. Ako adunay katungod sa
pagtawag sa akong pamilya nga magpundok sa pihong mga oras alang sa
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Hulagway sa unang mga Santos nga nagpakita sa ilang
pagkamasulundon pinaagi sa pagtubag sa usa ka tawag gikan sa

propeta nga puy-an ang Big Horn Basin sa Wyoming niadtong 1900.



pag-ampo, ug ako nagtuo nga kini nga paagi mopamatuod nga ako usa ka
gawasnon nga tinugyanan, sama usab kon ako mangawat, mamalikas,
mamakak ug maghubog (DBY, 65).

Sa pagpakita niana nga higpit nga pagkamasulundon, gihimo ba kitang
mga ulipon? Wala, mao lamang kini ang bugtong paagi dinhi sa yuta alang
kaninyo ug kanako nga mahimong gawasnon.... Karon ang pag-ingon nga
wala ako makagamit sa gawasnong pagpadayag sa akong kaugalingong
kabubut-on kon ako mag-ampo kaysa akong pagpamalikas, usa ka sayop
nga baruganan.... Ang tawo kinsa mohatag og higpit nga pagkamasulundon
ngadto sa mga kinahanglanon sa Langit, nagbuhat diha sa gawasnong pag-
padayag sa iyang kaugalingong kabubut-on ug naggamit sa iyang kagawasan
kaysa iyang pagpaulipon ngadto sa pagbati.... Ang tanang gipangayo sa
Ginoo kanato mao ang higpit nga pagkamasulundon ngadto sa mga balaod
sa kinabuhi. Ang tanang sakripisyo nga gipangayo sa Ginoo sa iyang kataw-
han mao ang higpit nga pagkamasulundon ngadto sa atong kaugalingong
mga pakigsaad nga atong gihimo uban sa atong Dios, ug mao kana ang pag-
serbisyo kaniya sa tibuok natong kasingkasing (DBY, 225).

Ang pagkamasulundon ngadto sa kamatuoran mopahimo kanato
nga makapuyo sa presensya sa Labawng Makagagahum.

Ang pagkamasulundon mao ang usa sa pinakayano, pinakasagad ug
pinakamapuslan nga mga baruganan nga sukad inyong nahunahunaan o
nasayran nga butang (DBY, 220).

Bulahan sila kinsa mosunod kon ang Ginoo mohatag og usa ka direkta
nga sugo, apan mas bulahan sila kinsa mosunod nga walay usa ka direkta
nga sugo (DBY, 220).

Kon maminaw kita sa tambag, mahimo kitang pinakamaayo nga mga
tawo sa kalibutan; mahimo kitang sama sa usa ka siga nga kahayag nga
gibutang sa usa ka bungtod, nga dili mahimong itago, o pareho sa usa ka
kandila nga gibutang sa usa ka ugbukanan sa kandila (DBY, 219).

Kon nagtinguha kamo sa pagdawat ug pagpahimulos sa kalooy sa atong
Langitnong Amahan, buhata ang iyang kabubut-on (DBY, 223).

Kon ang atong mga kasingkasing mapuno sa Espiritu sa Kamatuoran, sa
Espiritu sa Ginoo, dili igsapayan kon unsa ang tinuod nga mga pulong gikan
sa langit, kon ang Dios mamulong, ang tanan niyang mga ginsakupan kina-
hanglang mosinggit og, “Aleluya! dayga ang Dios! Andam kami nga moda-
wat niadto nga mga pulong, kay kini mga tinuod” (DBY, 219).

Ako nangandoy nga makita ang kaigsoonan, nga sa higayon nga madu-
ngog nila ang mga pulong sa kamatuoran nga gibu-bu diha kanila, andam
nga modawat niadto nga mga pulong tungod kay kini hingpit nga nagkau-
yon ngadto sa ilang mga pagbati, ug ang matag kalag motuaw, “Kadto nga
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mga pulong mao ang kinaiya sa Espiritu nga ania kanako; kini ang akong
kalipay, akong pagkaon, ug akong imnunon; kini ang mga sapa sa kinabu-
hing dayon. Pagkahaum niini, imbis nga mosukwahi kini ngari sa akong
mga pagbati” (DBY, 219).

Kon kamo kanunay nga mohunong ug moingon, ako walay tambag
alang kaninyo, ako walay tubag alang kaninyo kabahin niini nga hilisgutan,
tungod kay ako walay pagpabati sa Espiritu, ug andam sa pagpahibalo sa
tanan sa kalibutan nga kamo walay kahibalo kon kamo ingon man gani,
mahimo kamong maalamon sa mas dali nga paagi kaysa mohatag og tam-
bag diha sa inyong kaugalingong paghukom, nga wala ang Espiritu sa pag-
padayag (DBY, 219).

Ang matag tawo sa Gingharian sa Dios mohatag sa samang tambag
ngadto sa kada hilisgutan, kon siya mohulat hangtud nga maangkon niya
ang hunahuna ni Kristo mahitungod niini. Niana ang tanan makaangkon og
usa ka pulong ug hunahuna, ug ang tanang tawo hingpit nga magkasinab-
tanay (DBY, 219).

Kini nga mga tawo kinahanglan nga mahimong usa sa kasingkasing ug
usa sa hunahuna. Kinahanglan silang masayud sa kabubut-on sa Dios ug
mobuhat niini, kay ang pagkasayud sa kabubut-on sa Dios usa ka butang,
ug ang pagdala sa atong mga kabubut-on, sa atong mga taras, sa pagpau-
bos ngadto nianang atong nasabtan nga mao ang kabubut-on sa Dios lain
usab nga butang (DBY, 221).

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa mopatalinghug ngadto sa
mga pulong sa Ginoo, nga gihatag ngadto kanila kalabut sa ilang politikal,
sosyal, ug pinansyal nga mga kabalaka, ako moingon, ug moingon niini sa
walay kahadlok nga paagi, nga sila makabaton og kaalam nga labaw pa sa
kaalam sa mga anak sa kangitngit, o sa mga anak niini nga kalibutan.
Nasayud ako niini pinaagi sa mga pinadayag ni Ginoong Jesukristo, ug
pinaagi sa mga resulta sa akong kaugalingong mga binuhatan. Sila kinsa
mipatalinghug ngadto sa mga tambag nga gihatag ngadto kanila sa tempo-
ral nga mga butang, nakapaarang-arang sa ilang kahimtang sa nagkalain-
laing paagi sa temporal ug sa espirituhanong paagi (DBY, 219–20).

Ang tanan kinsa makadawat sa kinabuhing dayon ug kaluwasan maka-
dawat niini sa walay laing mga kondisyon nga mao ang pagtuo diha sa Anak
sa Dios ug sa pagsunod sa mga baruganan nga iyang gihatag. Makahimo ba
kita og laing mga paagi ug plano sa kaluwasan? Kita dili makahimo (DBY,
223–24).

Ang pinakamasangputon nga paagi sa pagtukod sa relihiyon sa Langit
mao ang pagpuyo niini, kaysa pagpakamatay alang niini: sa akong huna-
huna luwas ako sa pag-ingon nga adunay daghang mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw kinsa mas andam nga magpakamatay alang sa ilang relihiyon
kaysa magpuyo niini sa matinud-anong paagi. Walay laing ebidensya nga
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mahimong mapakita ngadto sa Dios, mga anghel, ug sa mga tawo, nga ang
mga katawhan matinud-anong nagpuyo sa ilang relihiyon, kaysa nga sila
naghinulsol sa tinuoray sa ilang mga sala, mosunod sa balaod sa bunyag
alang sa kapasayloan sa mga sala, ug niana mopadayon sa paghimo sa mga
buhat sa pagkamatarung sa adlaw-adlaw (DBY, 221).

Naghunahuna ba kamo nga ang mga tawo mosunod sa kamatuoran
tungod kay kini tinuod, gawas kon ila kining gimahal? Dili, dili gayud sila.
Ang kamatuoran sundon kon kini gimahal. Ang higpit nga pagkamasulun-
don ngadto sa kamatuoran mao lamang ang makapahimo sa mga katawhan
sa pagpuyo diha sa presensya sa Labawng Makagagahum (DBY, 220).

Aduna bay piho nga kahanas sa paghimo niini nga mga tawo nga mag-
masulundon? Adunay usa lamang. Kon kamo, mga Elder sa Israel, makaba-
ton sa kahanas sa pagsangyaw sa Espiritu Santo ngadto sa mga kasingkasing
sa mga katawhan, makabaton kamo og masulundon nga mga katawhan.
Mao lamang kini ang bugtong nga kahanas nga gikinahanglan. Tudloi ang
mga katawhan sa kamatuoran, tudloi sila sa husto nga mga baruganan; ipa-
kita kanila kon unsay alang sa ilang pinakadakong kaayohan ug sa inyong
hunahuna dili ba sila mosunod niana nga dalan? Mosunod sila (DBY, 226).

Makakat-on kita sa pagsunod sa andam nga paagi ug modawat sa
mga pagpanton kon kita modawat sa Espiritu sa Kamatuoran.

Ang mga Santos kinsa nagsunod sa ilang relihiyon pagahimayaon, kay
sila dili gayud molimud sa bisan unsa nga pagpadayag nga gihatag sa Ginoo
o mahimong ihatag, bisan tuod, kon adunay usa ka doktrina nga moabut
kanila nga wala nila masabti sa hingpit, mahimo silang makita nga mag-
ingon, “Ang Ginoo mipadala niini ngari kanako, ug ako nag-ampo nga iya
akong luwason ug ipalayo gikan sa paglimud sa bisan unsa nga nagagikan
kaniya, ug mohatag kanako og pailub sa paghulat hangtud nga ako maka-
sabut niini sa akong kaugalingon” (DBY, 224).

Ang ingon nga mga tawo dili gayud molimud, apan motugot niadtong
mga hilisgutan nga wala nila masabti, nga magpabilin hangtud nga ang mga
panan-awon sa ilang mga hunahuna mahimong abli. Mao kini ang dalan
nga ako gayung gipadayon nga walay pagsimang, ug kon adunay miabut
nga wala nako masabti, mag-ampo ako hangtud nga ako kining masabtan
(DBY, 224).

Ayaw isalikway ang bisan unsang butang tungod kay kini bag-o o kahi-
budngan, ug ayaw yam-iri ni tamaya ang unsay naggikan sa Ginoo, kay kon
atong buhaton, atong gibutang sa peligro ang atong kaluwasan (DBY, 224).

Ako nagtuo nga usa kini ka impyerno nga dili maantus alang sa usa ka
katawhan, usa ka pamilya o usa ka nag-inusara nga tawo, nga magtinguha
sa pagkupot sa kamatuoran sa usa ka kamot, ug sa sayop sa laing kamot, sa
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pag-angkon nga maglakaw diha sa pagkamasulundon sa mga sugo sa Dios,
ug, sa samang higayon, makig-uban sa mga pagbati ingon man usab sa
binuhatan sa dautan (DBY, 223).

Ang Ginoo mipadala sa iyang mga balaod, mga sugo, ug mga ordinansa
ngadto sa mga katawhan, ug nagkinahanglan nga kini higpit nga pagasun-
don, ug wala kita mangandoy nga molapas niadto nga mga balaod, apan sa
pagtuman niini. Wala kita mangandoy sa pag-usab sa iyang mga ordinansa,
apan sa pagsunod niini; wala kita mangandoy sa pagsupak sa walay katapu-
sang pakigsaad, apan sa paghupot niini uban sa atong mga amahan, uban ni
Jesus, uban sa atong Amahan sa Langit, uban sa balaang mga anghel, ug sa
pagpakabuhi sumala niini (DBY, 220).

Unsaon man nato sa pagkasayud nga kita nagsunod kaniya? Adunay usa
lamang ka pamaagi nga ato kining mahimong masayran, ug kana mao ang
pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu sa Ginoo nga nagsaksi ngari sa atong
espiritu nga kita iyaha, nga ato siyang gihigugma, ug nga siya naghigugma
kanato. Pinaagi kini sa espiritu sa pagpadayag nga nasayud kita niini. Kita
walay saksi sa sulod sa atong mga kaugalingon, nga wala ang espiritu sa
pagpadayag. Kita walay saksi sa gawas sa atong kaugalingon, gawas lamang
pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa mga ordinansa (DBY, 224).

Bisan unsa nga dili putli kinahanglan gayud, sa madugay o sa madali
malaglag; di igsapayan kon kini anaa ba sa relihiyon ug binuhatan sa usa ka
indibidwal, lungsod, nasud, o gobyerno. Kana nga gingharian, kayutaan,
gahum o tawo nga wala giyahi sa mga baruganan nga putli ug balaan kina-
hanglan gayud nga sa kadugayan mahanaw ug malaglag (DBY, 227).

Kon ang kaluwasan ipadala ngari kanako, mahimo nako kining isalikway
o dawaton. Sa pagdawat niini, ako mohatag sa hingpit nga pagkamasulun-
don ug pagtugyan ngadto sa halangdong Tigpasiugda niini sa tibuok
nakong kinabuhi, ug ngadto kang kinsa iyang gisugo aron sa pagtudlo
kanako; sa pagsalikway niini, ako mosunod sa mga pagdiktar sa akong kau-
galingong kabubut-on nga maoy gipalabi kaysa kabubut-on sa akong
Tiglalang (DBY, 390).

Ang Dios mibutang og kabubut-on sulod kanato, ug kinahanglan kitang
matagbaw nga kini pagagiyahan pinaagi sa kabubut-on sa Labawng
Makagagahum (DBY, 264).

Kita ingon nga usa ka katawhan, pagapantunon hangtud nga kita hing-
pit nga motugyan sa atong mga kaugalingon ngadto sa Ginoo ug mahi-
mong mga Santos sa tinuoray (DBY, 226).

Nasayud ako nga lisud dawaton ang pagpanton, kay walay pagpanton nga
makalipay, apan masakit sa higayon nga kini gihatag [tan-awa sa Mga
Hebreohanon 12:11]; apan kon ang usa ka tawo modawat og pagpanton ug
mag-ampo alang sa Espiritu Santo nga moanha kaniya, nga siya unta maka-
baton sa Espiritu sa kamatuoran diha sa iyang kasingkasing, ug mounong
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ngadto niana nga makapahimuot sa Ginoo, ang Ginoo mohatag kaniya og
panalangin nga makaagwanta sa pagpanton, ug siya motugyan ug modawat
niini, nasayud nga kini alang sa iyang kaayohan (DBY, 227).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Kita adunay kabubut-on sa pagpili sa maayo o dautan, apan dili
kita makapili sa mga sangputanan sa atong mga pagpili.

• Ngano nga kini sa “tinuoray gikinahanglan ang magkatugbang nga mga
baruganan nga ibutang sa atubangan” sa mga anak sa Dios ug alang
kanila nga makabaton og “kabubut-on sa ilang mga kaugalingon”?

• Si Presidente Young nagtudlo nga “ang tawo makahimo ug makapugong
sa iyang kaugalingong mga lihok, apan dili siya makapugong sa mga
resulta niini.” (Tan-awa usab sa D&P 101:78.) Sa unsang mga paagi nga
ang pipila ka mga tawo moangkon og kagawasan sa pagpili samtang
mosulay sa paglikay sa mga sangputanan sa ilang mga pagpili?

• Giunsa ni Presidente Young sa pagpasabut ang “kalainan tali sa mata-
rung ug makasasala”? Sa unsang paagi nga tingali atong malimitahan ug
mabutangan og kinutuban ang atong kabubut-on? Si Presidente Young
nagtudlo nga ang “nahimaya” “walay mga kinutuban o mga limitasyon sa
ilang mga pribilehiyo.” Sa unsa nga paagi nga ang higpit nga pagkama-
sulundon nakadugang gayud sa atong kagawasan?

• Ngano nga ang Dios dili “mopugos ni bisan kinsa nga tawo sa pagdawat
sa Ebanghelyo … [o] sa pagsunod niini human nila kini madawat”? (Tan-
awa usab sa D&P 88:22–25, 32.)

• Nganong gipatigbabaw ni Presidente Young nga ang pagkamasulundon
usa ka paggamit sa kabubut-on sama usab sa pagkadili masulundon?
Ngano nga ang “higpit nga pagkamasulundon … mao lamang ang bug-
tong paagi dinhi sa yuta alang kaninyo ug kanako nga mahimong gawas-
non”? (Tan-awa usab sa Mosiah 2:22–24.)

Ang pagkamasulundon ngadto sa kamatuoran mopahimo kanato
nga makapuyo sa presensya sa Labawng Makagagahum.

• Ngano nga ang pagkamasulundon mao ang “usa sa pinakayano, pinaka-
sagad ug pinakamapuslan nga mga baruganan”? Ngano nga ang pagka-
masulundon makapahimo kanato sa “pagdawat ug pagpahimulos sa
pabor sa atong Langitnong Amahan”?

• Unsa ang gipasabut sa mahimong “usa sa kasingkasing ug usa sa huna-
huna”? Sa unsang paagi nga ang pagkamasulundon makatabang kanato
sa pagbuhat niini?
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Makakat-on kita sa pagsunod sa andam nga paagi ug modawat sa
mga pagpanton kon kita modawat sa Espiritu sa Kamatuoran.

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang atong obligasyon kon wala kita
makasabut sa usa ka doktrina o pinadayag? (Tan-awa usab sa Ecclesiastes
12:13; Juan 7:17; Ether 12:6; D&P 11:20.)

• Unsaon nato sa pagkasayud kon kita masulundon ba sa kabubut-on sa
Dios ug unsaon man nato sa pagtudlo og pagkamasulundon?

• Sa unsang paagi nga ang pagkaandam sa pagtugyan sa atong kabubut-on
ngadto sa kabubut-on sa Labawng Makagagahum makatabang kanato
nga mahimong mas mahisama sa Manluluwas? Unsa ang gipasabut sa
“hingpit nga motugyan sa atong mga kaugalingon ngadto sa Ginoo”?

• Ang pagpanton mao ang pagkatarung ug ang paglimpyo. Nganong sa
kasagaran lisud man dawaton ang pagpanton? (Tan-awa usab sa Mga
Hebreohanon 12:11.) Unsa man ang gitudlo ni Presidente Young kabahin
sa unsa nga paagi kita makaantus sa pagpanton? Unsa ang sangputanan
sa pagpanton?
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Si Judas nga nagbudhi sa Manluluwas didto sa Tanaman sa Getsemani.
Si Presidente Young mipasidaan nga “kon ang usa ka tawo magsugod sa pagpangita

og sayop” sa mga lider sa Simbahan ug sa mga pagtulun-an, “mahimo kamong
masayud nga kana nga tawo adunay espiritu sa apostasiya” (DBY, 83).
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Paglikay sa Personal
nga Apostasiya

Samtang didto sa Kirtland, si Presidente Brigham Young nakahimamat og
usa ka pundok sa mga mibiya sa kamatuoran kinsa nagplano batok kang
Propeta Joseph Smith sa sulod mismo sa templo. Siya namahayag, “Mibarug
ako, ug sa yano ug dayag nga paagi miingon ngadto kanila nga si Joseph
usa ka Propeta, ug ako nasayud niini, ug sila mahimong motamay ug mopa-
kaulaw kaniya kutob sa ilang gusto, dili sila makaguba sa pagkatudlo sa
Propeta sa Dios, ila lamang maguba ang ilang kaugalingong katungod,
moputol sa higot nga nagbugkos kanila ngadto sa Propeta ug ngadto sa Dios
ug mopaunlod sa ilang mga kaugalingon ngadto sa impyerno” (“History of
Brigham Young,” DNW, 10 sa Peb. 1858, 386). Didto sa Kirtland, Missouri,
Nauvoo, ug Utah, si Presidente Young nakasaksi sa kadaut nga nahitabo sa
personal nga mga kinabuhi niadtong kinsa nagpadala sa apostasiya.
Daghan sa mga mibiya sa kamatuoran nahimo niya kaniadtong pinakasuod
nga mga kaubanan. Iyang nabantayan nga sa kasagaran ang “walay
hinungdan nga mga butang” mao ang sinugdanan sa ilang pagbiya gikan sa
kamatuoran, ug siya tataw nga mipasidaan sa kada miyembro sa pagbantay
og maayo batok sa bisan unsa nga matang sa sayop nga binuhatan.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang apostasiya mao ang pagpalayo gikan sa Simbahan
ug sa katapusan ang paglimud sa pagtuo.

Unsa kana nga mopahilayo sa mga tawo gikan niini nga Simbahan? Ang
wala gayuy hinungdan nga mga butang sa kinatibuk-an mao ang sinugda-
nan sa ilang pagtipas gikan sa husto nga dalan. Kon mosunod kita og usa
ka kompas, ang dagum niini wala na magtudlo sa hustong direksyon, ang
usa ka gamay kaayo nga pagtipas sa sinugdanan modala kanato, kon naka-
biyahe na kita og taas-taas nga distansya, palayo ngadto sa usa ka bahin sa
tinuod nga dapit diin mao ang atong gitinguha (DBY, 83).

Kon ang mga Santos mobaliwala sa pag-ampo, ug mosupak sa adlaw nga
gitagana alang sa pagsimba sa Dios, mawala kanila ang iyang Espiritu. Kon
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ang usa ka tawo motugot sa iyang kaugalingon nga mabuntog sa kasuko,
ug manunglo ug mamalikas, mogamit sa pangalan sa Dios sa pasipala, dili
niya mapabilin ang Balaang Espiritu. Sa ato pa, kon ang usa ka tawo mobu-
hat og bisan unsa nga butang nga siya nasayud nga sayop, ug dili maghi-
nulsol, dili niya mapahimuslan ang Balaang Espiritu, apan molakaw diha sa
kangitngit ug sa katapusan molimud sa pagtuo (DBY, 85).

Hilabihan kini nga makapatingala sa kada baruganan sa salabutan nga
bisan kinsa nga lalaki o babaye nga mopiyong sa ilang mga mata sa
mahangturong mga butang human sila nasinati niini, ug motugot sa ... mga
butang niini nga kalibutan, sa mga tinguha nga dautan sa mata, ug sa mga
tinguha nga dautan sa unod, nga mobitik sa ilang mga hunahuna ug mopa-
layo kanila bisan sa pinakagamay nga hinungdan gikan sa mga baruganan
sa kinabuhi (DBY, 82).

Gipamulong na dinhi karong buntaga nga walay tawo nga sukad mibiya
sa kamatuoran, nga sa tinuoray wala makalapas. Ang dili pagbuhat sa
katungdanan modala ngadto sa paglapas (DBY, 82).

Kamo nakadungog sa daghan, “Ako usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw,
ug dili gayud mobiya sa kamatuoran;” “Ako usa ka Santos sa Ulahing mga
Adlaw, ug magpabilin hangtud sa adlaw sa akong kamatayon.” Wala gayud ako
mohimo sa maong mga pamahayag, ug dili gayud. Sa akong hunahuna
nakakat-on ako nga kon ako lamang, ako walay gahum, apan ang akong
kinatibuk-an nahan-ay sa pagpalambo sa kaalam, kahibalo, ug gahum, mag-
kuha og gamay diri ug gamay didto. Apan kon ako biyaan nga ako lamang usa,
ako walay gahum, ug ang akong kaalam binuang; dayon modutdot ako pag-
ayo sa Ginoo, ug ako makabaton og gahum diha sa iyang pangalan. Sa akong
hunahuna nakakat-on ako sa Ebanghelyo aron sa pagkasayud, nga diha ug sa
akong kaugalingon ako walay bili [tan-awa sa Alma 26:12] (DBY, 84).

Kon ang usa ka lalaki o babaye kinsa nakadawat og dako sa gahum sa
Dios, mga panan-awon ug mga pinadayag, mopalayo gikan sa balaang mga
sugo sa Ginoo, ug daw ang ilang mga pagbati gikuha gikan kanila, ang ilang
panabut ug paghukom diha sa pagkamatarung gikuha, sila moadto sa
kangitngit, ug mahimong sama sa usa ka buta nga tawo kinsa nagkapa-kapa
sa bongbong [tan-awa sa Isaias 59:9–10; Deuteronomio 28:29] (DBY,
82–83).

Daghan ang midawat sa Ebanghelyo tungod kay nasayud sila nga kini
tinuod; nakabig sila diha sa ilang paghukom nga kini tinuod; lig-on nga
pangatarungan mibuntog kanila, ug sila salabtunong napugos sa pagdawat
sa Ebanghelyo nga tinuod human sa pagsusi niini sa makiangayong paagi.
Sila minunot niini, ug mituman sa unang mga baruganan niini, apan wala
gayud magtinguha nga mahayagan pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo; ang
ingon nga mga tawo sa kasagaran mohunong sa pagpadayon diha sa pag-
tuo (DBY, 86).
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Kon mangita kita og sayop sa mga lider sa Simbahan, nagsugod kita
sa pagpalayo sa atong mga kaugalingon gikan sa Simbahan.

Sa higayon nga adunay usa ka taras nga gipakita ni bisan kinsa sa mga
miyembro niini nga Simbahan sa pagpangutana sa katungod sa Presidente
sa tibuok Simbahan sa pagdumala sa tanang mga butang, makita ninyo ang
dayag nga mga ebidensya sa apostasiya––sa usa ka espiritu diin, kon awha-
gon, mosangput ngadto sa pagpalayo gikan sa Simbahan ug ngadto sa kata-
pusan nga kalaglagan; bisan asa nga adunay usa ka taras nga molihok batok
ni bisan kinsa nga sa legal nga paagi gitudlo nga opisyal niini nga
Gingharian, di magsapayan kon bisan sa unsa pa man nga kapasidad siya
gitawag sa pagbuhat, kon ipadayon gayud, pagasundan kini sa samang mga
resulta; sila “nagapahiuyon sa makapahugawng pangibog sa unod, ug dili
motagad sa langitnong kagamhanan. Ang mga tawong mapangahason ug
mapahitas-on, sila wala lamay kahadlok sa pagpasipala sa mga halangdon”
[tan-awa sa 2 Pedro 2:10] (DBY, 83).

Kon ang usa ka tawo magsugod sa pagpangita og sayop, mangutana kala-
but niini, niana, ug sa lain nga butang, nga mag-ingon, “Kini ba o kana nag-
pakita ingon nga ang Ginoo nagdiktar niini?” mahimo kamong masayud nga
kana nga tawo adunay espiritu sa apostasiya. Matag tawo niini nga
Gingharian, o dinhi sa yuta, kinsa nagtinguha sa tibuok niyang kasingkasing
sa pagluwas sa iyang kaugalingon, adunay daghang buhaton ingon nga siya
may panahon sa pag-atiman, nga dili mangutana nianang walay kalabutan
kaniya. Kon magmalampuson siya sa pagluwas sa iyang kaugalingon, naayo
niini paggamit ang iyang panahon ug pagtagad. Siguroa nga kamo mismo
husto; siguroa nga ang mga sala ug kabuang wala magpakita sa ilang kau-
galingon uban sa pagsidlak sa adlaw (DBY, 83).

Daghan ang naghunahuna sa ideya nga sila makahimo sa pag-una-una sa
pagtudlo sa mga baruganan nga wala pa gayud sukad gitudlo. Wala sila maka-
hibalo nga sa higayon nga magpadala sila ngadto niini nga paghanduraw ang
Yawa adunay gahum ibabaw kanila sa pagdala kanila ngadto sa dili balaan nga
dapit; bisan tuod og kini usa ka leksyon nga angayan unta nilang nakat-unan
sa dugay nang panahong milabay, apan usa kini ka leksyon nga nakat-unan
sa pipila lamang sa panahon ni Joseph (DBY, 77–78).

[Ang maong tawo] mohimo og sayop nga mga panagna, apan iya kining
buhaton pinaagi sa espiritu sa panagna; mobati siya nga usa siya ka propeta
ug makahimo sa pagpanagna, apan iya kanang buhaton pinaagi sa lain nga
espiritu ug gahum kaysa unsay gihatag kaniya sa Ginoo. Iyang gamiton ang
gasa sama sa paggamit ninyo ug nako sa atoa (DBY, 82).

Usa sa unang mga lakang ngadto sa apostasiya mao ang pagpangita og
sayop sa inyong Bishop; ug kon mahitabo kana, gawas kon mahinulsolan ang
ikaduhang lakang sa dili madugay mahitabo, ug sa hinayhinay ang tawo
mawala gikan sa Simbahan, ug mao kana ang katapusan niini. Makatugot ba
kamo sa pagpangita og sayop sa inyong Bishop? (DBY, 86).
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Walay tawo nga makakuha og gahum gikan sa Dios aron paghimo og
kasamok sa bisan hain nga Branch sa Simbahan. Ang maong gahum nakuha
gikan sa usa ka dautan nga tinubdan (DBY, 72).

Ang mga tawo mohimo, hinoon, sa pagbiya niini nga Simbahan, apan
mobiya sila niini tungod kay moadto sila sa kangitngit, ug sa mao gayung
adlaw nga sila mohukom nga kinahanglang adunay usa ka demokratikan-
hong pagbotar, o sa ato pa, nga kinahanglan kita adunay duha ka mga kan-
didato alang sa nagdumalang Priesthood diha sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, sila mohukom sa pagbiya sa kamatuoran. Walay giingon nga
butang sama sa kalibug, pagkabahin, panagbingkil, pagdumot, kasilag, dau-
tang tinguha, o duha ka mga bahin sa pangutana diha sa balay sa Dios; adu-
nay usa lamang ka bahin sa pangutana didto (DBY, 85).

Kadto kinsa nawad-an sa Espiritu mapuno sa kangitngit ug kalibug.

Kon ang mga tawo mawad-an na sa espiritu sa buhat diin kita nahilakip,
mahimo silang mga dili tumutuo diha sa ilang mga pagbati. Moingon sila
nga wala sila masayud kon ang Biblia tinuod, kon ang Basahon ni Mormon
tinuod, ni kabahin sa bag-ong mga pinadayag, ni kon aduna ba’y Dios o
wala. Kon sila mawad-an na sa espiritu niini nga buhat, sila mawad-an sa
kahibalo kabahin sa mga butang sa Dios karon ug sa kahangturan; ang
tanan mawala kanila (DBY, 83–84).

Ang mga tawo magsugod sa pagbiya sa kamatuoran pinaagi sa pagbaton
kunohay og kalig-on nga wala kanila, pinaagi sa pagpaminaw sa mga pag-
hunghong sa kaaway kinsa mopahisalaag kanila sa hinayhinay, hangtud
ilang mapundok nganha kanila kanang unsay ilang gitawag nga kaalam sa
tawo; dayon magsugod sila sa pagpalayo gikan sa Dios, ug ang ilang mga
hunahuna mahimong malibug (DBY, 84).

Unsay angayang ibiya sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan sa kama-
tuoran? Ang tanang anaa diha maayo, putli, balaan, sama sa Dios, makapahi-
maya, makapahalangdon, makapalambo sa mga ideya, ang mga kasarang sa
may salabutan nga mga binuhat nga gidala sa atong Langitnong Amahan
nganhi niini nga yuta. Unsay ilang madawat agi og balos? Ako kining mapasa-
but sa pipila ra gayud kaayo nga mga pulong. Kini mao ang mga pulong nga
akong kinahanglan gamiton: kamatayon, impyerno ug lubnganan. Mao kana
ang ilang makuha isip bugti. Mahimo natong tinagsaon kanang ilang nasinati.
Nakasinati sila og kangitngit, kawalay kahibalo, pagduhaduha, kasakit, kagul-
anan, kasub-anan, pagbangutan, kawalay kalipay; walay tawo nga moduyog sa
kasubo [magbangutan] sa oras sa kalisdanan, walay tawo nga mosuporta sa
panahon sa kalamidad, walay malooy kon sila magmagul-anon ug nahima-
ngud; ug ako kining mapasabut pinaagi sa pag-ingon nga kamatayon,
impyerno ug lubnganan. Mao kini ang ilang makuha agig ilis sa ilang pagbiya
sa kamatuoran gikan sa Ebanghelyo sa Anak sa Dios (DBY, 85).
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Nakaila kamo og mga tawo kinsa, samtang diha pa sa Simbahan, mga
aktibo, madasigon ug puno sa salabutan; apan human sila mibiya sa
Simbahan, nahimo silang mikupos diha sa ilang mga panabut, ang ilang
mga hunahuna nangitngit ug ang tanan nahimong misteryo ngadto kanila,
ug kalabut sa mga butang mahitungod sa Dios, nahimo silang sama sa uban
pa sa kalibutan, kinsa naghunahuna, naglaum ug nag-ampo nga ang ingon
ug maong mga butang tingali nahimong ingon niana, apan wala sila masa-
yud sa kinagamyang bahin kalabut niini. Mao gayud kini ang kahimtang
niadtong kinsa mibiya niini nga Simbahan; moadto sila sa mangitngit, dili
sila makahimo sa paghukom, paghunahuna o pagsabut sa mga butang
ingon nga kini mao. Sama sila sa tawong hubog––siya naghunahuna nga
ang tanan grabeng mahubog sa alak gawas kaniya, ug siya lamang ang tawo
nga dili hubog diha sa kasilinganan. Ang mga mibiya sa kamatuoran nag-
hunahuna nga ang tanan sayop gawas kanila (DBY, 84).

Kadtong kinsa mibiya sa Simbahan sama sa usa ka balhibo nga ipadpad
sa hangin bisan asa. Wala sila masayud kon asa sila padulong; wala sila
makasabut sa bisan unsa kalabut sa ilang kaugalingong kinabuhi; ang ilang
hugot nga pagtuo, paghukom ug ang lihok sa ilang mga hunahuna sama ka
mabalhin-balhinon sa mga lihok sa balhibo nga naglutaw diha sa hangin.
Kita wala gayuy laing kakuptan, kondili ang hugot nga pagtuo lamang diha
sa Ebanghelyo (DBY, 84).

Makahimo kita sa pagbarug nga lig-on pinaagi sa pagsunod
sa atong relihiyon ug pagtinguha sa Balaang Espiritu.

Aduna gihapon bay mahimong apostasiya? Oo, mga kaigsoonan, maka-
paabut kamo nga ang mga tawo moabut sa Simbahan ug dayon mobiya sa
kamatuoran. Mahimo kamong makapaabut nga pipila ka mga tawo magpa-
dayong matinud-anon sulod sa igo-igong panahon, ug dayon mobiya sa
dalan nga ilang giagian (DBY, 85–86).

Nganong mobiya man sa kamatuoran ang mga tawo? Kamo nasayud nga
ania kita sa “Old Ship Zion.” Ania kita sa tunga sa lawod. Ang unos moabut,
ug, sama sa giingon sa mga maglalawig, maningkamot siya og maayo. “Dili
ako magpabilin dinhi,” miingon ang usa; “Dili ako motuo nga mao kini ang
‘Ship Zion.’ ” “Apan ania kita sa tunga sa lawod.” “Bahala na, dili ko mag-
pabilin dinhi.” Iyang gihubo ang iyang kupo, ug miambak siya. Dili ba siya
malumos? Oo. Mao usab kadtong kinsa mobiya niini nga Simbahan. Mao
kini ang “Old Ship Zion,” magpabilin kita niini (DBY, 85).

Ang Dios anaa sa timon niining dakong barko, ug nakapahimo kana
kanako nga mobati og maayo.... Pasagdi kadtong mobiya sa kamatuoran
kinsa ganahan, apan ang Dios moluwas sa tanang kinsa matinguhaon nga
maluwas (DBY, 86).
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Kon ang mga tawo mosunod sa ilang relihiyon, walay mahitabong pag-
biya sa kamatuoran ug kita walay madunggan nga reklamo o pagpangita og
sayop. Kon ang mga tawo gutom sa mga pulong sa kinabuhing dayon, ug
ang ilang tibuok mga kalag gani nasentro sa pagtukod sa Gingharian sa
Dios, matag kasingkasing ug kamot mahimong andam ug matinguhaon ug
ang buhat magpadayon sa kusganong paagi ug kita molambo sama sa
kinahanglang mahitabo kanato (DBY, 84).

Ganahan kitang magpakabuhi aron makabaton sa Espiritu kada adlaw,
kada oras sa adlaw, kada minuto sa adlaw, ug matag Santos sa Ulahing mga
Adlaw angayang makadawat sa Espiritu sa Dios, sa gahum sa Espiritu Santo,
nga mogiya kaniya sa iyang indibidwal nga mga katungdanan (DBY, 82).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang pagbiya sa kamatuoran mao ang pagpalayo gikan sa
Simbahan ug sa katapusan ang paglimud sa pagtuo.

• Si Presidente Young miila sa pipila sa mga pagbiya gikan sa kamatuoran
nga ingon og komon o “walay hinungdan.” Iyang gigamit ang larawan sa
“usa ka kompas, ang dagum niini wala na magtudlo sa hustong direk-
syon.” Sa unsang paagi nga ang ebanghelyo susama sa usa ka tinuod ug
tukma nga kompas? Unsa ang pipila sa ginagmay nga mga pagtipas diha
sa atong mga kinabuhi nga mahimong makapahisalaag kanato human sa
dugay nga panahon? Unsa nga mga pagtarung nga paagi ang kinahanglan
natong himoon?

• Unsa nga mga pasidaan ang gihatag ni Presidente Young ngadto sa tawo
kinsa manghambog nga, “Ako usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug
dili gayud mobiya sa kamatuoran”? (Tan-awa usab sa 2 Nephi 28:25; D&P
20:31–34.)

• Unsa nga mapanagnaong pasidaan ang gipalanog ni Presidente Young
alang niadtong mga Santos kinsa nakadawat sa “gahum sa Dios” ug
dayon “mipalayo gikan sa balaang mga sugo”?

• Ngano nga ang intelektwal nga pangatarungan dili igo nga magpabilin
kanato diha sa dalan padulong sa kinabuhing dayon?

Kon mangita kita og sayop sa mga lider sa Simbahan, nagsugod kita
sa pagpalayo sa atong mga kaugalingon gikan sa Simbahan.

• Sa unsa nga mga paagi nga ang pag-atiman sa atong kaugalingong mga
calling kaysa pagpangutana sa inspirasyon sa kasamtangang mga lider
makapalig-on kanato isip mga indibidwal, mga pamilya, mga ward, ug
mga miyembro sa Simbahan sa kinatibuk-an?
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• Unsa ang pasidaan ni Presidente Young ngadto niadtong kinsa mosaway
sa pagpangulo sa ilang ward o branch? Unsa man ang atong mabuhat
diha sa simbahan ug sa panimalay sa pagpaluyo sa bishop sa atong ward,
presidente sa atong branch, o sa uban pang mga lider sa Simbahan? Kon
adunay matinuorong mga kalainan, unsa nga dalan ang kinahanglan
natong sundon aron mahimong managhiusa? (Tan-awa usab sa Mateo
18:15; Lucas 11:34.)

• Sumala ni Presidente Young, dili mahitabong adunay “usa ka demokrati-
kanhong pagbotar” tali sa “duha ka mga kandidato alang sa nagdumalang
Priesthood” diha sa Simbahan. (Tan-awa usab sa D&P 28:2, 6–7.) Sa
unsang paagi nga ang pagpaluyo pinaagi sa “pag-uyon sa tanan” lahi kaysa
usa ka “demokratikanhong pagbotar”? (Tan-awa usab sa D&P 20:65; 26:2.)

• Gidapit kita sa paghatag sa atong pagpaluyo nga pagbotar ngadto sa mga
lider sa Simbahan. Sa unsang paagi nga ang atong pagkaandam sa pag-
paluyo niadto nga mga lider makapalig-on sa tibuok Simbahan? Sa
unsang paagi nga ang atong pagkadili andam sa pagpaluyo kanila maka-
pahuyang sa Simbahan?

Kadto kinsa nawad-an sa Espiritu mapuno sa kangitngit ug kalibug.

• Unsa ang gipasabut ni Presidente Young sa dihang miingon siya nga ang
mga mibiya sa kamatuoran nagbaton kunohay og kalig-on nga wala
kanila? Unsa ang kuyaw sa pagsalig diha sa atong kaugalingong kalig-on?
(Tan-awa usab sa Helaman 4:13.) Ngano nga ang uban mopili sa “kaalam
sa tawo” kaysa kaalam sa Dios ingon nga gipadayag pinaagi sa Espiritu?
(Tan-awa usab sa Isaias 29:13–14; 1 Mga Taga-Corinto 2:12–14.)

• Basaha ang mga tubag ni Presidente Young ngadto niini nga mga pangu-
tana: “Unsay angayang ibiya sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan
sa kamatuoran?” “Unsa may ilang madawat agi og balos?”

• Unsaon nato paggamit ang atong hugot nga pagtuo sa pagtabang niad-
tong kinsa “sama sa usa ka balhibo nga ipadpad sa hangin bisan asa”?

Makahimo kita sa pagbarug nga lig-on pinaagi sa pagsunod
sa atong relihiyon ug pagtinguha sa Balaang Espiritu.

• Ngano nga ang apostasiya nagpadayon man nga anaa sa Simbahan?
Unsaon man nato sa paglikay sa mga sinugdanan sa apostasiya nga
mosulod sa atong mga kinabuhi? Sa unsang paagi nga ang ubang mga
miyembro sa Simbahan ug ang impluwensya sa Espiritu nakatabang
kaninyo nga magmatinud-anon sa dihang tingali natintal kamo nga
“magpadayong matinud-anon sulod [lamang] sa igo-igong panahon”?

• Kon magpabilin kita sa “Old Ship Zion,” unsa ang gisaad ngari kanato?
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Pagpangandam alang sa
Mahangturong Pag-uswag

Si Presidente Brigham Young usa ka magtutuon. Nagsugod siya isip usa ka
tighimo og muebles [furniture] ug sa kaulahian nakapalambo sa mga kaha-
nas nga gikinahanglan nga mahimong usa ka misyonaryo, tigpahimutang
og panimuyo, gobernador, ug propeta. Iyang nakita kini nga kinabuhi isip
usa ka panahon sa hingpit nga pagpakabuhi, pagtubo, ug pagpangandam
alang sa kahangturan, dili usa ka panahon sa pagpangandam aron mama-
tay. Iyang giawhag ang mga Santos nga moapil sa maayo nga mga kaliho-
kan, sa pagpalambo ug pagpalantip sa ilang panabut, ug sa paghambin sa
kamatuoran sa ilang pagkab-ot sa kahingpitan. Pinaagi sa pagbuhat sa
ingon, sila sa katapusan makapadayon sa pagsulod sa kalibutan sa mga
espiritu ug magpadayon diha sa mahimayaong agianan sa mahangturong
pag-uswag.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Nangandam kita alang sa kinabuhing dayon pinaagi sa inadlaw-adlaw
nga pagkat-on, paglambo, ug pagtukod sa gingharian sa Dios.

Unsa ang atong gianhi dinhi? Aron makakat-on sa paglipay pa, ug sa pag-
tubo diha sa kahibalo ug sa kasinatian (DBY, 87).

Ang katuyoan niini nga pagpakabuhi mao ang pagkat-on, nga ato
lamang mabuhat sa hinayhinay (DBY, 87). Ang tibuok mortal nga pagpaka-
buhi sa tawo dili mosobra ni mominus kaysa usa ka kahimtang sa pagpa-
ngandam nga gihatag sa may kinutuban nga mga binuhat, usa ka panahon
diin mahimo silang mopalambo sa ilang mga kaugalingon alang sa usa ka
mas taas nga kahimtang sa pagkatawo (DBY, 87).

Ang unang mahinungdanong baruganan nga kinahanglang mahatagan
sa pagtagad sa katawhan, nga kinahanglang masabtan sa bata ug sa ham-
tong, ug diin mao ang nag-unang hinungdan sa tanang lihok, makasabut
man niini ang mga tawo o dili, mao ang baruganan sa pagpalambo. Ang
baruganan sa pagtubo, sa kahimayaan, sa pagdugang ngadto sa unsay anaa
na kanato, mao ang labing makapalihok nga baruganan ug hinungdan sa
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mga lihok sa mga tawo. Bisan unsa pa man ang ilang mga gitinguha, sa
unsa nga nasud sila natawo, unsang mga tawo ang ilang nakauban, unsang
relihiyon ang ilang giangkon, o unsang politika ang ilang gihuptan, mao
kini ang nag-unang hinungdan sa mga lihok sa mga tawo, nag-apil sa
tanang mga gahum nga gikinahanglan sa pagpahigayon sa mga katungda-
nan sa kinabuhi (DBY, 87).

Gibutang kita niini nga yuta aron sa pagpakita nga kita takus nga
moadto sa celestial nga gingharian, sa terrestrial, o sa telestial o sa
impyerno, o sa lain pa nga gingharian, o dapit, ug kita adunay igo sa kina-
buhi nga gihatag ngari kanato aron sa pagbuhat niini (DBY, 87).

Kini usa ka kalibutan diin kinahanglan atong mapamatud-an ang atong
mga kaugalingon. Ang tibuok kinabuhi sa tawo usa ka adlaw sa pagsulay,
diin mahimo natong mapamatud-an ngadto sa Dios, diha sa atong kangit-
ngit, diha sa atong mga kahuyang, ug diin ang kaaway naghari, nga kita
mga higala sa atong Amahan, ug nga kita nakadawat og kahayag gikan
kaniya ug takus nga mahimong mga pangulo sa atong mga anak––aron
mahimong mga ginoo sa mga ginoo, ug mga hari sa mga hari––aron maka-
baton og hingpit nga kamandoan nianang bahin sa atong mga pamilya nga
pagakoronahan didto sa celestial nga gingharian uban sa himaya, pagka-
imortal, ug mahangturong mga kinabuhi (DBY, 87).

Paminawa kini, kamong tanan nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw!
Inyo bang igahin ang panahon sa inyong pagsulay sa walay hinungdan, ug
usikan ang inyong pagpakabuhi ug pagkatawo? Kamo gihimo, ug gidala
ngadto sa pagkatawo, alang sa katuyoan sa paglahutay hangtud sa kahang-
turan, kon inyong tumanon ang katuyoan sa inyong pagkalalang, mopada-
yon sa tarung nga dalan, mosunod sa mga kinahanglanon sa celestial nga
balaod, ug motuman sa mga sugo sa atong Dios (DBY, 87).

Ang mga tawo gilauman sa ilang Tiglalang nga aktibong mopahigayon sa
pagbuhat og maayo kada adlaw sa ilang mga kinabuhi, diha sa pagpalambo
sa ilang kaugalingong mental ug pisikal nga kondisyon o nianang sa ilang
mga silingan (DBY, 88).

Ania kita aron sa pagpakabuhi, aron sa pagpakanap sa salabutan ug kahi-
balo diha sa mga tawo. Ania ako dinhi aron sa pagtudlo sa akong mga kaig-
soonan, sa pagtudlo sa akong pamilya sa pamaagi sa kinabuhi, sa
pagpasanay sa akong kaliwatan, ug sa pagpakabuhi, kon diha sa akong
gahum, hangtud nga ang sala, kadautan, pagkamalimbungon, impyerno,
ug ang Yawa, ug ang tanang mga matang ug mga ang-ang sa mga kangil-ad
mapapha gikan sa yuta. Mao kana ang akong relihiyon ug ang katuyoan sa
akong pagpakabuhi. Wala kita moanhi aron lamang mangandam sa pagka-
matay, ug dayon mamatay; apan ania kita dinhi aron sa pagpakabuhi ug sa
pagtukod sa Gingharian sa Dios sa yuta––sa pagpauswag sa Priesthood,
pagbuntog sa mga gahum ni Satanas, ug pagtudlo sa mga katawhan sa
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katuyoan sa ilang pagkalalang––nga diha kanila natipigan ang tinubdan sa
tanang salabutan. Dinhi ang sinugdanang punto––ang pundasyon nga
gipabarug diha sa paghimo sa tawo alang sa pagdawat og kahingpitan sa
mahangturong kahibalo ug himaya. Kinahanglan ba kitang moadto una sa
sunod kinabuhi aron sa pagkab-ot niini? Dili; kinahanglan kitang mopaus-
wag niini dinhi sa yuta (DBY, 88).

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok nga mga walog niini
nga kabukiran ug sa tibuok kalibutan kinahanglan nga makakat-on kon
unsay ilang katuyoan dinhi sa yuta. Ania sila dinhi aron molambo ug mosa-
nay, modaghan, mopundok sa Balay ni Israel, motubos sa Zion, motukod
sa Zion sa atong Dios, ug mopauswag nianang mahangturong salabutan
nga anaa sa mga Dios, ug mosugod sa pagtanum niini dinhi sa yuta, ug
mopagamut niini og maayo ug mamunga paingon ngadto sa himaya sa
Dios, hangtud nga ang matag mangil-ad nga baruganan diha sa mga kasing-
kasing sa mga tawo maguba, ug ang yuta mobalik ngadto sa paraisohanong
kahimtang niini, ug ang Ginoo moabut ug mopuyo uban niining mga tawo,
ug makiglakaw ug makig-istorya uban kanila sama sa iyang gibuhat kang
Amahang Adan. Mao kana ang atong tuyo, ug dili motugot nga ang tanan
natong mga kusog maggahin lamang sa pagpangandam sa pagkamatay
(DBY, 89).

Ang katuyoan sa atong kinabuhi kinahanglan mao ang pagtukod sa Zion
sa atong Dios, sa pagpundok sa Balay ni Israel, pagdala sa kahingpitan sa
mga Hentil, pagpahiuli pag-usab ug pagpanalangin sa yuta sa atong abili-
dad ug mohimo niini sama sa Tanaman sa Eden, magtigum og mga katiga-
yunan sa kahibalo ug kaalam diha sa atong kaugalingong mga panabut,
molimpyo sa atong kaugalingong mga kasingkasing ug moandam sa kataw-
han sa pagsugat sa Ginoo kon siya moabut (DBY, 88).

Makahimo kita sa pag-uswag samtang magtubo
kita diha sa kahibalo ug kasinatian.

Kini nga buhat usa ka mauswagong buhat, kini nga doktrina nga gitudlo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa kinaiya niini makapahimaya, maka-
palambo, makapakanap ug makapalugway og maayo hangtud nga kita
makahibalo sama sa kita nailhan, makakita sama nga kita nakit-an (DBY, 90).

Anaa kita sa tulunghaan ug nagpadayon sa pagkat-on, ug wala kita mag-
paabut nga mohunong sa pagkat-on samtang nagpuyo kita dinhi sa yuta;
ug kon kita mamatay, makapaabut kita sa pagpadayon sa pagkat-on ug pag-
lambo sa atong pundo sa kasayuran. Kana tingali mahimong usa ka kahi-
budngan nga ideya ngadto sa uban; apan alang kini sa dayag ug yano nga
katarungan nga kita dili makahimo sa pagdawat sa tanang kahibalo sa usa
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lamang ka higayon. Busa kinahanglan kitang modawat og gamay diri ug
gamay didto (DBY, 91).

Mohatag siya og gamay ngadto sa iyang mapainubsanong mga sumusu-
nod karon, ug kon sila molambo ngadto niini, ugma mohatag siya og
dugang gamay, ug sa sunod adlaw dugang gamay. Dili siya modugang
ngadto nianang wala nila palamboa, apan sila gimandoan nga padayong
mopalambo sa kahibalo nga ila nang naangkon, ug sa ingon makabaton og
usa ka pundohanan sa kaalam (DBY, 90).

Sa yanong paagi ang pag-agi sa dalan nga gipasabut diha sa Ebanghelyo
pinaagi niadtong kinsa mihatag kanato sa plano sa kaluwasan, mao ang
pag-agi nianang dalan nga padulong sa kinabuhi, ngadto sa mahangturong
paglambo; kini ang pagpadayon niana nga dalan diin dili ug dili gayud
mawala kanato ang unsay atong naangkon, apan padayon sa pagkolekta, sa
pagtingub og pundok, sa paglambo, sa pagpakanap sa laing dapit, ug sa
pagpadako ngadto na sa walay kinutubang gidugayon. Kadtong mga tawo
kinsa naninguha nga makaangkon og kinabuhing dayon, makaangkon nia-
nang unsay makahimo sa pagpalambo sa unsay makatagbaw sa ilang mga
kasingkasing. Walay laing butang gawas sa pribilehiyo sa mahangturong
paglambo, sa tibuok kahulugan niini, ang makatagbaw sa imortal nga espi-
ritu (DBY, 93).

Makahimo gihapon kita sa pagpalambo, gihimo kita alang niana nga
katuyoan, ang atong mga kasarang gihan-ay sa pagpadako hangtud nga kita
makadawat ngadto sa atong panabut sa celestial nga kahibalo ug kaalam,
ug sa pagpadayon, sa mga kalibutang walay katapusan (DBY, 90).

Magpadayon ba kita sa pagkat-on ug dili gayud moabut ngadto sa kahi-
balo kabahin sa kamatuoran? [Tan-awa sa 2 Timoteo 3:7.] Dili, ako moi-
ngon nga kita dili; apan kita moabut ngadto sa kahibalo kabahin sa
kamatuoran. Mao kini ang akong pangandoy ug gilauman, ug kini mao ang
akong hingpit nga kalipay (DBY, 90–91). Aduna kita sa baruganan sulod
kanato, ug mao usab ang matag binuhat dinhi niini nga yuta, sa pagtubo ug
sa pagpadayon sa pagtubo, sa pagkaylap ug sa pagdawat ug paghambin sa
kamatuoran, hangtud nga mahimo kitang hingpit (DBY, 91).

Kita giandam alang sa pipila ka mga butang, ug kita makadawat ingon ka
kusog sa atong pag-andam sa atong mga kaugalingon (DBY, 95).

Kay sa mangaliyupo sa Ginoo aron sa paghatag og daghan pa nganha
kaninyo, pangaliyupo sa inyong mga kaugalingon aron makabaton og pag-
salig diha sa inyong mga kaugalingon, aron makabaton og kaligdong diha sa
inyong mga kaugalingon, ug masayud kon kanus-a mosulti ug unsay isulti,
unsay ipadayag, ug unsaon sa pagdala sa inyong mga kaugalingon ug sa pag-
lakaw diha sa atubangan sa Ginoo. Ug ingon ka kusog sa inyong pagmatuod
ngadto kaniya nga inyong itago ang tanang mga sekreto nga kinahanglan
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ninyong tagoan––nga ihatag ngadto sa inyong mga silingan ang tanan nga
kinahanglan ninyong ihatag, ug wala nay lain, ug magkat-on kon unsaon sa
pagbahin-bahin sa inyong kahibalo ngadto sa inyong mga pamilya, mga
higala, mga silingan, ug mga kaigsoonan, ang Ginoo motugyan nganha
kaninyo, ug mohatag kaninyo, ug motugyan nganha kaninyo, hangtud nga
sa katapusan moingon siya kaninyo, “Dili gayud kamo mapukan; ang inyong
kaluwasan gisilyo na diha kaninyo; gisilyo na kamo ngadto sa kinabuhing
dayon ug sa kaluwasan, tungod sa inyong kaligdong” (DBY, 93).
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Litrato sa Templo sa Logan. Si Presidente Young nagtudlo nga ang 
mga ordinansa sa kaluwasan ug personal nga pagkamatinud-anon 
moandam kanato alang sa “mahangturong pag-uswag” ngadto sa 

“mas mahimayaon ug mabayawon nga kahimtang” (DBY, 16).



Ang kinabuhing dayon mao ang abilidad sa pag-uswag
ug pagtubo hangtud sa kahangturan.

Kini ang labing mahinungdanong gasa nga mahimong ihatag ngadto sa
may salabutan nga mga binuhat, aron magpuyo hangtud sa kahangturan ug
dili gayud malaglag (DBY, 96).

Nahisulat na nga ang labing mahinungdanong gasa nga mahatag sa Dios
ngadto sa tawo mao ang gasa sa kinabuhing dayon. Ang kinadak-ang
nakab-ot nga atong maangkon mao ang pagpatunhay sa atong pagkatawo
ngadto sa usa ka mahangturong gidugayon taliwala sa langitnong mga
panon. Aduna kita sa mga pulong sa kinabuhing dayon nga gihatag ngari
kanato pinaagi sa Ebanghelyo, diin, kon atong sundon, masiguro nato
kanang bililhong gasa (DBY, 96).

Nga ang salabutan nga ania kanako mawala maoy makalilisang nga pang-
hunahuna; kini molahutay gayud. Kini nga salabutan kinahanglang mopa-
dayon; kinahanglan kining mopuyo sa usa ka dapit. Kon mopili ako sa
tarung nga dalan ug mopatunhay niini diha sa iyang pagkahan-ay, akong
ipreserbar ngari sa akong kaugalingon ang kinabuhing dayon (DBY, 96).

Atong mabatunan ang Gingharian sa Dios sa kahingpitan niini, ug ang
tanang mga gitas-on ug mga giladmon sa himaya, gahum, ug kahibalo; ug
makabaton kita og mga amahan ug mga inahan, ug mga asawa ug mga anak
(DBY, 97).

Hunahunaa nga posible kini nga makabaton kamo sa pribilehiyo sa pag-
siguro sa inyong mga kaugalingon og kinabuhing dayon––sa pagpuyo ug
pagtagamtam niini nga mga panalangin hangtud sa kahangturan; moingon
kamo nga kini mao ang kinadak-ang panalangin nga mahimong ihatag
nganha kaninyo.... Unsa nga panalangin ang makatugbang niini? Unsa nga
panalangin ang makatugbang sa pagpadayon sa kinabuhi––sa pagpadayon
sa atong pagkatawo? (DBY, 96).

Ang Ginoo mipanalangin kanato sa abilidad sa pagtagamtam og kinabu-
hing dayon uban sa mga Dios, ug gipahibalo kini nga mao ang labing mahi-
nungdanong gasa sa Dios. Ang gasa sa kinabuhing dayon, walay kaliwatan,
nga mahimong usa ka anghel, mao ang usa sa labing mahinungdanong
mga gasa nga mahimong mahatag; apan ang Ginoo mihatag ngari kanato
sa pribilehiyo nga mahimong mga amahan sa mga kinabuhi. Unsa ang ama-
han sa mga kinabuhi nga gihisgutan diha sa mga Kasulatan? Usa ka tawo
kinsa adunay kaliwatan nga magpadayon ngadto sa kahangturan. Kana ang
panalangin nga nadawat ni Abraham, ug hingpit kining mitagbaw sa iyang
kalag. Iyang nabatunan ang saad nga siya kinahanglang mahimo nga ama-
han sa mga kinabuhi (DBY, 97).

Kon ang mga tawo matinud-anon, ... sila ug ang ilang Tiglalang kanunay
gayud nga usa, kanunay silang usa sa kasingkasing ug usa sa hunahuna,
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magtrabaho ug magbuhat og dungan; kay bisan unsay buhaton sa Amahan
mao usab ang buhaton sa Anak, ug sa ingon sila magpadayon sa tanan
nilang mga gipangbuhat sa kahangturan (DBY, 97).

Ang Ginoo ganahan nga makita kita nga moagi sa dalan nga padulong
ngadto sa higpit nga ganghaan, nga aron kita makoronahan nga mga anak
nga lalaki ug mga anak nga babaye sa Dios, kay ang ingon mao lamang ang
mga binuhat didto sa langit kinsa mosanay ug molambo.... Ang uban adto
sa ubos nga gingharian, diin kini nga pribilehiyo ihikaw kanila.... Kita ang
mopili kon mahimo ba kitang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye,
isig ka manununod uban ni Jesukristo, o modawat ba kita sa ubos nga
himaya (DNSW, 8 sa Ago. 1876, 1).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Nangandam kita alang sa kinabuhing dayon pinaagi sa inadlaw-adlaw
nga pagkat-on, paglambo, ug pagtukod sa gingharian sa Dios.

• Unsa nga mga kamatuoran ang atong nakat-unan gikan sa mga pagsulay
niini nga kinabuhi nga makatabang kanato nga mouswag sa kahangtu-
ran? (Tan-awa usab sa D&P 122:7–8.) Unsa ang gisulti ni Presidente
Young kabahin sa baruganan sa “paglahutay hangtud sa kahangturan”?
(Tan-awa usab sa D&P 121:7–8; 3 Nephi 15:9.)

• Sa unsang paagi nga ang “aktibong mopahigayon sa pagbuhat og maayo
kada adlaw” makatukod og usa ka pundasyon “alang sa pagdawat og
kahingpitan sa mahangturong kahibalo ug himaya”? (Tan-awa usab sa
Alma 5:41; 26:22; D&P 58:26–29.)

• Sumala ni Presidente Young, usa sa atong dako kaayo nga mga katuyoan
sa kinabuhi mao ang pagkat-on. Unsa ang makapugong kanato gikan sa
pagkat-on? Unsaon man nato sa pagkat-on og dugang gikan sa atong
pagtuon sa ebanghelyo? Sa unsang paagi kita makakat-on gikan sa atong
mga kasinatian? Unsa nga pihong kamatuoran ang inyong nakat-unan
pinaagi sa kasinatian ug impluwensya sa Espiritu?

• Si Presidente Young mihisgot og pipila ka mga katuyoan sa pagkaanaa
dinhi sa yuta. Unsaon man nato nga mas maayong makatuman niini nga
mga katuyoan? (Tan-awa usab sa D&P 81:5.)

• Unsa ang daghang mga paagi sa pagtabang nga “moandam sa katawhan
sa pagsugat sa Ginoo”? Unsaon ninyo sa pihong paagi nga makatabang
sa pagbuhat niini?
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Makahimo kita sa pag-uswag samtang magtubo
kita diha sa kahibalo ug kasinatian.

• Si Presidente Young miingon nga kita makadawat og kahibalo “gamay diri
ug gamay didto.” Sa unsang paagi nga kini nga proseso maggamit sa atong
panabut sa ebanghelyo, sa atong pagkaginikanan, ug sa atong pagserbisyo
diha sa Simbahan? (Tan-awa usab sa 2 Nephi 28:30; D&P 130:18–19.)

• Unsa ang gitudlo ni Presidente Young kalabut sa mahangturong pag-
lambo? (Tan-awa usab sa D&P 93:12–14.)

• Si Presidente Young miingon nga “aduna kita sa baruganan sulod kanato
… sa pagtubo ug sa pagpadayon sa pagtubo, sa pagkaylap ug sa pagda-
wat ug paghambin sa kamatuoran, hangtud nga mahimo kitang hingpit.”
Sa unsang paagi nga ang atong mga paningkamot aron makaangkon og
kahibalo makatabang kanato alang sa kahimayaan? (Tan-awa usab sa
D&P 50:40; 93:24, 26–30; 130:18-19.)

Ang kinabuhing dayon mao ang abilidad sa pag-uswag
ug pagtubo hangtud sa kahangturan.

• Si Presidente Young miingon nga “ang labing mahinungdanong gasa nga
mahimong ihatag ngadto sa may salabutan nga mga binuhat [mao] ang
magpuyo hangtud sa kahangturan ug dili gayud malaglag.” Unsay iyang
gisulti nga mao ang “kinadak-ang nakab-ot,” ug unsaon man nato kini sa
pagpatunhay? (Tan-awa usab sa D&P 14:7; 130:20–21.)

• Unsay buot ipasabut sa mahimong “isig ka manununod uban kang
Jesukristo”? (Tan-awa usab sa Mga Taga-Roma 8:17.) Unsa nga mga pana-
langin ang maila lamang niadtong “kinoronahan nga mga anak nga lalaki
ug mga anak nga babaye sa Dios”?
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Ang paghulagway sa artist kang Pedro, Santiago, ug Juan nga mipahiuli sa
mga yawe sa miaging mga dispensasyon. Ang dispensasyon sa kahingpitan sa
panahon, miingon si Presidente Young, “molabaw diha sa katahum ug himaya

sa matag dispensasyon nga sukad gisalig ngadto sa mga tawo” (DBY, 442).
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Mga Dispensasyon sa Ebanghelyo

Ang Dios miestablisar ug mitudlo sa iyang ebanghelyo sa sinugdanan,
mipadayag na usab niini sa nagkalainlaing mga dispensasyon taliwala sa
mga panahon sa apostasiya, ug mipahiuli niini pag-usab karon niining
katapusang panahon. Si Presidente Brigham Young nagmaya kalabut nii-
ning katapusang “dispensasyon sa tanang mga dispensasyon,” diin, siya
miingon, “molabaw pa sa katahum ug himaya sa kada laing dispensasyon
nga sukad gihatag ngadto sa mga tawo dinhi sa yuta” (DBY, 442).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang Dios unang mipadayag sa plano sa kaluwasan ngadto
ni Adan sa mortalidad ug sukad niana sa matag karon ug unya
mipahiuli sa Iyang gingharian pinaagi sa Iyang mga propeta.

Ang mahinungdanong plano nga gitawag og plano sa kaluwasan––ang
kahugpungan sa doktrina, mga ideya, ug mga gipangbuhat nga adunay
kalabutan sa tanang salabutan nga anaa sa kahangturan (DBY, 56 ) ... [gi]
plano didto sa kalangitan alang sa katubsanan sa katawhan gikan sa sala, ug
sa ilang pagkahiuli ngadto sa presensya sa Dios (DBY, 448).

Sa dihang kini nga Gingharian gitukod sa bisan unsa nga panahon [dinhi
sa yuta], ang Espiritu niini nagpuyo diha sa mga kasingkasing sa mga
matinud-anon, samtang ang makita niini nga bahin anaa sa katawhan, mga
balaod, mga ordinansa, mga panabang, mga panggobyerno, mga opisyales,
mga tigdumala, ug kada laing madugang nga gikinahanglan alang sa tibuok
niini nga paglihok aron pagkab-ot sa katuyoan niini [tan-awa sa Moises 6:7;
D&P 22:3] (DBY, 441).

Adan. Ang Dios sa makausa nailhan sa yuta diha sa iyang mga anak ...
sama sa pagkaila nato sa usag usa. Si Adan sinati sa iyang Amahan kinsa
mibutang kaniya dinhi niini nga yuta ingon nga kita sinati sa atong yutan-
ong mga ginikanan. Ang Amahan kanunay nga mianhi aron sa pagbisita sa
iyang anak nga si Adan, ug nakig-istorya ug nakiglakaw uban kaniya; ug ang
mga anak ni Adan sa ingon man nasinati kaniya, ug ang mga butang nga
may kalabutan sa Dios ug sa langit ingon ka sinati diha sa katawhan sa
unang mga kapanahonan sa ilang pagpuyo dinhi sa yuta, sama sa ... atong
mga tanaman ngadto sa atong mga asawa ug mga anak, o sama sa dalan
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paingon sa Kadagatang Pasipiko ngadto sa sinati nga magbibiyahe [tan-awa
sa Moises 3:15–21; 4:14–30; 5:4–5, 9, 12; 6:51] (DBY, 104).

Luwas kita sa pag-ingon nga gikan sa adlaw nga si Adan gilalang ug gibu-
tang diha sa Tanaman sa Eden hangtud karong adlawa, ang plano sa kalu-
wasan ug ang mga pinadayag kabahin sa kabubut-on sa Dios ngadto sa tawo
wala mausab, bisan tuod og ang katawhan sulod sa daghang mga kapana-
honan wala mauyoni, agig sangputanan sa apostasiya ug kadautan. Walay
ebidensya nga makita diha sa Biblia nga ang Ebanghelyo kinahanglang usa
ka butang sa mga panahon sa mga Israelita, lain sa mga panahon ni Kristo
ug sa iyang mga Apostoles, ug lain sa ika-19 nga siglo, apan, sukwahi niini,
gimandoan kita nga ang Dios mao sa matag panahon, ug nga ang iyang
plano sa pagluwas sa iyang mga anak pareho. Ang plano sa kaluwasan usa
ra, gikan sa sinugdanan sa kalibutan hangtud na sa katapusan niini [tan-awa
sa Moises 6:51–68] (DBY, 103–4).

Ang Ebanghelyo anaa na diha sa mga tawo gikan sa kapanahonan ni
Adan hangtud sa pag-abut sa Mesiyas; kini nga Ebanghelyo ni Kristo naggi-
kan sa sinugdanan ngadto na sa katapusan [tan-awa sa Moises 5:58–59;
D&P 20:25–26] (DBY, 103–4).

Enoch. Si Enoch nakaangkon og salabutan ug kaalam gikan sa Dios nga
pipila ra ka mga tawo ang nakapahimulos sukad, nakiglakaw ug nakig-
istorya sa Dios sulod sa daghang mga katuigan; apan, sumala sa kasaysayan
nga gisulat ni Moises, taas-taas ang iyang panahon sa pagtukod sa iyang
gingharian diha sa katawhan. Ang pipila nga misunod kaniya nakapahimu-
los sa kahingpitan sa Ebanghelyo, ug ang uban sa kalibutan misalikway niini
(DBY, 105).

Si Enoch kinahanglang moistorya ug motudlo sa iyang mga katawhan
atol sa panahon sa tulo ka gatus ug saysenta ka tuig, una pa niya sila naan-
dam nga mosulod sa ilang kapahulayan, ug dayon siya nakabaton og gahum
sa pagbalhin sa pagkahimaya sa iyang kaugalingon ug sa iyang mga kataw-
han, uban sa rehiyon nga ilang gipuy-an, ilang mga balay, mga tanaman, mga
umahan, mga baka ug tanang nilang mga kabtangan [tan-awa sa Moises
7:68–69] (DBY, 105).

Si Enoch ug ang iyang kaubanan gikuha gikan sa yuta, ug ang kalibutan
nagpadayon sa paghinog diha sa kadautan hangtud nga sila nalaglag pina-
agi sa dakong baha sa kapanahonan ni Noe; ug, “sama sa kapanahonan ni
Noe, ingon man usab ang mahitabo sa kapanahonan sa pag-abut sa Anak
sa Tawo” [tan-awa sa Genesis 6:5; Moises 6:26–7:69] (DBY, 105).

Noe. Sa sinugdanan, human kini nga yuta giandam alang sa tawo, ang
Ginoo misugod sa iyang buhat diha sa unsay gitawag karon nga kontinente
sa Amerika, diin ang Tanaman sa Eden gibuhat (DBY, 102).

Ang Ginoo mipadala sa iyang Ebanghelyo ngadto sa mga tawo; siya mii-
ngon, ako kining ihatag ngadto sa akong anak nga si Adan, kang kinsa
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gikan kaniya gidawat kini ni Methuselah; ug si Noe midawat niini gikan ni
Methuselah (DBY, 105).

Sa kapanahonan ni Noe, sa mga adlaw sa paglutaw sa arka, iyang gidala
ang mga tawo ngadto sa laing dapit sa yuta; ang yuta nabahin, ug didto iyang
gitukod ang iyang gingharian [tan-awa sa Genesis 6:1–8:21] (DBY, 102).

Abraham. Si Abraham matinud-anon ngadto sa tinuod nga Dios; iyang
gigun-ob ang mga dios-dios sa iyang amahan ug nakabaton sa Priesthood
nga sunod sa kapunongan ni Melchizedek [tan-awa sa D&P 84:14], nga
sunod sa kapunongan sa Anak sa Dios [tan-awa sa D&P 107:2–3], ug usa ka
saad nga kabahin sa pagsanay sa iyang binhi nga walay katapusan; kon
kamo makabaton sa balaang Priesthood, nga sunod sa kapunongan ni
Melchizedek, gisilyo diha kaninyo, ug ang saad nga ang inyong binhi mahi-
mong daghan sama sa mga bitoon sa kalangitan, o sama sa mga balas sa
baybayon, ug kabahin sa inyong pagsanay nga walay katapusan, niana
makabaton na kamo sa saad ni Abraham, Isaac, ug Jacob, ug sa tanang mga
panalangin nga gihatag ngadto kanila [tan-awa sa Genesis 12:2–3; 13:16;
14:18–19; 15:5; Abraham 1:2–4, 18–19; 2:9–11; D&P 84:14] (DBY, 106).

Moises. Ang Ebanghelyo diha na sa katawhan gikan sa kapanahonan ni
Adan hangtud na sa pag-abut sa Mesiyas; kini nga Ebanghelyo ni Kristo
naggikan pa sa sinugdanan ngadto sa katapusan. Nan nganong gihatag
man ang balaod ni Moises? Agig sangputanan sa pagkadili masulundon sa
mga Anak ni Israel, ang pinili sa Dios; ang mismong binhi nga iyang gipili
nga mahimo niyang katawhan, ug kang kinsa siya miingon nga iyang ibu-
tang ang iyang pangalan. Kini nga binhi ni Abraham hilabihan nga misupak
batok kaniya ug sa iyang mga mando nga ang Ginoo miingon ngadto kang
Moises, “Ako mohatag kanimo og usa ka balaod nga mahimong magtatagad
sa pag-agak kanila ngadto kang Kristo” [tan-awa sa Mga Taga-Galacia 3:24].
Apan kini nga balaod lisud tumanon; usa kini ka balaod sa kalibutanon nga
mga sugo [tan-awa sa D&P 84:23–27] (DBY, 104).

Kon sila nalimpyo ug balaan, ang Anak ni Israel dili unta mobiyahe og
usa ka tuig uban ni Moises sa wala pa sila makadawat sa ilang mga pagtuga
ug sa Melchizedek Priesthood [tan-awa sa D&P 84:23] (DBY, 106).

Jesukristo. Si Jesus mipahigayon sa pagtukod sa Gingharian sa Dios dinhi
sa yuta. Iyang gipasiugdahan ang mga balaod ug mga ordinansa sa Gingharian
[tan-awa sa Mateo 16:18–19; Mga Taga-Efeso 1:22–23; 4:11–15] (DBY, 29).

Ang priesthood ug ang hingpit nga ebanghelyo sa gingharian
nawala gikan sa yuta sa panahon sa Dakong Apostasiya.

Sa unang mga adlaw sa Kristiyanong Simbahan atong nasabtan nga dihay
dako nga pagpangagpas diha sa mga miyembro niini kalabut sa ilang gitu-
ohan ug gipangbuhat, ug ang pagpakatap niining mapangagpason nga mga
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ideya nakahimo og panagbahin ug panagbulag. Bisan sa panahon sa mga
Apostoles adunay ebidensya sa dakong panagbahin, kay atong mabasa nga
ang pipila iya ni Pablo, ang pipila iya ni Apolos, ug ang uban iya ni Cefas
[tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 1:10–13]. Ang mga tawo niadtong pana-
hona adunay ilang mga pinalabi, kinsa nagtudlo kanila sa lahi nga mga dok-
trina nga wala gidawat ug gipahibalo sa kinatibuk-an (DBY, 107).

Nganong ingon man ka layo ang ilang pagkahisalaag gikan sa dalan sa
kamatuoran ug pagkamatarung? Tungod kay mibiya sila sa Priesthood ug
wala nay giya, walay lider, walay paagi sa pagkasayud sa unsay tinuod ug
unsay dili tinuod. Kini ginaingon nga ang Priesthood gikuha gikan sa
Simbahan, apan dili kini mao, ang Simbahan mibiya sa Priesthood ug nag-
padayon sa paglakaw diha sa kasaypanan, mipahilayo gikan sa mga sugo sa
Ginoo, ug mipasiugda sa laing mga ordinansa [tan-awa sa Mga Taga-Galacia
1:6–8; 2 Timoteo 1:15; 3 Juan 1:9–10] (DBY, 107).

Apan mao kadto ang panahon nga nagsugod sila sa paglapas sa mga
balaod sa hinayhinay, miusab sa mga ordinansa, ug misupak sa walay kata-
pusang pakigsaad, ug ang Ebanghelyo sa gingharian nga gipahigayon ni
Jesus sa pag-establisar sa iyang panahon ug ang Priesthood gikuha gikan sa
yuta [tan-awa sa Isaias 24:5; 2 Mga Taga-Tesalonica 2:1–12; Pinadayag 12:6;
D&P 1:15] (DBY, 107).

Ang Ginoo mipahiuli sa Iyang ebanghelyo ug sa katungod 
sa priesthood niining katapusang dispensasyon pinaagi 

ni Propeta Joseph Smith.

Mga henerasyon ang miabut ug nawala nga wala makabaton sa pribile-
hiyo nga makadungog sa tingog sa Ebanghelyo, nga miabut kaninyo pina-
agi ni Joseph Smith––gipadayag kana kaniya gikan sa langit pinaagi sa mga
anghel ug mga panan-awon. Anaa kanato ang Ebanghelyo ug ang mga yawe
sa balaang Priesthood [tan-awa sa D&P 1:17–23, 30; 27:5–13; 110:11–16;
128:18–21] (DBY, 107–8).

Usa kita ka katawhan kansang pagbarug ug pag-uswag gikan sa sinugda-
nan, nahimong buhat sa Dios ang atong Langitnong Amahan, diin sa iyang
kaalam iyang nakita nga angayan sa pagsugod alang sa pagtukod pag-usab
sa iyang Gingharian dinhi sa yuta (DBY, 108).

Apan sama sa kapanahonan sa atong Manluluwas, mao usab kini sa pag-
abut niining bag-ong dispensasyon. Dili kini pinasubay sa mga gituohan,
mga tradisyon, ug gihunahuna nang daan nga mga ideya sa mga tawo sa
Amerika. Ang mensahero wala moadto sa usa ka bantugan nga ministro sa
bisan unsa sa gitawag nga gitukod nga mga relihiyon, wala niya gidawat ang
ilang interpretasyon sa mga Balaang Kasulatan. Ang Ginoo wala moabut
uban sa mga kasundalohan sa langit diha sa gahum ug hilabihan nga
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himaya, ni mipadala sa iyang mga mensahero nga [tinamingan] sa bisan
unsang butang gawas sa kamatuoran sa langit, sa pagpakigsulti ngadto sa
maaghup, mapainubsanon, batan-on nga ubos ang kagikan, nga kinasing-
kasing nga nangutana kabahin sa kahibalo sa Dios. Apan iyang gipadala ang
iyang anghel ngadto sa samang wala mailhi nga tawo, si Joseph Smith, Jr.,
kinsa human niana nahimong usa ka Propeta, Manalagna, ug Tigpadayag,
ug [ang Ginoo] mipahibalo kaniya nga kinahanglang dili siya moapil bisan
hain sa mga relihiyosong sekta nianang panahona, kay silang tanan sayop;
nga sila nagsunod sa mga baruganan sa mga tawo kay sa ni Ginoong Jesus;
nga siya adunay usa ka buhat nga ipahigayon alang kaniya, ingon nga siya
mipamatuod sa pagkamatinud-anon diha sa iyang atubangan [tan-awa sa
Joseph Smith––Kasaysayan 1:11–26] (DBY, 108).

Kini gimando didto sa katiguman sa kahangturan, dugay na kaayo sa
wala pa ang katukuran sa yuta, nga siya, si Joseph Smith, kinahanglan mao
ang tawo, sa katapusang dispensasyon niini nga kalibutan, ang modala sa
pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan, ug modawat sa kahingpitan
sa mga yawe ug gahum sa Priesthood sa Anak sa Dios. Ang Ginoo nagtan-
aw kaniya, ug sa iyang amahan, ug sa amahan sa iyang amahan, ug sa ilang
mga kaliwatan balik ngadto kang Abraham, ug gikan ni Abraham ngadto sa
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lunop, gikan sa lunop ngadto kang Enoch, ug gikan ni Enoch ngadto kang
Adan. Iyang gibantayan kana nga pamilya ug kana nga dugo samtang nag-
latay kini gikan sa gigikanan niini ngadto na sa pagkahimugso niana nga
tawo. Gi-ordinahan na siyang daan didto sa kahangturan sa pagdumala nii-
ning katapusang dispensasyon [tan-awa sa 2 Nephi 3:6–15] (DBY, 108).

Ang Ginoo naglihok sulod sa mga siglo aron sa pag-andam sa dalan
alang sa pag-abut sa mga sulod niana nga Basahon [ang Basahon ni
Mormon] gikan sa ilawom sa yuta, aron mamantala ngadto sa kalibutan,
aron sa pagpakita ngadto sa mga lumulupyo niini nga siya buhi gihapon,
ug nga siya, sa ulahing mga adlaw, mopundok sa iyang mga pinili gikan sa
upat ka mga suok sa yuta.... Ang Ginoo misugo ug midumala sa tanan niini,
alang sa pagpagawas, ug sa pagtukod sa iyang Gingharian sa katapusang
mga adlaw [tan-awa sa 1 Nephi 13; D&P 20:6–16] (DBY, 109).

Ania ang Basahon ni Mormon. Nagtuo kami nga naglangkob kini sa
kasaysayan sa orihinal nga mga lumulupyo sa kontinente [sa Amerika],
sama nga ang Daang Tugon naglangkob sa kasaysayan sa nasud sa mga
Judeo. Sulod niana nga basahon atong mahibaloan nga si Jesus mibisita
niini nga kontinente, mihatag sa iyang Ebanghelyo ug mi-ordinar og
Napulog Duha ka mga Apostoles. Mituo kami niining tanan, apan wala
kami mohangyo kaninyo sa pagtuo niini. Unsay among gihangyo mao nga
kamo motuo sa unsay girekord diha sa Balaang Biblia kalabut sa Dios ug sa
iyang mga pinadayag ngadto sa mga tawo. Buhata kini sa tanang kamati-
nuoron ug sa kinasingkasing, dayon kamo masayud nga ang Basahon ni
Mormon tinuod. Ang inyong mga hunahuna mabuksan ug masayud kamo
pinaagi ... sa Espiritu sa Dios nga nagtudlo kami sa kamatuoran (DBY, 109).

Unsa ang giingon ni Oliver Cowdery (usa sa Tulo ka mga Saksi sa
Basahon ni Mormon), human siya nahilayo sa Simbahan sa daghang mga
katuigan? Nakakita siya ug nakig-istorya sa mga anghel, kinsa mipakita
kaniya sa mga panid, ug iya kining gigunitan. Mibiya siya sa Simbahan
tungod kay nawala kaniya ang gugma alang sa kamatuoran; ug human siya
mibiyahe nga nag-inusara sulod sa mga katuigan, usa ka maayong tawo ang
misulod sa iyang opisina ug miingon kaniya, “Mr. Cowdery, unsa ang imong
hunahuna kabahin sa Basahon ni Mormon karon? Nagtuo ka ba nga kini
tinuod?” Mitubag siya, “Wala, sir, ako wala nagtuo!” “Nan,” miingon ang
maayong tawo, “Naghunahuna ako og sama; kay ako nakahukom nga imo
nang nakita ang kabuang sa imong mga pamaagi ug nakahukom sa pag-
bakwi sa unsay sa makausa imong gipamahayag nga tinuod.” “Sir, nasaypan
ko nimo; wala ako magtuo nga ang Basahon ni Mormon tinuod; milabay na
ako nianang puntoha sa pagtuo, kay ako nasayud nga kini tinuod, sama
nga ako nasayud nga ikaw karon naglingkod sa akong atubangan.”
“Mopamatuod ba gihapon ikaw nga nakakita ka og usa ka anghel?” “Oo,
sama sa akong pagkakita kanimo karon; ug ako nasayud nga ang Basahon
ni Mormon tinuod” (DBY, 110).
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Si Joseph Smith mipahimutang sa pundasyon sa Gingharian sa Dios sa
katapusang mga adlaw (DBY, 458).

Gusto kong mosinggit og Aleluya, sa tanang panahon, kon maghuna-
huna ako nga ako nakaila gayud ni Joseph Smith, ang Propeta kinsa gia-
mumahan ug gi-ordinahan sa Ginoo, ug ngadto kang kinsa iyang gihatag
ang mga yawe ug gahum sa pagtukod sa Gingharian sa Dios dinhi sa yuta
ug sa pagpadayon niini. Kini nga mga yawe gisalig ngadto niining mga
katawhan, ug kita adunay gahum sa pagpadayon sa buhat nga gisugdan ni
Joseph, hangtud nga ang tanan andam na alang sa pag-abut sa Anak sa
Tawo. Mao kini ang tuyo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (DBY, 458).

Kini nga gingharian dili mabungkag nila [sa mga dautan], tungod kay
mao kini ang katapusang dispensasyon––tungod kay mao kini ang kahing-
pitan sa panahon. Mao kini ang dispensasyon sa tanang mga dispensasyon,
ug molabaw diha sa katahum ug himaya sa matag dispensasyon nga sukad
gisalig ngadto sa mga tawo dinhi sa yuta. Ang Ginoo modala pagbalik sa
Zion, motubos sa iyang Israel, mougbok sa iyang sumbanan dinhi sa yuta,
ug mohan-ay sa mga balaod sa iyang Gingharian, ug kadtong mga balaod
molabaw (DBY, 442).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang Dios unang mipadayag sa plano sa kaluwasan ngadto
ni Adan sa mortalidad ug sukad niana sa matag karon ug unya
mipahiuli sa Iyang gingharian pinaagi sa Iyang mga propeta.

• Giunsa ni Presidente Young paghulagway ang “mahinungdanong plano
nga gitawag og plano sa kaluwasan”? (Tan-awa usab sa Abraham 3:21–28.)

• Sa dihang gipadayag sa Ginoo ang plano sa kaluwasan ngadto sa mga
tawo ug mitukod sa Iyang gingharian dinhi sa yuta, unsa man ang giki-
nahanglan alang sa “tibuok niini nga paglihok”?

• Sumala ni Presidente Young, kanus-a gipasiugdahan sa Dios ang plano
sa kaluwasan ug ang priesthood ngadto sa Iyang mga anak dinhi sa yuta?
(Tan-awa usab sa Moises 5:58–59; 6:7.)

• Unsa ang linain nga calling sa kada propeta kinsa nangulo sa usa sa nag-
unang mga dispensasyon sa ebanghelyo?

Ang priesthood ug ang hingpit nga ebanghelyo sa gingharian
nawala gikan sa yuta sa panahon sa Dakong Apostasiya.

• Sumala ni Presidente Young, nganong gikuha man ang unang Simbahan
ni Kristo gikan sa yuta?
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• Unsa ang pipila ka mga ebidensya nga ang unang Simbahan ni Kristo ug
ang priesthood nawala gikan sa yuta? (Tan-awa usab sa Joseph
Smith––Kasaysayan 1:17–20.) Unsa ang gibuhat sa mga miyembro sa
unang Simbahan nga nahisalaag “ingon ka layo gikan sa dalan sa kamatuo-
ran”? Sa unsang paagi nga ang priesthood nahimong usa ka “paagi sa pag-
kasayud kon unsay tinuod ug unsay dili tinuod” diha sa inyong kinabuhi?

Ang Ginoo mipahiuli sa Iyang ebanghelyo
ug sa katungod sa priesthood niining katapusang

dispensasyon pinaagi ni Propeta Joseph Smith.

• Ang Dios mipahayag sa Iyang kamatuoran ngadto sa usa ka “maaghup,
mapainubsanon, nga batan-on nga ubos ang kagikan, nga sinsero nga
nangutana kabahin sa kahibalo sa Dios.” Unsa man ang kahulugan niini
alang kaninyo ug sa uban pa kinsa matinuorong nangita sa kamatuoran?

• Unsa nga mga kinaiya nga anaa kang Joseph nga nakatabang kaniya nga
makatuman sa iyang calling nga mahimong “ang tawo, sa katapusang
dispensasyon niini nga kalibutan, nga modala sa pulong sa Dios ngadto
sa mga tawo”?

• Unsa ang papel sa Basahon ni Mormon diha sa pagpahiuli sa ebanghelyo?
(Tan-awa usab sa D&P 20:6–16.) Unsa ang inyong makat-unan gikan sa
pagpamatuod ni Oliver Cowdery kabahin sa Basahon ni Mormon?

• Unsa ang pagpamatuod ni Presidente Young kalabut “sa tuyo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw”?
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Ang Pagpuyo didto sa Kasadpan

Si Presidente Brigham Young namahayag: “Ang Dios mipakita kanako nga
kini mao ang luna nga papuy-an niini nga mga katawhan, ug dinhi sila
molambo.... Samtang ang mga Santos magpundok dinhi ug makabaton og
igong kalig-on sa pagpanag-iya sa yuta, ang Dios mopaangay sa klima ug
magtukod kita og usa ka siyudad ug usa ka templo ngadto sa Labing
Halangdon nga Dios dinhi niini nga dapit. Atong pakaylapon ang atong
mga puy-anan ngadto sa silangan ug kasadpan, ngadto sa amihanan ug
ngadto sa habagatan, ug magtukod kita og mga lungsod ug mga siyudad
sa gatusan, ug liboan ka mga Santos ang magpundok gikan sa mga nasud
sa yuta. Mahimo kining dakong agianan sa mga nasud” (JSB).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang panagbingkil didto sa Illinois ug ang pagbiya sa 
mga Santos padulong ngadto sa Kasadpan.

Wala ako mangandoy nga ang mga tawo maghunahuna nga ako adunay
kalabutan sa among pagbalhin dinhi [sa Salt Lake Valley], tungod kana sa
kalooy sa Labawng Makagagahum; ang gahum sa Dios ang nagdala sa kalu-
wasan alang niini nga katawhan, dili gayud ako makahimo sa ingon nga
plano (DBY, 480).

Dili ako ang naghimo sa mahinungdanong plano sa pag-abli sa Ginoo sa
dalan sa pagpadala niini nga katawhan ngadto niining kabukiran. Si Joseph
namalandong sa kalihokan sulod sa mga katuigan sa wala pa kini mahitabo,
apan dili siya makaabut dinhi (DBY, 480).

Sa kapanahonan ni Joseph naglingkod kami og daghang mga oras sa
matag higayon nga maghisgot kalabut niining maong nasud. Si Joseph
kanunay nga mosulti, “Kon atua pa lamang unta ako sa Rocky Mountains
kauban ang usa ka gatus ka matinud-anong kalalakin-an, magmalipayon
unta ako, ug dili mohangyo og kalooy gikan sa mga manggugubot nga
panon” (DBY, 480).

Nagpuyo kami sa Illinois gikan niadtong 1839 hangtud sa pagka 1844,
diin sa mao nga panahon [ang mga kaaway sa Simbahan] milampus na usab
sa pagsugnod sa espiritu sa pagpanggukod batok kang Joseph ug sa mga
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Sa pagka 1848 usa ka hampak sa mga timus ang mihulga sa pagdaut sa mga tanum
sa mga Santos. Agig tubag sa kinasingkasing nga pag-ampo, ang Ginoo mipadala og

mga kanaway aron sa pagsanta sa mga timus, sama sa gihulagway niini nga painting.
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Santos sa Ulahing mga Adlaw. Mabudhion! Mabudhion! Mabudhion! sila
misinggit, nagtawag kanamo nga mga mamamatay og tawo, mga kawatan,
mga bakakon, mga mananapaw, ug ang pinakadautang katawhan dinhi sa
yuta…. Ilang gidala sila si Joseph ug Hyrum, ug isip garantiya alang sa ilang
kaluwasan, si Gobernador Thomas Ford misaad sa kasiguroan sa Estado sa
Illinois. Gibilanggo sila [sa Carthage, Illinois], kunohay sa pagpabilin kanila
nga luwas, tungod kay ang manggugubot nga panon hilabihan gayud ang
kaligut-got ug kabangis. Ang Gobernador mibiya kanila diha sa mga kamot
sa manggugubot nga panon, kinsa misulod sa bilanggoan ug mipusil kanila
hangtud namatay. Si John Taylor, kinsa ania kanato karon, didto usab sa
bilanggoan, ug gipusil usab, ug naghigda nga masakiton sulod sa pipila ka
bulan human niana. Human ang manggugubot nga panon nakahimo niini
nga mga pagpatay, mianhi sila kanato ug misunog sa atong mga balay ug
mga lugas. Sa dihang ang mga kaigsoonan moadto aron sa pagpatay sa
kalayo, ang manggugubot nga panon motago ubos sa mga koral, ug diha sa
kangitngit sa kagabhion, ila silang pusilon (DBY, 473).

Sa tuig 1845 misulat ako ngadto sa tanang mga Gobernador sa mga
estado ug mga teritoryo sa Union, mihangyo kanila alang sa luwas nga
kadangpan, sulod sa ilang mga nasakupan, alang sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw. Gibalibaran kami sa maong kahigayunan, diha sa hilum nga
pagtamay o diha-diha dayon nga pagbalibad. Nagkauyon silang tanan nga
dili kami makaabut sulod sa mga kinutuban sa ilang teritoryo o estado
(DBY, 474).

Tulo ka mga kongresista ang miadto [sa Nauvoo] sa tinglarag sa 1845, ug
adunay komperensya uban sa Napulog Duha ug sa uban pa; matinguhaon
sila nga kinahanglan kaming mobiya sa Estados Unidos. Amo silang gisulti-
han nga buhaton namo kana, dugay na kaming nagpuyo uban kanila; miu-
yon kami nga mobiya sa Estado sa Illinois agig sangputanan nianang
relihiyosong pagbatok ngari kanamo nga dili na kami makapuyo nga mali-
nawon. Kining mga tawhana miingon nga ang mga tawo mibatok kanamo.
Si Stephen A. Douglas, usa sa tulo, nasinati na kanamo. Siya miingon,
“Nakaila ako kaninyo, nakaila ako kang Joseph Smith; usa siya ka maayo
nga tawo,” ug kini nga mga katawhan usa ka maayo nga mga katawhan;
apan ang mga pagbatok sa ... dili diosnon ingon niana nga, siya miingon,
“Mga ginoo, dili kamo makapabilin dinhi ug magpuyo nga malinawon.”
Miuyon kami nga mobiya. Mibiya kami sa Nauvoo sa pagka Pebrero, 1846
(DBY, 473).

Mitabok ako sa Suba sa Mississippi, uban sa akong mga kaigsoonan,
padulong niini nga dapit, nga wala masayud, nianang higayuna, kon asa
kami padulong, apan hugtanong nagtuo nga ang Ginoo adunay giandam
alang kanamo nga usa ka maayo nga dapit didto sa kabukiran, ug nga siya
mogiya kanamo diretso ngadto niini (DBY, 482).



Gisamok kami sa matag bahin sa mapintas nga mga pagpanggukod sa
among dugay na nga mga kaaway; gatusan ka mga pamilya, kinsa napugos
sa pagbiya sa ilang mga panimalay, ug napugos sa pagbiya sa tanang anaa
kanila, naglibudlibud isip mga pinalayas diha sa usa ka kahimtang sa labi-
han gayud ka kabus (DBY, 482).

Milalin kami, nga wala kami masayud kon asa, gawas lamang nga amo
kadtong tuyo ang pagpalayo sa kamot sa among mga kaaway. Wala kami
panimalay, gawas sa among mga karwahe ug mga tolda, ug walay mga
pundo sa mga pagkaon ug sinina; apan kinahanglang makakuha sa among
inadlaw-adlaw nga pagkaon pinaagi sa pagbiya sa among mga pamilya sa
hilit nga mga dapit nga luwas, ug moadto taliwala sa among mga kaaway
aron motrabaho (DBY, 478).

Mibiyahe kami padulong sa kasadpan, mihunong sa mga dapit, mitukod
og mga puy-anan, diin kami [temporaryo] nga mibiya sa mga kabus kinsa
dili makabiyahe og layo kuyog sa pundok (DBY, 474).
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Sama sa gihulagway niini nga artist, sa pagka 1847 si Presidente Young nangulo
sa mga Santos padulong sa kasadpan “ang labing maayo nga lugar nga among nakita.
Imposible kadto alang ni bisan kinsa sa pagpuyo dinhi gawas kon siya maningkamot

gayud og maayo …, apan usa kadto ka pinakamaayo nga lugar sa pagpasanay 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw” (DBY, 474).



Ang pagtawag og mga sakop ug pagmartsa sa Mormon Batalyon.

Sa dihang didto na kami sa taliwala sa mga Indian, kinsa giingon nga
mga mapintas, lima ka gatus ka mga kalalakin-an ang gitawag ngadto sa
Mexico aron makig-away [sa Gubat sa Mexico, 1846–48] (DBY, 476).

Ako mismo miadto, kauban ang pipila sa akong mga kaigsoonan, tali sa
usa ug duha ka gatus ka mga milya diha sa pipila ka mga dalan sa pagbiyahe,
mohunong sa matag gamay nga kampo, maggamit sa among impluwensya
aron makabaton og mga moboluntaryo, ug sa adlaw nga gitakda alang sa
panagkita [16 sa Hulyo 1846 sa Council Bluffs, Iowa] ang gikinahanglan nga
gidaghanon nakab-ot; ug kini tanan natuman sulod sa mga baynte ka adlaw
gikan sa panahon nga ang panginahanglan nahibaloan (DBY, 479).

Kana nga batalyon misugod sa pagmartsa gikan sa Fort Leavenworth agi
sa Santa Fe, ug ngadto sa disyerto ug pait nga agianan, ug mipahiluna sa
ilang mga kaugalingon sa mas ubos nga bahin sa California, nga nakahatag
og kalipay sa tanang mga opisyal ug kalalakin-an kinsa matinud-anon. Sa
ilang pag-abut, si Heneral [Stephen W.] Kearny diha sa usa ka [lisud] nga
kahimtang, ug si Colonel P. St. George Cooke [ang bag-ong lider sa batal-
yon] daling mimando sa batalyon sa pagmartsa aron sa pag-abag kaniya, ug
miingon ngadto kaniya, “Kita adunay mga kalalakin-an karon dinhi nga
makapahimutang sa tanang mga butang sa husto.” Ang mga kalalakin-an
niana nga batalyon matinud-anong mipahigayon sa ilang katungdanan.
Wala ako maghunahuna nianang gamayng pundok sa kalalakin-an nga wala
ang sunod nga hunahuna nga, “Panalanginan sila sa Dios hangtud sa hang-
tud.” Kining tanan among gibuhat aron sa pagpakita sa Gobyerno nga kami
matinud-anon (DBY, 477).

Ang among batalyon miadto sa dapit sa nahitaboan sa gubat, dili sa kom-
portable nga mga higdaanan sa barko, ni sa pipila ka bulan nga pagpalta,
apan naglakaw sobra sa duha ka libo ka mga milya tabok sa walay mga
dalan nga mga disyerto ug walay mga tanum nga kapatagan, nakasinati sa
tanang matang sa kakulang sa mga panginahanglan, kalisdanan, ug pag-
antus sulod sa mga duha ka tuig nga pagkawala una pa sila nahiusa pag-
usab sa ilang mga pamilya. Mao kadto ang among pagkaluwas pag-usab nga
nahimo pinaagi sa tabang sa Maalamon sa Tanan nga Binuhat kinsa nasa-
yud sa katapusan gikan sa sinugdanan (DBY, 479).

Ubos ... sa lisud kaayo nga mga kahimtang gihangyo kami sa pagkuha
gikan sa among nagbiyahe nga mga pundok og lima ka gatus sa among
labing maayo nga kalalakin-an, mibilin sa mga tigulang, mga batan-on, sa
kababayen-an diha sa mga kamot sa mga nahabilin, aron moatiman ug
mosuporta (DBY, 478).

Kadtong uban kanamo kinsa nahabilin nagtrabaho ug nagtanum sa
tanan nga among gikinahanglan aron among makaon diha sa kamingawan.
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Kinahanglan kaming mobayad alang sa among kaugalingong mga magtu-
tudlo sa eskwelahan, mangita sa among kaugalingong pagkaon ug mani-
nguha alang sa among kaugalingong sinina, o molakaw nga wala gayud, kay
walay laing kapilian (DBY, 476).

Ang “pundok sa mga kabus” gipanalipdan
pinaagi sa mga kalooy sa Ginoo.

Adunay nahabilin didto nga pipila ka mga kabus gayud kaayo, mga masa-
kiton ug mga tigulang, kinsa nag-antus sa kabangis sa manggugubot nga
panon; sila gibunalan ug gibun-og, ug gisunog ang ilang mga kabalayan
(DBY, 473–74).

[Kini] nga mga kaigsoonan kinsa nagpabilin sa dapit [daplin sa suba iba-
baw sa Montrose, Iowa] nanglimbasug diha sa kakabus ug kalisud. Sa usa ka
higayon, ako gisultihan nga, mamatay na unta sila sa kagutom, kon wala pa
gipadala sa Ginoo kanila ang mga buntog. Kini nga mga langgam nanglupad
paingon sa ilang mga karwahe, ug nahimong namatay o nakuyapan, ug ang
mga kaigsoonan mipundok niini, nga misangkap kanila og pagkaon sulod
sa pipila ka mga adlaw, hangtud nga nakaabut sila ngadto sa kamingawan.
[Si Brigham Young mipadala og mga pundok nga motabang sa pagdala nii-
ning mga Santos ngadto sa pagpundok uban sa ilang mga paryente ug mga
higala diha sa mga pundok sa unahan subay sa agianan.] (DBY, 474).

Ang pundok sa mga pioneer ni Brigham Young sa pagka 1847
nangulo sa panaw paingon ngadto sa Salt Lake Valley.

Usahay mosunod kami sa agianan sa mga Indian, usahay mosunod kami
sa kompas; sa among pagbiya sa suba sa Missouri among gisubay ang
[Suba] sa Platte. Ug nakapatay kami og daghan kaayong mga bitin sa ubang
dapit; ug mihimo og mga karsada ug mitukod og mga taytayan hangtud
nga misakit ang among mga likod. Kon asa dili kami makatukod og mga
taytayan tabok sa mga suba, among isakay sa sakayan ang among katawhan
patabok (DBY, 480).

Sa dihang among nahimamat si Mr. Bridger [tag-iya sa Fort Bridger,
Wyoming] didto sa Suba sa Big Sandy [28 sa Hunyo 1847], miingon siya,
“Mr. Young, mohatag ako og usa ka libo ka dolyar kon mahibaloan nako
nga usa ka mais mahimong motubo dinhi [niining kabukiran]. Miingon
ako, “Hulat lang og dise otso ka bulan ug akong ipakita kanimo ang dag-
han niini.” Ako ba kining nasulti tungod sa kahibalo? Dili, mao kadto ang
akong hugot nga pagtuo; apan wala kami nadawat nga bisan gamay lamang
kaayo nga pagdasig––gikan sa natural nga pangatarungan ug sa tanan nga
among nahibaloan kabahin niini nga nasud––kabahin sa pagkadili niini
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matuboan og tanum, ang katugnaw ug kabagtik niini, sa pagtuo nga maka-
patubo gayud kami og bisan unsa.... Kami adunay hugot nga pagtuo nga
makahimo kami sa pagtanum og lugas; aduna bay makadaut niini? Wala
gayud. Kon kami wala pay hugot nga pagtuo, unsa kaha ang mahitabo
kanamo? Mous-os na unta kami diha sa pagkawalay pagtuo, mosira unta sa
tanang kapanguhaan alang sa among pagpakabuhi ug dili na gayud unta
makapatubo pa og bisan unsa (DBY, 481).

[Pagka 30 sa Hunyo 1847,] sa dihang ang pundok sa mga Pioneer mia-
but sa Green River [mga 80 ka milya sa silangan sa Great Salt Lake Valley],
among nahimamat si Samuel Brannan ug pipila pa ka tawo gikan sa [San
Francisco,] California, ug gusto nila nga moadto kami didto. Ako namaha-
yag, “Moadto kita sa California, ug dili makapabilin didto sobra sa lima ka
tuig; apan mamuyo kita sa kabukiran, ug makapatubo kita sa atong kauga-
lingong mga patatas, ug mokaon niini; ug ako nagtinguha nga mopuyo
dinhi.” Anaa pa gihapon kita sa likod sa hayop, diin ang bukog ug ang ugat
lig-on, ug nagtinguha kita nga magpuyo dinhi, ug dili makahilabut kanato
ang impyerno (DBY, 475).

Ako mismo, kuyog ang uban, migawas sa unsay among gitawag og
Emigration Canyon; among gitabok ang mga kabukirang Big ug Little, ug
milugsong sa walog nga mga tulo ka bahin sa usa ka milya sa habagatan
niini. [Sila si Orson Pratt ug Erastus Snow misulod sa Salt Lake Valley niad-
tong 21 sa Hulyo 1847; ang nag-una ug ang dakong mga pundok miabut
pagka 22 sa Hulyo. Ang naulahi nga pundok uban ni Presidente Brigham
Young, kinsa nag-antus sa mga epekto sa hilanat sa bukid, misulod sa walog
pagka 24 sa Hulyo.] Mipahimutang kami, ug nagtan-aw kami sa palibut, ug
sa katapusan kami miabut ug mihunong tali sa duha ka mga simangan sa
City Creek, usa niini padulong sa habagatang kasadpan ug ang usa sa kasad-
pan. Dinhi among giugbok ang among bandila niining luna sa templo ug sa
usa ibabaw niini; dinhi among gipahimutang ang among mga pundok ug
determinado nga dinhi kami mopundo ug mohunong (DBY, 474).

Pinaagi sa hugot nga pagtuo sa Dios ang mga Santos nakabuntog
sa ilang mga kalisdanan didto sa Kasadpan.

Miabut kami dinhi, diin nakakita kami og pipila ... ka mga Indian, pipila
ka mga lobo ug mga kuneho, ug igong gidaghanon sa mga timus; apan kon
usa ka berde nga kahoy o usa ka mamunga og prutas nga kahoy, o bisan
unsa nga berde nga umahan, wala kami nakita sa maong matang, gawas sa
pipila ka mga duldul ug mga willow nga kahoy diha sa daplin sa City Creek.
Sa mga 1200 o 1300 ka mga milya among gidala ang matag lugas sa makaon
nga anaa kanamo sa dihang miabut kami dinhi. Sa dihang among gibiyaan
ang among mga panimalay among gidala ang kutob sa wala kawata sa mga
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manggugubot nga panon nga among mga kabayo, baka ug mga nati ug ang
ubang mga kababayen-an midala sa ilang kaugalingong mga pundok sa
mga hayop dinhi. Kay sa mga 365 ka libra sa mga lugas o harina sa dihang
nagsugod sila gikan sa suba sa Missouri, wala gani katunga kanila ang nag-
dala og katunga sa gikinahanglan nga dad-ong mga makaon. Kinahanglan
kaming modala sa among binhi nga lugas, among mga kagamitan sa pang-
uma, mga kaban o parador, mga lamesa, mga kabinet nga kasudlan sa
plato, mga sofa, mga piano, dagkong mga samin, maayo nga mga lingkura-
nan, mga alpombra, nindot nga mga pala ug mga kumpit ug uban pang
maayo nga mga kasangkapan, uban sa tanang mga kagamitan, mga lutoanan,
ubp., ug kinahanglan kaming modala niining mga butanga nga gipatung-
patong uban sa pipila ka mga babaye ug mga bata, nga nagkayamukat
lamang nga wala matarung og butang, gamit ang nagkalisud og maayo nga
mga kabayo, ... daot kaayo nga mga toro ug mga baka. Mao lamang kini ang
among magamit sa transportasyon, ug kon wala pa namo dad-a ang among
mga butang niining paagiha wala unta gayud kami niini, kay wala gayuy
butang dinhi (DBY, 480).

Ang mga Santos mga kabus sa dihang mianhi sila niini nga walog (DBY,
475).

Sila mikuha og pipila ka mga panit sa laki nga kanding, mga panit sa usa,
mga panit sa karnero, mga panit sa kabaw, ug mihimo niini og mga karso-
nes ug mga sandalyas, ug mikupo kanila sa kupo nga hinimo gikan sa
bupalo. Ang uban adunay mga habul ug ang uban wala; ang uban adunay
mga sinina, ug sa akong pangagpas ang uban wala. Usa ka tawo misulti
kanako nga wala siya’y sinina alang sa iyang kaugalingon o sa pamilya (DBY,
475–76).

Mangahas ako sa pag-ingon nga walay usa sa upat ka sakop sa akong
pamilya ang adunay sapatos sa ilang tiil sa dihang mianhi sila niini nga
walog (DBY, 476).

Kami adunay hugot nga pagtuo, nagpuyo kami pinaagi sa hugot nga
pagtuo; mianhi kami niini nga mga kabukiran pinaagi sa hugot nga pagtuo.
Mianhi kami dinhi, kanunay akong moingon, nga tingali ngadto sa mga
dunggan sa uban ang pamahayag tingali walay pamatasan, hubo ug nagti-
niil, ug adunay pagka tinuod kini (DBY, 481).

Among gi-ampo ang dapit, ug mipahinungod niini ug ang tubig, hangin
ug ang tanan nga may kalabutan niini ngadto sa Ginoo, ug ang mga pahi-
yum sa langit midangat ngadto sa dapit ug nahimo kining mabungahon, ug
karon naghatag kini kanamo og labing maayo nga lugas, prutas ug mga uta-
non (DBY, 483).

Hangtud nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw miabut dinhi, walay
usa ka tawo diha sa tanang mga mahiligon sa bukid ug niadtong kinsa mibi-
yahe dinhi, sa among nahibaloan, ang mituo nga usa ka bunga sa mais
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motubo niini nga mga walog. Nasayud kami nga ang mais ug trigo abundang
motubo dinhi, ug kami nasayud nga aduna kami talagsaong rehiyon diin
makabuhi og mga baka, mga kabayo, ug sa tanang matang sa mga hayop sa
lugar nga among gikinahanglan (DBY, 485).

Wala gayuy usa ka dapit, gikan sa kapanahonan ni Adan hangtud karon,
nga gipanalanginan og maayo sa atong Amahan sa Langit kaysa niini nga
dapit; ug sa gihapon kini pagapanalanginan pa gayud og maayo, kon kami
matinud-anon ug mapainubsanon, ug mapasalamaton sa Dios alang sa
trigo ug sa mais, sa mga abena [oat], sa prutas, sa mga utanon, sa baka ug
sa tanan nga iyang gihatag kanamo, ug maninguha sa paggamit niini alang
sa pagtukod sa iyang Gingharian dinhi sa yuta (DBY, 483).

Kami ang mga pioneer niini nga nasud (DBY, 474).

Kami miimprinta sa unang mga papel, gawas sa tingali duha, mihimo sa
unang mga prutasan, mipatubo sa unang trigo, mipahimutang hapit sa
unang mga eskwelahan, ug mihimo sa unang mga pagpalambo sa among
pagka-pioneer, sa daghang paagi, gikan sa suba sa Mississippi ngadto na sa
Kadagatang Pasipiko; ug ania sa katapusan miabut ra gayud kami dinhi,
aron mapalayo gikan sa tanan, kon mahimo. Naghunahuna kami nga
mopalayo gayud kami kutob sa among mahimo gikan sa mga tawo; buot
kaming moadto sa laing yuta, sama ni Abraham, aron kami maadto sa dapit
diin mahilayo kami sa panagbangi sa usa ka tawo o sa lain (DBY, 476).

Buot namong masabtan kami sa mga langyaw nga wala kami mianhi
dinhi tungod sa pagpili, apan tungod kay kami napugos nga moadto sa
laing dapit, mao kini ang labing maayo nga lugar nga among nakita.
Imposible alang ni bisan kinsa sa pagpuyo dinhi gawas kon siya maningka-
mot gayud og maayo ug makigbisog ug mobarug batok sa mga elemento,
apan usa kini ka pinakamaayo nga lugar sa pagpasanay sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, ug kami pagapanalanginan sa pagpuyo dinhi, ug
mohimo pa niini nga sama sa Tanaman sa Eden; ug ang Ginoo nga Labawng
Makagagahum moamping sa iyang mga Santos ug mopanalipod ug mopa-
tunhay kanila kon sila mobuhat sa iyang kabubut-on. Ang bugtong kahad-
lok nga anaa kanako mao nga kami dili mobuhat og matarung; kon kami
mobuhat og [matarung] mahimo kaming sama sa usa ka siyudad nga gibu-
tang ibabaw sa bungtod, ang among kahayag dili matago (DBY, 474).

Apan pito ka tuig pa lamang sukad kami mibiya sa Nauvoo, ug andam na
kami karon sa pagtukod og lain nga templo. Akong gilingi og balik ang
among mga paningkamot uban sa kahimuot. Ania dinhi ang gatusan ug
liboan ka mga tawo nga walay mga kahigayunan nga ang uban kanamo
aduna. Mangutana kamo, unsa man nga mga kahigayunan? Ngano, nga
miagi kami og grabe kaayo nga mga pagsulay. Wala sila sa kahigayunan nga
makawatan ug makuhaan sa ilang kabtangan, nga maanaa taliwala sa mga
manggugubot nga panon ug kamatayon, sama sa naangkon sa kadaghanan
kanamo (DBY, 482).
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Mangutana kamo kon magpabilin ba kami dinhi niining mga kabukiran.
Ako motubag og oo, hangtud nga kami mahimuot sa pagbuhat sa kabubut-
on sa Dios ang atong Amahan sa Langit. Kon kami nahimuot sa pagpalayo
gikan sa balaang mga sugo ni Ginoong Jesukristo, sama sa gibuhat sa kara-
ang Israel, ang matag tawo mihimo sa iyang kaugalingong pamaagi, kami
pagatibulaagon ug pagalangkaton, pagaabugon ngadto sa among mga kaa-
way ug pagagukuron, hangtud nga kami makakat-on sa paghinumdom sa
Ginoo nga among Dios ug andam sa paglakaw diha sa iyang mga dalan
(DBY, 483).

Daghan ang mahimong mangutana, “Unsa ka dugay kita nga magpabilin
dinhi?” Magpabilin kita dinhi hangtud kanus-a nato kinahanglang magpa-
bilin. “Mobiya ba kita, kon kita papahawaon?” Kon kita magpakabuhi sa
ingon nga kita matagbaw sa atong mga kaugalingon, ug dili mopapahawa
sa atong mga kaugalingon gikan sa atong mga panimalay dili gayud kita
mapapahawa gikan niini. Tinguhaa ang pinakamaayo nga kaalam nga
inyong mahimong maangkon, pagkat-on kon unsaon sa paggamit sa
inyong paningkamot, pagtukod og maayong mga balay, paghimo og maa-
nindot nga mga umahan, pagtanum og mansanas, peras, ug uban pang
mamunga og prutas nga mga kahoy nga motubo dinhi, usab ang lomboy
sa bukid [currant] ug mga gagmayng kahoy nga raspberry, pagtanum og
mga similyahan sa strawberry, ug pagtukod ug pagdayan-dayan og usa ka
matahum nga siyudad (DBY, 483–84).

Himoi og timailhan ang atong mga pamuy-anan sa unom ka gatus ka mga
milya dinhi niini nga mga kabukiran ug dayon himoi og timailhan ang agia-
nan nga atong gihimo sa pag-anhi dinhi, pagtukod og mga taytayan ug pag-
himo og mga dalan tabok sa mga kasagbutan, mga kabukiran ug lawom nga
mga pangpang! Mianhi kita dinhi nga walay kwarta diha sa karaang mga kar-
wahe, ang atong mga higala ... misulti kanato sa “pagdala sa tanang mga
gikinahanglan kutob sa atong mahimo; kay kamo wala nay makuha pa! Dad-
a ang tanang binhi sa lugas kutob sa inyong madala, kay kamo wala gayuy
makuha didto!” Ato kining gihimo, ug agig dugang sa tanan niini atong
gipundok ang tanang mga kabus kutob sa atong mahimo, ug ang Ginoo
mipahimutang kanato dinhi niining mga walog, nga nagsaad nga iya kitang
tagoon sa mubo nga panahon hangtud nga ang iyang kasuko ug kaligutgut
molabay sa mga kanasuran. Mosalig ba kita sa Ginoo? Oo (DBY, 475).

Pinaagi sa kalooy sa langit, nakahimo kita sa pagbuntog sa tanan niini nga
mga kalisdanan, ug makahimo sa pagpundok dinhi karon niini nga mga
kabukiran, diin walay makapanghadlok kanato, layo sa atong mga tigpang-
gukod, layo sa kagubot ug kalibug sa gibiyaan nga gipuy-an (DBY, 482).
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang panagbingkil didto sa Illinois ug ang pagbiya sa 
mga Santos padulong ngadto sa Kasadpan.

• Kang kinsa gihatag ni Presidente Young ang pasidungog alang sa pag-
plano sa pagbalhin sa mga Santos ngadto sa Rocky Mountains ug sa Salt
Lake Valley?

• Unsa nga mga kahimtang ang nakaaghat sa paghingilin sa mga Santos
gikan sa Illinois? Giunsa man ni Presidente Young sa pagkahibalo kon
asa dad-on ang mga Santos?

Ang pagtawag og mga sakop ug pagmartsa sa Mormon Batalyon.

• Ngano nga ang mga lider sa Simbahan miawhag man sa 500 ka mga
boluntaryo sa pag-apil sa Mormon Batalyon ug sa pagbiya sa ilang mga
pamilya sa ingon nga labihang kalisud nga panahon sa ilang pagbalhin
ngadto sa kasadpan?

• Ang Mormon Batalyon wala gayud makaaway sa gubat tungod kay ang
gubat nahuman na sa dihang miabut sila sa ilang destinasyon. Unsa ang
giantus sa mga Santos tungod sa panawagan sa gobyerno alang sa usa ka
batalyon? Sa inyong hunahuna ngano kaha nga importante alang kanila
nga mohimo niana nga sakripisyo? Unsa nga mga kaayohan ang mire-
sulta gikan niini nga kasinatian?

Ang “pundok sa mga kabus” gipanalipdan 
pinaagi sa mga kalooy sa Ginoo.

• Giunsa sa Ginoo paghupay ang kagutom sa mga Santos sa makadiyot?
Giunsa man sa Ginoo pagtabang kaninyo sa mga panahon sa pangina-
hanglan?

Ang pundok sa mga pioneer ni Brigham Young sa pagka 1847
nangulo sa panaw paingon ngadto sa Salt Lake Valley.

• Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 136 naglangkob “sa Pulong ug Kabubut-
on sa Ginoo kalabut sa Kampo sa Israel diha sa ilang mga pagpanaw
ngadto sa Kasadpan” (bersikulo 1). Kini nga pagpadayag gihatag ngadto
kang Presidente Young didto sa Winter Quarters niadtong 14 sa Enero
1847. Agig dugang sa organisasyon nga gihulagway niini nga seksyon,
unsa pay lain nga tambag ang gihatag ngadto sa mga Santos nga nagbi-
haye padulong sa kasadpan?
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• Unsa nga kabalaka ang gipadayag ni Jim Bridger ngadto kang Presidente
Young? Unsa man ang gibasihan sa bug-at nga tubag ni Presidente Young
ngadto kang Mr. Bridger? Sa unsa nga paagi nga kamo nakasinati og
kalampusan nga miresulta gumikan gayud sa usa ka pagpakita og hugot
nga pagtuo?

• Ngano nga si Presidente Young mipili man sa pagpabilin sa Rocky
Mountains kay sa mopadayon ngadto sa California?

Pinaagi sa hugot nga pagtuo sa Dios ang mga Santos nakabuntog
sa ilang mga kalisdanan didto sa Kasadpan.

• Sa unsa nga mga paagi nga ang mga Santos nagtinguha nga makakita og
mga solusyon sa ilang kakabus?

• Si Presidente Young miingon, “Wala gayuy usa ka dapit, gikan sa kapa-
nahonan ni Adan hangtud karon, nga gipanalanginan og maayo sa atong
Amahan sa Langit kaysa niini nga dapit.” Unsa ang gikinahanglan gikan
sa mga Santos bisan asa pa nagpuyo aron sa pagsiguro sa pagpadayon
niadto nga mga panalangin? Unsa ang buot ipasabut sa pagpuyo pinaagi
sa hugot nga pagtuo? Unsa ang atong mahimo aron mas hingpit nga
magpuyo pinaagi sa hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo?

• Unsa ang nahimo sa mga Santos isip mga pioneer sa Rocky Mountains?
Unsa ang inyong mahimo sa pagtukod sa Simbahan diin kamo nagpuyo?

• Si Presidente Young mihimo sa dili kasarangan nga pamahayag, “Ania
dinhi mao ang gatusan ug liboan ka mga tawo nga walay mga kahigayu-
nan nga ang uban kanamo aduna…. Wala sila sa kahigayunan nga maka-
watan ug makuhaan sa ilang kabtangan, nga maanaa taliwala sa mga
manggugubot nga panon ug kamatayon, sama sa naangkon sa kadagha-
nan kanamo.” Sa inyong hunahuna unsa ang iyang buot ipasabut? Ngano
nga ang Salt Lake Valley “usa kadto ka pinakamaayo nga lugar sa pagpa-
sanay sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw”? Sa unsang paagi nga ang
mga kalisdanan nakapanalangin sa inyong kinabuhi? Unsa ang atong
mabuhat sa paghimo sa bisan sa pinakamahagitong pagsulay ngadto sa
usa ka kahigayunan nga molambo?
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Pagtukod sa Zion

Ang tibuok kalag ni Presidente Brigham Young gipahinungod sa pagtukod
sa Zion. Iyang gidumala ang pagpundok sa dul-an sa usa ka gatus ka libo
ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ngadto sa mga walog sa Rocky
Mountains ug mipahimutang og panimuyo diha sa mga upat ka gatus ka
mga siyudad ug mga lungsod. Nagtukod siya og mga templo ug mga taber-
nakulo, mitukod og mga stake ug mga ward sa tibuok kasadpang Estados
Unidos, ug mipadala og mga misyonaryo ngadto sa hapit tanang dapit sa
kalibutan. Walay usa nga mas nakasabut sa sakripisyo ug paningkamot nga
gikinahanglan, apan, sama sa iyang giingon, “dili kita maghulat sa mga
anghel, ... atong tukuron ang [Zion nga kita mismo]” (DBY, 443).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang Zion mao ang putli og kasingkasing.

Tuguti akong mosulti og pipila ka mga pulong kalabut sa Zion. Kita miang-
kon nga Zion. Kon kita ang putli og kasingkasing nan kita mao, kay ang “Zion
mao ang putli og kasingkasing” [tan-awa sa D&P 97:21] (DBY, 118). Asa man
ang Zion? Kon asa ang organisasyon sa Simbahan sa Dios. Ug unta nagpuyo
kini sa espirituhanong paagi diha sa matag kasingkasing; ug unta kita mag-
puyo sa ingon aron makabaton sa espiritu sa Zion kanunay! (DBY, 118).

Mao kini ang Ebanghelyo; mao kini ang plano sa kaluwasan; mao kini
ang Gingharian sa Dios; mao kini ang Zion nga gipamulong ug gisulat sa
tanang mga Propeta sukad sa sinugdanan sa kalibutan. Mao kini ang buhat
sa Zion nga gisaad sa Ginoo nga ipadayag (DBY, 118).

Ang Zion mokaylap, sa katapusan, sa kinatibuk-an niini nga yuta. Wala
nay suok o bahin sa yuta nga wala ang Zion. Kining tanan mahimong Zion
(DBY, 120).

Ang katuyoan sa atong kinabuhi kinahanglan mao ang pagbalaan sa
atong mga kaugalingon ug pagtukod sa Zion sa atong Dios.

Ang katuyoan sa atong kinabuhi kinahanglan mao ang pagtukod sa Zion
sa atong Dios, ang pagpundok sa Balay ni Israel, pagdala sa kahingpitan sa
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mga Hentil, pagpahiuli ug pagpanalangin sa yuta sa atong gahum ug pag-
himo niini sama sa Tanaman sa Eden, pagtigum og mga bahandi sa kahi-
balo ug kaalam diha sa atong kaugalingong mga panabut, paglimpyo sa
atong kaugalingong mga kasingkasing ug pag-andam sa usa ka katawhan sa
pagsugat sa Ginoo kon siya moabut (DBY, 88).

Kita walay tuyo dinhi gawas sa pagtukod ug pagpahiluna sa Zion sa Dios.
Kinahanglan kining buhaton sumala sa kabubut-on ug balaod sa Dios [tan-
awa sa D&P 105:5], subay nianang sumbanan ug kahusayan diin si Enoch
mitukod ug mihingpit sa Zion sa unang mga adlaw, nga gidala ngadto sa
langit, sa ingon nga ang panultihon miabut sa laing dapit nga ang Zion
nawala [tan-awa sa Moises 7:69]. Sa dili madugay mobalik kini pag-usab, ug
sama sa pag-andam ni Enoch sa iyang katawhan nga mahimong angayan
nga mabalhin sa pagkahimaya, busa kita, pinaagi sa atong pagkamatinud-
anon, kinahanglang moandam sa atong mga kaugalingon sa pagsugat sa
Zion gikan sa kahitas-an sa higayon nga mobalik kini nganhi sa yuta, ug sa
paghulat sa kahayag ug himaya sa pag-abut niini (DBY, 443).

Nagpaabut kita sa adlaw nga ang Ginoo moandam alang sa pagtukod sa
Bag-ong Jerusalem, agig pagpangandam sa Siyudad ni Enoch nga pagahiu-
sahon uban niini sa higayon nga matukod na kini dinhi niini nga yuta [tan-
awa sa Moises 7:62–64]. Nagpaabut kita nga magmaya nianang adlawa,
natulog man kita diha sa kamatayon sa wala pa kana, o dili. Kita nagpaabut,
uban sa tanang pagpanagana ug pagsalig nga ang mga anak makaangkon
diha sa usa ka ginikanan, nga kita maanaa didto kon si Jesus moabut; ug
kon wala kita didto, moabut kita uban niya: sa bisan unsa nga paagi kita
maanaa didto kon siya moabut (DBY, 120).

Ang katuyoan sa pagtukod sa Zion mao ang pagbalaan sa mga
anak sa Dios pinaagi sa mga ordinansa sa kaluwasan.

Kita gipundok ... alang sa pihong katuyoan sa paglimpyo sa atong mga
kaugalingon, nga kita mahimong mga bato nga sinapsapan diha sa templo
sa Dios. Ania kita dinhi alang sa katuyoan sa pagtukod sa Gingharian sa
Dios dinhi sa yuta. Aron mahimong andam alang niini nga buhat gikina-
hanglan ang pagpundok kanato gikan sa mga nasyon ug mga nasud sa kali-
butan [aron modawat] sa mga ordinansa sa balaang Priesthood sa Anak sa
Dios, nga gikinahanglan alang sa kahingpitan sa mga Santos agig pagpa-
ngandam sa iyang pag-abut (DBY, 121).

Ang ordinansa sa pagbugkos kinahanglang mapahigayon dinhi [anak nga
lalaki] ngadto sa [amahan], ug babaye ngadto sa lalaki, ug mga anak ngadto
sa mga ginikanan, ubp., hangtud nga ang sumpay sa henerasyon mahimong
hingpit diha sa mga ordinansa sa pagbugkos balik ngadto kang Amahang
Adan; mao nga, kita gimandoan sa pagpundok sa atong mga kaugalingon
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nga, aron mogawas gikan sa Babelon [tan-awa sa D&P 133:5, 7, 14], ug sa
pagbalaan sa atong mga kaugalingon, ug sa pagtukod sa Zion sa atong Dios,
pinaagi sa pagtukod og mga siyudad ug mga templo, pag-ugmad sa mga
nasud gikan sa kahimtang niini nga kamingawan, hangtud nga ang yuta
mabalaan ug maandam nga kapuy-an sa Dios ug sa mga anghel (DBY, 407).

Ang Ginoo miandam og mga paagi alang sa
mga Santos sa pagtukod sa Zion.

Nakaamgo ba kita nga kon kita gustong makapahiluna og usa ka Zion sa
karon o sa kahangturan kinahanglan kitang mohimo niini alang sa atong
mga kaugalingon? Nga ang tanan, kinsa adunay Zion diha sa kahangturan
sa mga Dios, mitukod, mihimo, milig-on, ug mihingpit niini sa ilang kau-
galingon, ug agig sangputanan mahimong takus nga makapahimulos niini?
(DBY, 118).

Kon kita nakahukom sa paghimo og Zion ato kining himoon, ug kini nga
buhat nagsugod diha sa kasingkasing sa matag tawo. Kon ang amahan sa
usa ka pamilya nangandoy sa paghimo og Zion diha sa iyang kaugalingong
balay, kinahanglan siyang mangulo niining maayo nga buhat, nga imposible
nga iyang mahimo gawas kon siya mismo nakaangkon sa espiritu sa Zion.
Sa dili pa siya makahimo sa buhat sa pagbalaan diha sa iyang pamilya, kina-
hanglan niyang balaanon ang iyang kaugalingon, ug pinaagi niini ang Dios
motabang kaniya sa pagbalaan sa iyang pamilya (DBY, 118).

Ang Ginoo nakahimo na sa iyang bahin sa buhat; iya kitang gilibutan sa
mga elemento nga naglangkob sa trigo, karne, lino, delana, sida, prutas, ug
sa tanan nga magamit sa pagtukod, pagpanindot ug paghimaya sa Zion sa
katapusang mga adlaw, ug mao kini ang atong tuyo sa pagpahiangay niini
nga mga elemento ngari sa atong mga gusto ug mga panginahanglan,
sumala sa kahibalo nga ato karong naangkon ug sa kaalam nga atong maba-
tunan gikan sa kalangitan pinaagi sa atong pagkamatinud-anon. Niining
paagiha ang Ginoo mopabalik pag-usab sa Zion dinhi sa yuta, ug walay lain
pang paagi (DBY, 294).

Walay bisan usa ka butang nga kulang diha sa tanang mga buhat sa mga
kamot sa Dios sa paghimo og Zion dinhi sa yuta kon ang mga tawo naka-
hukom sa paghimo niini. Makahimo kita og Zion sa Dios dinhi sa yuta kon
kita buot, diha sa samang baruganan nga kita makahimo sa pagpatubo og
usa ka umahan sa trigo, o makatukod og balay ug magpuyo niini. Walay
panahon sukad nga ang kagamitan wala dinhi diin naggikan ang pagpamu-
nga og mais, trigo, ubp., ug pinaagi sa makiangayong pagdumala ug pag-
han-ay niining kanunay nga kagamitan ang Zion sa Dios kanunay nga
matukod dinhi sa yuta (DBY, 118).
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Ang pagtukod sa Zion nagkinahanglan og
sakripisyo ug dakong paningkamot.

Buot namo nga ang tanang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw makasa-
but kon unsaon sa pagtukod og Zion. Ang Siyudad sa Zion, sa katahum ug
kaanindot, molabaw pa sa bisan unsang butang nga nailhan karon dinhi sa
yuta. Ang tunglo pagakuhaon gikan sa yuta ug ang sala ug pagkamalimbu-
ngon pagatangtangon gikan sa nawong niini. Kinsa ang mohimo niining
mahinungdanong buhat? Ang Ginoo modani ba sa mga tawo nga siya
motubos sa sentro sa Stake sa Zion, mopanindot niini ug dayon mobutang
kanila didto nga walay kahago diha sa ilang bahin? Dili. Siya dili moanhi
dinhi aron sa pagtukod og Templo, Tabernakulo, Dangpanan, o sa pagpa-
tubo og mga kahoy nga mamunga og prutas, mohimo og mga mga tapis
nga mga dahon sa igos o mga kupo gikan sa panit sa hayop, o magbuhat
diha sa tumbaga ug puthaw, kay nasayud na kita kon unsaon sa pagbuhat
niini nga mga butang.... Kinahanglan kitang motukod sa Zion, kon atong
buhaton ang atong katungdanan (DBY, 120).

Nakakita ako og mga lalaki ug mga babaye dinhi niini nga kongregas-
yon––pipila lamang kanila––kinsa gipalayas gikan sa sentro nga Stake sa Zion
[sa Jackson County, Missouri; tan-awa sa D&P 57:2–3]. Pangutan-a sila kon sila
aduna bay bisan unsa nga kasubo o kalisdanan; dayon patan-awa sila sa mata-
hum nga yuta nga ihatag unta sa Ginoo kon ang tanan nagmatinud-anon sa
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pagtuman sa iyang mga sugo, ug naglakaw diha sa iyang atubangan sama sa
kinahanglan nilang buhaton; ug dayon pangutan-a sila kalabut sa mga pana-
langin nga ila untang madawat. Kon sila mosulti kaninyo sa mga sentimento
sa ilang mga hunahuna, sila mosulti kaninyo nga ang yugo ni Jesus sayon unta
ug ang iyang gipas-an gaan unta, ug nga nindot unta kadto nga buluhaton nga
maglakaw diha sa pagkamasulundon sa iyang mga sugo ug mahimong usa sa
kasingkasing ug usa sa hunahuna; apan pinaagi sa kahakog sa uban, nga mao
ang pagsimba og dios-dios, pinaagi sa ilang pagkamasinahon, nga sama ra, ug
sa maibugon nga tinguha sa ilang mga hunahuna, sila gipapahawa ug gipala-
yas gikan sa ilang mga panimalay (DBY, 113–14).

Atong bansayon ang atong mga hunahuna hangtud nga kita magmaya sa
unsay maayo, maanindot ug balaan, padayong magtinguha nianang salabu-
tan nga mohimo natong epektibong makatukod sa Zion, nga naglangkob sa
pagtukod og mga balay, mga tabernakulo, mga templo, mga dalan, ug matag
kahamugaway ug panginahanglan sa pagpaanyag ug pagpanindot, magti-
nguha sa pagbuhat sa kabubut-on sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong
mga kinabuhi, magpalambo sa atong mga hunahuna sa tanang siyentipi-
kanhon ug mekanikal nga kahibalo, makugihong magtinguha sa pagsabut
sa mahinungdanong katuyoan ug plano sa tanang gilalang nga mga butang,
nga kita mahimong masayud kon unsay buhaton sa atong mga kinabuhi ug
unsaon sa pagpalambo sa mga pasilidad nga atong makab-ot (DBY, 247).

Mianhi kita dinhi aron sa pagtukod sa Zion. Unsaon man nato kini sa
paghimo? ... Kinahanglan kitang magkahiusa diha sa atong mga paningka-
mot. Kinahanglan kitang moadto sa trabaho uban sa hiniusang pagtuo
sama sa kasingkasing sa usa ka tawo; ug bisan unsa ang atong buhaton
kinahanglang ipahigayon diha sa pangalan sa Ginoo, ug dayon kita mapa-
nalanginan ug mouswag sa tanan natong buhaton. Kita adunay buhat nga
himoonon kansang kabug-aton lisud nga masulti (DBY, 284).

Daghang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang naghunahuna nga kon
sila nakatuman sa Ebanghelyo, nakahimo og sakripisyo sa pagbiya sa ilang
mga panimalay, tingali sa ilang mga ginikanan, mga bana, mga asawa, mga
anak, mga umahan, mga yutang natawhan, o uban pang mga butang nga
ilang giisip nga bililhon, nga ang buhat human na; apan bag-o pa lamang
kining nagsugod. Ang buhat sa paglimpyo sa atong mga kaugalingon ug
pag-andam sa pagtukod sa Zion sa Dios ... mao pa lamang ang pagsugod
diha kanato kon kutob pa lamang niana ang atong nabuhat (DBY, 444).

Ang tanan nga may kalabutan sa pagtukod sa Zion nagkinahanglan og
tinuod, grabe kaayo nga paghago. Walay bili ang paghisgot kabahin sa pag-
tukod og bisan unsa nga gingharian gawas kon pinaagi kini sa paghago;
nagkinahanglan kini sa paghago sa matag bahin sa atong organisasyon,
mental, pisikal, o espiritwal man kini, ug mao kana ang bugtong paagi sa
pagtukod sa Gingharian sa Dios (DBY, 291).
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Kon kita magtukod sa Gingharian sa Dios, o magpahimutang sa Zion
dinhi sa yuta, kinahanglan kitang maghago gamit ang atong mga kamot,
magplano gamit ang atong mga hunahuna, ug mangita og mga paagi ug
mga pamaagi nga matuman kanang butanga (DBY, 291).

Anaa kanunay sa akong panan-aw ang Zion. Dili kita maghulat sa mga
anghel, o ni Enoch ug sa iyang mga kaubanan nga moanhi ug magtukod sa
Zion, kita ang motukod niini. Kita ang mopatubo sa atong trigo, motukod
sa atong mga balay, mokural sa atong mga umahan, motanum sa atong mga
umahan ug prutasan, ug mohimo sa tanan nga makapahimo sa atong mga
lawas nga komportable ug malipayon, ug niining paagiha kita nagtinguha sa
pagtukod sa Zion dinhi sa yuta ug sa paglimpyo niini ug sa paghinlo niini sa
tanang mga mahugaw. Himoa nga adunay usa ka balaan nga impluwensya
nga mogiya kanato sa tanang mga butang nga kita adunay gahum; ibabaw
sa yuta nga atong gitikad, ibabaw sa mga balay nga atong gitukod, ug iba-
baw sa tanan nga atong gipanag-iya; ug kon kita mohunong sa pagpakigdait
nianang unsay dautan ug magpahimutang sa Zion sa Dios diha sa atong mga
kasingkasing, diha sa atong kaugalingong mga balay, diha sa atong mga siyu-
dad, ug sa tibuok natong nasud, kita sa katapusan makabuntog sa yuta, kay
kita ang mga ginoo sa yuta; ug, kaysa mga tunok ug mga sampinit, matag
mapuslanong tanum nga maayo alang sa pagkaon sa tawo ug sa pagpanin-
dot ug sa pagdayan-dayan magagikan sa sabakan niini (DBY, 443–44).

Ang Ginoo mipanalangin kanako; kanunay siya nga mipanalangin
kanako; gikan sa panahon nga ako nagsugod sa pagtukod sa Zion, ako hila-
bihan gayud nga napanalanginan. Makasaysay ako sa mga kahimtang kaba-
hin sa talagsaon kaayo nga kinaiya kalabut sa mga kaalam sa Dios ngari
kanako, nga ang akong mga kaigsoonan moingon diha sa ilang mga kasing-
kasing, “Maglisud ako sa pagtuo niini” (DBY, 452).

Ang akong espirituhanong kalipay kinahanglang makab-ot sa akong kau-
galingong kinabuhi, gani kini modugang og dako nga kaharuhay sa komu-
nidad, ug ngadto sa akong kalipay, ingon nga usa kanila, kon ang matag
lalaki ug babaye mosunod sa ilang relihiyon, ug makatagamtam sa kahayag
ug himaya sa Ebanghelyo alang sa ilang mga kaugalingon, mahimong mau-
yunon, mapainubsanon ug matinud-anon; padayong magmaya sa atuba-
ngan sa Ginoo, mobuhat sa katuyoan nga sila gitawag sa pagbuhat, ug
maniguro nga dili gayud mohimo og bisan unsa nga sayop (DBY, 119).

Ang tanan dayon mahimong kalinaw, hingpit nga kalipay, ug kahilum,
diha sa atong kadalanan ug diha sa atong kabalayan. Ang pagkinihaay
mohunong, wala nay kalisdanan sa atubangan sa High Council ug mga
Korte sa mga Bishop, ug ang mga korte, kagubot, ug panagbingkil mawala
na (DBY, 119).

Dayon makabaton kita og Zion, kay ang tanan mahimong putli og
kasingkasing (DBY, 119).
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Ang akong kasingkasing gipahiluna ko diha sa pagbuhat sa kabubut-on
sa Dios, sa pagtukod sa iyang Gingharian dinhi sa yuta, sa pagpahimutang
sa Zion ug sa mga balaod niini, ug sa pagluwas sa mga tawo; ug ako maka-
sulti, sa tinud-anay ug matinuorong paagi, nga ang paghunahuna wala
gayud moabut sa akong hunahuna, sa tanan nakong mga paghago, kon
unsa man ang akong mahimong ganti, o kon ang akong korona dako ba o
gamay, o kon aduna ba gayud kahay korona, usa ka gamay nga kabtangan,
usa ka dakong kabtangan, o walay kabtangan. Ako wala gayuy bisan unsa
nga paghunahuna o mga pamalandong kabahin niini, o nagtagad kalabut
niini. Ang tanang anaa sa akong hunahuna mao nga kadto akong katung-
danan sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, ug sa paghago sa pagtukod sa
iyang Gingharian dinhi sa yuta ... tungod kay ang mga baruganan nga gipa-
dayag sa Dios alang sa kaluwasan sa mga lumulupyo sa yuta putli, balaan
ug mahimaya ang ilang kinaiyahan. Diha kanila ang dungog ug mahangtu-
rong pagtubo, sila naggiya gikan sa kahayag ngadto sa laing kahayag, kalig-
on ngadto sa laing kalig-on, himaya ngadto sa laing himaya, kahibalo
ngadto sa laing kahibalo, ug gahum ngadto sa laing gahum (DBY, 452).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang Zion mao ang putli og kasingkasing.

• Giunsa paghatag og kahulugan ni Presidente Young ang Zion? (Tan-awa
usab sa D&P 97:21.)

• Kinsa man ang may katungod nga mga lumulupyo sa Zion, ug asa man
makit-an ang Zion? (Tan-awa usab sa Salmo 102:16; 4 Nephi 1:15–17;
D&P 109:39.)

Ang katuyoan sa atong kinabuhi kinahanglan mao ang pagbalaan
sa atong mga kaugalingon ug pagtukod sa Zion sa atong Dios.

• Si Presidente Young nagtudlo, “Ang katuyoan sa atong kinabuhi kina-
hanglan nga mao ang pagtukod sa Zion sa atong Dios.” Isip usa ka
Simbahan, unsa ang angayan natong buhaton aron sa pagtukod og Zion?
Unsaon ninyo isip indibidwal sa pagtabang niini nga buhat?

• Unsa man ang “sumbanan ug kahusayan” nga gigamit ni Enoch sa pag-
tukod ug paghingpit sa karaang Zion? (Tan-awa usab sa Moises 7:10–11,
17–21.) Unsaon man nato sa pagsunod nianang sama nga sumbanan
diha sa atong mga pamilya ug mga ward o mga branch karon?

• Unsaon man sa mga pamilya sa pagmugna og Zion diha sa ilang kauga-
lingong mga panimalay?
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Ang katuyoan sa pagtukod sa Zion mao ang pagbalaan sa mga
anak sa Dios pinaagi sa mga ordinansa sa kaluwasan.

• Unsaon nato sa pagbalaan sa atong mga kaugalingon ug sa atong mga
pamilya?

• Ngano nga kita “gimandoan sa pagpundok sa atong mga kaugalingon, aron
mogawas sa Babelon” ngadto paingon sa Zion? (Tan-awa usab sa D&P
44:4–6; 133:14.) Unsa ang espirituhanong Babelon ug unsaon man nato sa
paggawas niini?

• Unsa ang relasyon tali sa pagtukod og Zion ug sa mga ordinansa sa bala-
ang priesthood?

Ang Ginoo miandam og mga paagi alang sa
mga Santos sa pagtukod sa Zion.

• Unsa ang giandam sa Ginoo alang kanato aron kita makatampo sa pag-
pahimutang og Zion?

• Ang Zion nagsugod diha “sa kasingkasing sa matag tawo.” Unsa nga mga
gasa o mga talento nga kamo anaa nga makatabang kaninyo sa pagtukod
og Zion?

Ang pagtukod sa Zion nagkinahanglan og
sakripisyo ug dakong paningkamot.

• Sa unang mga adlaw sa Simbahan, ang nahimutangan sa sentro sa stake
sa Zion gipadayag (tan-awa usab sa D&P 57:2–3). Sumala ni Presidente
Young, unsa man ang nakapugong sa mga Santos sa pagsulod ngadto sa
ilang yutang kabilin ug sa pagpahimutang sa Zion nianang panahona?

• Unsaon sa Ginoo pagpahinabo sa pagpahimutang sa Zion? (Tan-awa usab
sa D&P 105:5–6.)

• Nganong importante nga atong “bansayon ang atong mga hunahuna”
samtang naningkamot kita sa pagtukod sa Zion?

• Si Presidente Young nagtudlo nga sa pagtukod sa Zion kinahanglan
kitang maghiusa diha sa atong mga paningkamot. Unsaon nato sa pag-
kab-ot niini nga panaghiusa diha sa atong mga pamilya, mga korum, ug
mga ward o mga branch?

• Ngano nga ang Ginoo nagkinahanglan og “tinuod, grabe kaayo nga pag-
hago” gikan kanato sa pagpahimutang sa Zion?

• Si Presidente Young namahayag, “Ang Ginoo mipanalangin kanako; …
gikan sa panahon nga ako nagsugod sa pagtukod sa Zion, ako hilabihan
gayud nga napanalanginan.” Unsa nga mga panalangin ang giandam
alang niadtong kinsa nagtuman sa ilang mga pakigsaad sa pagpahimu-
tang sa Zion? (Tan-awa usab sa Isaias 51:11.)
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Pinaagi sa pagbasa ug pag-ampo kabahin sa Basahon ni Mormon, si Brigham Young
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ang uban mosunod sa iyang ehemplo “diha sa tanang kamatinuoron ug sinseridad,
nan [sila] masayud nga ang Basahon ni Mormon tinuod” (DBY, 109).
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Ang mga Kasulatan

Kada gabii, si Presidente Brigham Young mobagting sa kampana alang sa
pag-ampo ug mopundok sa iyang pamilya libut kaniya aron sa pagkanta ug
pagpaminaw og tambag, magtuon sa pulong sa Dios, ug mopahigayon og
mga pag-ampo sa pamilya. Nagtuo siya sa pagtuon sa mga kasulatan ug
mitandi niini ngadto sa “usa ka ugsok nga igtutudlo [finger-post] nga nag-
tudlo sa dalan nga kinahanglan natong pagalaktan. Asa kini nagtudlo?
Ngadto sa Tinubdan sa kahayag” (DBY, 127). Iyang giawhag ang mga
Santos: “Nagbasa ba kamo sa mga Kasulatan, akong mga kaigsoonan, nga
daw kamo ang nagsulat niini sa usa ka libo, duha ka libo, o lima ka libo
ka tuig na ang milabay? Inyo ba kining gibasa nga daw sama nga kamo
nagbarug diha sa mga dapit sa mga tawo kinsa nagsulat niini? Kon wala
pa kamo makabati sa ingon, inyo kining pribilehiyo sa pagbuhat sa mao,
aron mahimo kamong sama ka sinati sa espiritu ug kahulugan sa gisulat
nga pulong sa Dios sama sa inyong inadlaw-adlaw nga lakaw ug pakig-
istorya, o sama sa inyong mga trabahante o sa inyong mga panimalay”
(DBY, 128).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang pagkat-on ug pagsunod sa mga pagtulun-an sa mga kasulatan
nagdala og inspirasyon ug direksyon sa atong mga kinabuhi.

Inyo kining pribilehiyo ug katungdanan ang pagpakabuhi aron nga kamo
makahimo sa pagsabut sa mga butang sa Dios. Anaa ang Daan ug Bag-ong
mga Tugon, ang Basahon ni Mormon, ug ang basahon nga Doktrina ug
mga Pakigsaad, nga gihatag ni Joseph kanato, ug hilabihan gayud ang kabi-
lilhon niini ngadto sa usa ka tawo nga naglatagaw diha sa kangitngit.
Nahimo silang sama sa usa ka parola diha sa kadagatan, o usa ka ugsok nga
igtutudlo nga nagtudlo sa dalan nga kinahanglan natong pagalaktan. Asa
kini nagtudlo? Ngadto sa Tinubdan sa kahayag (DBY, 127).

Ako nagtuo sa mga pulong sa Biblia.... Nagtuo ako sa mga doktrina kala-
but sa kaluwasan nga anaa niana nga basahon nga tinuod, ug nga ang pag-
sunod sumala niadtong mga butang makapauswag sa bisan unsa nga
katawhan, nasud o pamilya nga nagpuyo dinhi sa yuta. Ang mga doktrina
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nga anaa diha sa Biblia mopabayaw ngadto sa usa ka kinatas-an nga kahim-
tang sa tanan kinsa mosunod niini; mohatag kini kanila og kahibalo, kaa-
lam, gugmang putli, mopuno kanila sa kalooy ug mohimo kini kanila sa
pag-atiman sa mga panginahanglan niadtong kinsa anaa sa kalisud, o diha
sa sakit o sa kabus nga mga kahimtang. Sila kinsa nagsunod sa mga baru-
ganan nga anaa diha sa mga Kasulatan mahimong makiangayon ug mati-
nuoron ug mahiyason ug malinawon diha sa ilang lugar o sa laing dapit.
Sunda ang mga doktrina sa Biblia, ug ang mga lalaki mahimong talagsaon
nga mga bana, ang mga babaye mahimong sobra ka maayo nga mga asawa,
ug ang mga anak mahimong masulundon; mohimo kini sa mga pamilya
nga malipayon ug sa mga nasud nga adunahan ug malipayon ug ibayaw iba-
baw sa mga butang niining kinabuhia (DBY, 125).

Ako moingon nga atong himoon kini nga basahon [ang Biblia] nga
atong giya, alang sa atong lagda sa kalihokan; ato kining himoon isip pun-
dasyon sa atong hugot nga pagtuo. Nagtudlo kini sa dalan ngadto sa kalu-
wasan sama sa usa ka tagdok sa pahibalo [fingerboard] nga nagtudlo
ngadto sa usa ka siyudad, o usa ka mapa nga nagtudlo sa lungsod sa kabu-
kiran, mga sapa, o sa kalugwayan ug katas-on sa bisan unsang dapita dinhi
sa yuta nga atong gitinguha nga makit-an, ug kita walay mas maayo nga
himoon kaysa tuohan kini; busa, ako moingon nga ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw aduna sa pinaka natural nga hugot nga pagtuo ug tinu-
ohan sa bisan unsa nga katawhan dinhi sa yuta (DBY, 125).

Atong giisip ang Biblia ... isip usa ka giya ... nga nagtudlo ngadto sa usa
ka pihong destinasyon. Usa kini ka tinuod nga doktrina, nga dayag natong
isangyaw. Kon mosunod kamo sa mga doktrina, ug magiyahan sa mga
lagda niana nga basahon, mogiya kini kaninyo kon asa kamo mahimong
makita ingon nga kamo nakita, diin kamo mahimong makig-istorya kang
Jesukristo, makabaton sa pagbisita sa mga anghel, makabaton og mga
damgo, mga panan-awon, ug mga pinadayag, ug makasabut ug makaila sa
Dios alang sa inyong mga kaugalingon. Dili ba kini usa ka tukod nganha
kaninyo? Oo; mopakita kini kaninyo nga kamo nagsunod diha sa mga
lakang sa mga tawo sa karaang panahon. Inyong makita kon unsay ilang
nakita, masabtan kon unsay ilang natagamtaman (DBY, 126).

Walay panagbangi diha sa mga baruganan nga gipadayag diha sa Biblia,
sa Basahon ni Mormon, ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad [ang Perlas nga
Labing Bililhon wala pay eklesiastikanhong pagtugot sa panahon niini nga
pamahayag]; ug walay mahitabong panagbangi tali sa bisan unsa nga mga
doktrina nga gitudlo ni Joseph ang Propeta ug sa mga kaigsoonan karon,
kon ang tanan magpuyo sa paagi nga madumala sa Espiritu sa Ginoo. Ang
tanan wala magpuyo aron makabaton sa Espiritu sa Ginoo uban kanila sa
tanang higayon, ug ang resulta mao nga ang uban nahisalaag (DBY, 126).

Nagtuo kita sa Basahon ni Mormon, ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad nga
gihatag sa Ginoo ngadto kang Joseph Smith ug pinaagi kaniya ngadto sa
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Simbahan. Nagtuo usab kita nga kon wala kanato ang Espiritu sa Ginoo, ug
ang atong mga mata gipiyung aron nga kita dili makakita ug makasabut sa
mga butang ingon nga kini mao pinaagi sa espiritu sa pagpadayag, mahimo
kitang manamilit ngadto sa tanan niining mga basahon, bisan unsa pa man
ka daghan. Kon anaa kanato ang tanang pinadayag nga gihatag sukad pa sa
panahon ni Adan ug wala ang espiritu sa pagpadayag nga mahimo ug mag-
pabilin diha sa taliwala sa mga katawhan, kini imposible alang kanato nga
maluwas diha sa celestial nga gingharian sa Dios (DBY, 128).

Ang basahon nga Doktrina ug mga Pakigsaad gihatag alang sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw sa piho nga paagi alang sa ilang inadlaw-
adlaw nga pagpakabuhi ug mga kalihokan (DBY, 128).

Ang Biblia naglangkob sa mga doktrina sa kaluwasan.

Kini nga Basahon, nga mao ang Daan ug Bag-ong Tugon, nagsangyaw og
usa lamang ka sermon gikan sa Genesis ngadto sa Pinadayag (DBY, 126).

Ang doktrina nga atong gisangyaw mao ang doktrina sa Biblia, kini mao ang
doktrina nga gipadayag alang sa kaluwasan sa mga katawhan sa Dios, ug kon
ang mga tawo, kinsa sa makausa nagsunod niini, naglimud niini, sila naglimud
niini uban sa hingpit nga panabut ug nasayud nga sila naglinud sa kamatuoran
ug mibaliwala sa mga tambag sa Labaw nga Makagagahum (DBY, 126).

Ang Biblia tinuod. Mahimong wala kini tanan mahubad sa hustong
paagi, ug daghan sa bililhong mga butang ang tingali nabulag diha sa
kahugpongan ug paghubad sa Biblia [tan-awa sa Nephi 13:24–27]; apan
kita nakasabut, gikan sa mga gisulat sa usa sa mga Apostoles, nga kon ang
tanang mga gisulti ug mga gibuhat sa Manluluwas gisulat pa, ang kalibutan
dili makapaigo nga kasudlan niini [tan-awa sa Juan 21:25]. Ako moingon
nga ang kalibutan dili makasabut niini. Wala sila makasabut sa unsay anaa
kanato nga narekord, ni sa kinaiya sa Manluluwas, ingon nga gihulagway
diha sa mga Kasulatan; ug gani usa kini sa labing yano nga mga basahon sa
kalibutan, ug ang Biblia, kon kini masabtan, usa sa labing yano nga mga
basahon sa kalibutan, kay, kutob nga kini tukma ang pagkahubad [tan-awa
sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:8], kini walay lain kon dili kamatu-
oran, ug sa pagkatinuod walay misteryo gawas ngadto sa walay kahibalo.
Ang mga pinadayag sa Ginoo ngadto sa iyang mga binuhat gipahiangay
ngadto sa kinaubsan og kapasidad sa pagsabut, ug kini nagdala og kinabuhi
ug kaluwasan ngadto sa tanan kinsa andam nga modawat niini (DBY, 124).

Nagtuo kita sa Bag-ong Tugon, ug isip sangputanan, aron mahimong
mahiuyon, kinahanglan kitang motuo sa bag-ong pagpadayag, mga panan-
awon, mga anghel, sa tanang mga gasa sa Espiritu Santo, ug sa tanang mga
saad nga anaa niini nga mga basahon, ug motuo niini ingon nga kini nahi-
sulat (DBY, 124).
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Kita adunay usa ka balaang pagtahud ug usa ka pagtuo diha sa Biblia
(DBY, 124).

Pinaagi sa pagbasa sa Biblia atong makita nga ang Ebanghelyo anaa dili
lamang diha sa Bag-ong Tugon, apan diha usab sa Daan. Sila si Moises ug
ang mga Propeta nakakita ug nanagna sa apostasiya sa Simbahan. Ilang
nakita nga ang Ginoo nanglimbasug sa pagtabang sa mga tawo matag
karon ug unya, nga iyang mahatag kanila ang kamatuoran ug ang
Priesthood; ila usab nga nakita nga tungod sa kadautan sa mga tawo ilang
usbon ang iyang mga ordinansa, mosupak sa mga pakigsaad, ug molapas
sa iyang mga balaod [tan-awa sa Isaias 24:5], hangtud nga ang Priesthood
pagakuhaon gikan sa yuta, ug ang mga lumulupyo niini magpabilin diha sa
apostasiya ug kangitngit (DBY, 124–25).

Kita isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mikumpisal atubangan sa
Langit, atubangan sa langitnong mga panon, ug atubangan sa mga lumulu-
pyo sa yuta, nga kita mituo gayud sa mga Kasulatan ingon nga kini gihatag
ngari kanato, sumala sa labing maayo nga panabut ug kahibalo nga atong
nabatunan kabahin sa paghubad, ug sa espiritu ug kahulugan sa Daan ug
Bag-ong mga Tugon (DBY, 125–26).

Ang Basahon ni Mormon ... mipahayag nga ang Biblia tinuod, ug kini
mipamatuod niini; ug ang duha nagpamatuod sa usag usa nga tinuod. Ang
Daan ug Bag-ong mga Tugon mao ang sungkod ni Juda [tan-awa sa Ezekiel
37:15–19]. Inyong mahinumduman nga ang tribu ni Juda nagpuyo sa
Jerusalem ug ang Ginoo mipanalangin ni Juda, ug ang resulta mao ang mga
sinulat sa Daan ug Bag-ong mga Tugon. Apan hain man ang sungkod ni
Jose? Inyo bang masulti kon hain kini? Oo. Mga anak kadto ni Jose kinsa
mitabok sa mga katubigan ngadto niini nga kontinente [ang Amerika], ug
kini nga yuta napuno sa mga tawo, ug ang Basahon ni Mormon o ang sung-
kod ni Jose naglakip sa ilang mga sinulat, ug kini anaa sa mga kamot ni
Ephraim. Hain man ang mga Ephraimite? Nasagul sila sa tanang mga nasud
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sa yuta. Ang Dios nagtawag kanila sa pagpundok, ug iya silang gihiusa, ug
sila naghatag sa Ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan (DBY, 127).

Ang mga mensahe sa mga kasulatan yano ug sayon sabton
alang niadtong kinsa nagtinguha sa Espiritu sa Ginoo.

Wala kita sa samang kinaiya nga diha sa mga tawo pipila ka liboan ka tuig
na ang milabay––nag-agad sila sa Propeta o sa mga Propeta, o sa pagbaton
og dihadiha dayon nga pagpadayag alang sa ilang mga kaugalingon aron
masayud sa kabubut-on sa Ginoo, nga wala ang rekord sa ilang mga katigu-
langan, samtang kita adunay mga rekord kabahin niadtong kinsa nagpuyo
sa wala pa kita, usab sa pagpamatuod sa Balaang Espiritu; ug, sa katagbawan
sa tanan kinsa nagtinguha og usa ka pagpamatuod, makadangup kita niini
nga basahon ug mobasa nianang atong gituohan, magkat-on sa katuyoan
nga atong gitinguha, ang tumong nga atong gipaningkamutan nga matu-
man––ang katapusan sa lumba––ug ang kahingpitan sa himaya nga lapas pa
niining walog sa mga luha; isip sangputanan nakabintaha kita niadtong
kinsa nagpuyo nga una kanato (DBY, 128).

Ang mga tawo bisan asa mangutana, “Unsa ang buot ipasabut niini nga
kasulatan, ug unsaon nato sa pagkasabut niini o niana nga tudling?” Karon
ako nangandoy, akong mga kaigsoonan, nga kita makasabut sa mga butang
sa tukmang paagi ingon nga kini mao, ug dili sama sa pagpasabut niining
kusog, mabalhinon nga imahinasyon sa hunahuna sa tawo nga mahimong
nagmugna niini (DBY, 128).

Ako mangutana kanimo, brother B, unsaon nako sa pagtuo sa Biblia, ug
unsaon sa matag sumusunod ni Ginoong Jesukristo sa pagtuo niini? ... Ako
nagtuo niini ingon nga kini mao. Dili ako motuo diha sa pagbutang sa
bisan unsang interpretasyon niini sa bisan unsang paagi, gawas kon kini
gimando sa Ginoo mismo sa ubang paagi. Dili ako motuo nga nagkina-
hanglan kita og mga tighubad ug mga tigpatin-aw sa mga Kasulatan, sa pag-
usab niini gikan sa tukma, yano, simple nga kahulugan niini (DBY, 126).

Ang Biblia ingon lamang ka yano ug kasayon nga sabton sama sa pagpa-
dayag nga mao pa gayuy pagbasa nako kaninyo [tan-awa sa D&P 58], kon
kamo nakasabut sa Espiritu sa Dios––ang Espiritu sa Pagpadayag, ug masa-
yud kon sa unsang paagi nga ang Ebanghelyo sa kaluwasan gipahiangay
ngadto sa kapasidad sa huyang nga tawo (DBY, 128).

Kalabut sa Biblia, ang kahan-ayan sa pulong mao kanang unsay naandan
sa milabay nga mga siglo; apan bisan unsa pa man ang pinulongan, kana usa
lamang ka kustombre. Apan ako moingon nga ang mga doktrina nga gitudlo
diha sa Daan ug Bag-ong mga Tugon kalabut sa kabubut-on sa Dios ngadto
sa iyang mga anak dinhi sa yuta; ang kasaysayan sa unsay iyang nabuhat
alang sa ilang kaluwasan; ang mga ordinansa nga iyang gipasiugdahan alang
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sa ilang katubsanan; ang gasa sa iyang Anak ug sa iyang pag-ula––tanan
niini tinuod, ug kita, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, mituo niini
(DBY, 129).

Kon kita mamalandong ug makasabut sa hustong paagi, atong makat-
unan kon unsa ka sayon ang pagsabut sa Ebanghelyo, unsa kini ka yano
diha sa plano niini, sa matag bahin ug baruganan nga gipahaum sa hingpit
nga paagi ngadto sa kapasidad sa katawhan, sa ingon nga paagi nga kon
ipaila kini diha sa mga mahigugmaon sa kamatuoran makita kini nga sayon
kaayo ug yano kaayo, ug unsa gayud kaandam ang matinuoron sa pagda-
wat niini (DBY, 129).

Kinahanglan kitang tanan nga magpakabuhi sa ingon nga ang Espiritu sa
pagpadayag makaistorya ug makaimpluwensya sa atong kasingkasing ug
mosulti kanato sa unsay atong kinahanglan nga buhaton.... Apan sa pag-
buhat niini kinahanglan kitang mahimong sama sa gagmay nga mga bata;
ug si Jesus miingon nga kon kita dili mahimo kita dili makasulod sa ging-
harian sa langit. Unsa kini ka yano! Pagpuyo nga gawasnon sa kasina,
malisya, kasilag, panagbingkil, dili maayo nga mga pagbati, ug pagsulti og
dautan diha sa atong mga pamilya ug kabahin sa atong mga silingan ug
mga higala ug sa tanang mga lumulupyo sa yuta, bisan asa nato sila mahi-
mamat. Pagpakabuhi sa ingon nga ang atong mga konsyensya gawasnon,
limpyo ug tin-aw (DBY, 36).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang pagkat-on ug pagsunod sa mga pagtulun-an sa mga kasulatan
nagdala og inspirasyon ug direksyon sa atong mga kinabuhi.

• Sumala ni Presidente Young, nganong kinahanglan kita nga magtuon sa
mga doktrina sa Ginoo nga anaa diha sa mga kasulatan? Unsa nga mga
saad ang gihimo ni Presidente Young ngadto niadtong kinsa mosunod
sa mga lagda sa Biblia ug sa uban pang mga kasulatan?

• Sa unsang paagi nga ang mga rekord nga gatusan ug liboan ka tuig na
ang gidugayon makagiya sa atong mga kinabuhi karon? Giunsa sa mga
kasulatan sa paggiya sa inyong kinabuhi?

• Ngano, sumala ni Presidente Young, nga ang Doktrina ug mga Pakigsaad
gihatag? Sa unsang paagi nga ang Doktrina ug mga Pakigsaad nakatabang
kaninyo diha sa inyong “inadlaw-adlaw nga pagpakabuhi ug mga kaliho-
kan”? (Tan-awa usab sa D&P 4:3–4; 84:43–44; 86:11; 121:41–42, 45.)
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Ang Biblia naglangkob sa mga doktrina sa kaluwasan.

• Si Presidente Young nagtudlo nga ang Biblia “nagsangyaw og usa lamang
ka sermon gikan sa Genesis ngadto sa Pinadayag.” Unsa kana nga sermon?

• Sa unsang paagi nga ang mga kasulatan nakatabang kaninyo nga maka-
sabut “sa kinaiya sa Manluluwas”?

• Unsa ang mga sungkod ni Juda ug Jose? Unsa ang kalabutan sa Biblia ug
sa Basahon ni Mormon sa usag usa? Sumala ni Presidente Young, sa unsa
nga katuyoan nga ang sungkod ni Jose gibutang man ngadto sa “mga
kamot ni Ephraim”?

Ang mga mensahe sa mga kasulatan yano ug sayon sabton alang
niadtong kinsa nagtinguha sa Espiritu sa Ginoo.

• Unsa ang tambag ni Presidente Young ngadto niadtong kinsa kanunay
nga nagtinguha sa mga interpretasyon sa tawo kabahin sa mga kasulatan?

• Unsa ang mga kaayohan nga moabut kanato tungod kay kita adunay
mga rekord sa mga propeta diha sa mga kasulatan?

• Si Presidente Young midapit kanato sa pagtan-aw lapas pa usahay sa lisud
nga pinulongan sa mga kasulatan alang sa bililhong mga baruganan ug
mga doktrina nga mogiya sa atong mga kinabuhi. Unsa nga mga doktrina
ang piho niya nga gihisgutan? Ngano nga kining piho nga mga doktrina
importante man kanato karon?

• Sumala ni Presidente Young, para kang kinsa ang mga kasulatan nga
yano ug sayon man sabton?

• Si Presidente Young nagtudlo nga kinahanglan kitang “magpakabuhi sa
ingon nga ang Espiritu sa pagpadayag makaistorya ug makaimpluwensya
sa atong kasingkasing ug mosulti kanato sa unsay atong kinahanglan
nga buhaton.” Unsaon nato sa pag-ugmad sa espiritu sa pagpadayag
diha sa atong mga kinabuhi aron nga kita makasabut sa mas tataw nga
paagi sa mga mensahe sa mga kasulatan?
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Ang Priesthood

Si Presidente Brigham Young gi-ordinahan isip usa sa orihinal nga Napulog
Duha ka mga Apostoles niini nga dispensasyon. Isip bahin sa panalangin
nga gihatag ngadto kaniya sa iyang ordinasyon, gisultihan siya nga “ang
Balaang Priesthood [gi] tugyan ngadto kaniya, aron nga mahimo siyang
mobuhat og mga katingalahan pinaagi sa pangalan ni Jesus; nga mahimo
siyang mohingilin sa mga yawa, moayo sa masakiton, mobuhi sa patay,
mohimo sa buta nga makadawat sa ilang panan-aw, moadto sa lugar
ngadto sa laing lugar ug motabok sa dagat ngadto sa laing dagat” (HC,
2:188–89). Namahayag siya nga ang priesthood nga gihatag ngadto kaniya
usa ka “hingpit nga sistema sa pagdumala, kabahin sa mga balaod ug mga
ordinansa,” nga, “kon nasabtan sa husto,” mohatag og gahum sa matarung
nga sila “sa tinuod mahimong makaabli sa panudlanan sa Ginoo” (DBY,
130, 131).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang Ginoo midumala sa Iyang buhat didto sa langit
ug dinhi sa yuta pinaagi sa priesthood.

Kon adunay tawo nga gustong masayud kon unsa ang Priesthood sa
Anak sa Dios, mao kini ang balaod diin ang mga kalibutan nahimo karon,
nahimo kaniadto, ug mopadayon hangtud sa kahangturan. Mao kana ang
sistema nga nagdala sa mga kalibutan ngadto sa pagkabutang niini ug nag-
butang og mga tawo niini, mihatag niini sa ilang mga paglibut––sa ilang
mga adlaw, mga semana, mga bulan, mga tuig, sa ilang mga panahon ug
mga oras ug pinaagi niini sila nalukot ingon sa usa ka papel, sama sa nahi-
tabo kaniadto, ug moadto sa usa ka mas taas nga kahimtang sa pagkabu-
tang (DBY, 130).

Ang Priesthood sa Anak sa Dios, nga anaa taliwala kanato, usa ka hing-
pit nga han-ay ug sistema sa pamunoan, ug kini lamang ang makaluwas sa
tawhanong pamilya gikan sa tanang mga kadautan nga misakit karon sa
mga sakop niini, ug makasiguro kanila og kalipay ug kabulahan human
dinhi (DBY, 130).

Kini nga Priesthood dinhi na sa yuta sa nagkalainlaing mga panahon. Si
Adan aduna niini, si Seth aduna niini, si Enoch aduna niini, si Noe aduna
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niini, sila si Abraham ug Lot aduna niini, ug gipasa kini ngadto sa kapana-
honan sa mga Propeta, dugay na human sa kapanahonan sa karaang mga
tawo. Kini nga Labaw nga Priesthood nagmando, naggiya, nagdumala, ug
nagdumala sa tanang mga Priesthood, tungod kay mao kini ang pinakala-
baw sa tanan (DBY, 131).

Kon maghisgot kita kabahin sa celestial nga balaod nga gipadayag gikan
sa langit, nga mao, ang Priesthood, naghisgot kita mahitungod sa baruga-
nan sa kaluwasan, usa ka hingpit nga sistema sa pamunoan, kabahin sa
mga balaod ug mga ordinansa, diin kita mahimong maandam sa pag-agi sa
usa ka ganghaan ngadto sa lain, ug sa usa ka gwardiya ngadto sa lain, hang-
tud nga makaadto kita sa presensya sa atong Amahan ug Dios (DBY, 130).

Dili kini tungod sa pagtawag kanako nga usa ka Quaker, usa ka
Methodist o usa ka “Mormon” nga mao ang tinuod nga hinungdan sa
panagbingkil tali niining duha ka dagkong mga gahum––Kristo ug Bilyal
[ang dautan]; apan kini tungod sa kamatuoran nga ang Dios mitukod sa
iyang Gingharian dinhi sa yuta ug mipahiuli sa balaang Priesthood nga nag-
hatag sa mga kalalakin-an og katungod ug gahum sa pagpangalagad diha sa
iyang pangalan (DBY, 76).

Ang Ebanghelyo midala ngari kanato sa Balaang Priesthood, nga gipahi-
uli pag-usab ngadto sa mga katawhan. Ang mga yawe niana nga Priesthood
ania dinhi; aduna kita niini kanato; mahimo kitang motangtang, ug
mahimo kitang mosilyo. Makaangkon kita og kaluwasan, ug makahimo kita
sa pagpangalagad niini (DBY, 130–31).

Kon kamo natagbaw, diha sa inyong sensitibo nga mga gahum ug mga
galamhan, nga ang Dios mipadayag sa balaang Priesthood, mitukod sa
iyang Gingharian dinhi sa yuta, mipahiuli sa kahingpitan sa Ebanghelyo, ug
mipahimutang sa iyang kamot aron sa pagpundok sa Balay ni Israel, motu-
bag kini sa inyong katuyoan sama usab nga kamo miadto sa langit aron
makita ninyo mismo sa inyong mga kaugalingon (DBY, 429).

Kini nga balaod dili kanunay nga ania dinhi sa yuta; ug sa pagkawala
niini, ang ubang mga balaod mao ang gihatag ngadto sa mga katawhan
alang sa ilang pag-uswag, alang sa ilang edukasyon, alang sa ilang pamu-
noan, ug pagsulay kanila kon unsay ilang buhaton kon sila ang magdumala
sa ilang mga kaugalingon; ug unsay ato karong gitawag nga tradisyon ang
mitubo gikan niini nga mga kahimtang (DBY, 130).

Walay buhat sa usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw––walay katungda-
nan nga gikinahanglan––walay panahon nga gihatag, nga eksklusibo ug
independente sa Priesthood. Ang tanan ubos niini, sa pagsangyaw,
negosyo, o bisan unsang buhat nga may kalabutan sa husto nga pagpatun-
hay niini nga kinabuhi (DBY, 133).

Ang Ginoo nga Labawng Makagagahum dili motugot sa iyang Priesthood
nga mapapahawa pag-usab gikan sa yuta (DBY, 131).
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Kon ang matinud-anon nga mga Elder, nga naghupot niini nga
Priesthood, moadto sa kalibutan sa mga espiritu ilang dad-on uban kanila
ang samang gahum ug Priesthood nga anaa kanila samtang dinhi pa sa
mortal nga lawas (DBY, 132).

Daghan na ang gipamulong kabahin sa gahum sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw. Ang mga tawo ba nga gitawag og mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw ang aduna niini nga gahum, o ang Priesthood? Ang Priesthood; ug
kon sila magpakabuhi sumala ngadto niana nga Priesthood, makasugod
sila sa ilang buhat dinhi ug makaangkon og daghang mga kadaugan, ug
mahimong andam nga modawat sa himaya, pagka-imortal, ug kinabuhing
dayon, nga kon moadto sila sa kalibutan sa mga espiritu, ang ilang buhat
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mas molabaw pa kay ni bisan kinsang tawo o nilalang nga wala mapanala-
ngini sa mga yawe sa Priesthood dinhi (DBY, 131–32).

Ang mga yawe sa priesthood “makaabli sa panudlanan sa Ginoo.”

Ang Priesthood gihatag ngadto sa mga tawo ug ang mga yawe niini, ug,
kon masabtan og maayo, sila sa tinuod makaabli sa panudlanan sa Ginoo,
ug makadawat ngadto sa ilang labing hingpit nga katagbawan. Apan tungod
sa atong kaugalingon nga mga kahuyang, tungod sa kaluya sa tawhanong
kinaiyahan, dili kita makahimo sa ingon (DBY, 131).

Ila ba kining nawagtang sa dihang ilang gikutlo ang kinabuhi ni Joseph?
Wala. Ang “Mormonismo” ania dinhi, ang Priesthood ania dinhi, ang mga
yawe sa Gingharian ania dinhi sa yuta; ug sa pagpanaw ni Joseph, wala kini
mouban. Ug kon ang dautan molampus sa pagkutlo sa akong kinabuhi, ang
mga yawe sa Gingharian magpabilin diha sa Simbahan (DBY, 134).

Ang mga ordinansa sa balay sa Dios maoy alang sa kaluwasan sa tawha-
nong pamilya. Kita lamang ang bugtong mga binuhat dinhi sa yuta sa
karong panahona, nga atong nahibaloan, kinsa naghupot sa mga yawe sa
kaluwasan nga gisalig ngadto sa mga katawhan gikan sa kalangitan sa
Ginoong Labaw nga Makagagahum; ug kay anaa man kadtong kinsa naghu-
pot niini nga mga yawe, importante nga kini kinahanglang gamiton alang sa
kaluwasan sa tawhanong pamilya. Ang pagtukod og mga templo, mga dapit
diin ang mga ordinansa sa kaluwasan gipangalagad, gikinahanglan aron sa
pagpahinabo sa plano sa katubsanan, ug usa kini ka mahimayaong hilisgu-
tan nga angayang ipamulong ngadto sa mga Santos (DBY, 396–97).

Nagsulti kami sa kamatuoran ug wala mamakak, bisan kinsa nga nagtuo
nga si Joseph Smith, Junior, usa ka Propeta nga gipadala sa Dios, ug gi-
ordinahan niya nga makadawat ug maghupot sa mga yawe sa balaang
Priesthood, nga sunod sa kapunongan sa Anak sa Dios, ug gahum sa pag-
tukod sa Gingharian sa Dios dinhi sa yuta, aron sa pagpundok sa Balay ni
Israel, sa paggiya sa tanan kinsa nagtuo ug nagtuman ngadto sa katubsa-
nan, sa pagpahiuli nianang nawala tungod sa kalapasan––bisan kinsa nga
nagtuo niini, nagtuo sa Ginoo, ug nagtuman sa iyang mga sugo ngadto sa
katapusan sa ilang mga kinabuhi, ang ilang mga pangalan dili pagatangta-
ngon gikan sa basahon sa kinabuhi sa Kordero, ug makadawat sila og mga
korona sa himaya, pagka-imortal, ug kinabuhing dayon (DBY, 5).

Ang pagdawat ug paggamit sa gahum sa priesthood
nagkinahanglan og personal nga pagkamatarung.

Ang indibidwal kinsa adunay Priesthood, ug nagpadayon nga matinud-
anon sa iyang calling, kinsa nagmaya sa iyang kaugalingon sa kanunay nga
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pagbuhat sa mga butang sa Dios nga gikinahanglan sa iyang mga kamot, ug
nagpadayon sa tibuok kinabuhi diha sa pagpahigayon sa matag katungda-
nan mosiguro nganha sa iyang kaugalingon dili lamang sa pribilehiyo sa
pagdawat, apan sa kahibalo kon unsaon sa pagdawat sa mga butang sa
Dios, nga aron padayon siyang masayud sa hunahuna sa Dios; ug maka-
himo siya sa pag-ila tali sa maayo ug sayop, tali sa mga butang sa Dios ug
sa mga butang nga dili iya sa Dios. Ug ang Priesthood––ang Espiritu nga
anaa sulod kaniya, magpadayon sa pagtubo hangtud nga mahimo kining
sama sa usa ka tinubdan sa buhi nga tubig; hangtud nga mahimo kining
sama sa kahoy sa kinabuhi; hangtud nga usa na kini ka nagpadayon nga
tinubdan sa salabutan ug panudlo ngadto niana nga indibidwal (DBY, 132).

Ang mga kalalakin-an kinsa mga tigdala sa balaang Priesthood, kinsa
gisaligan sa mga pulong sa kinabuhing dayon ngadto sa kalibutan, kina-
hanglang padayon nga maningkamot diha sa ilang mga pulong ug mga
lihok ug sa inadlaw-adlaw nga kinaiya sa pagbuhat og dakong pasidungog
sa ilang calling ug katungdanan isip mga ministro ug mga representante sa
Labing Makagagahum (DBY, 130).

Kon ang balaang Priesthood anaa sa yuta, ug ang kahingpitan sa
Gingharian sa Dios moabut ngadto sa mga tawo, nagkinahanglan kini og
higpit nga pagkamasulundon sa matag punto sa balaod ug doktrina ug sa
matag ordinansa nga gipadayag sa Ginoo (DBY, 132).

Kon ang inyong pagtuo nakapunting diha sa husto nga butang, ang
inyong pagsalig dili matarug, ang inyong mga kinabuhi putli ug balaan, ang
matag usa nagtuman sa mga katungdanan sa iyang calling sumala sa
Priesthood ug sa kapasidad nga gihatag nganha kaninyo, mapuno kamo sa
Espiritu Santo, ug kini mahimong ingon ka imposible alang sa bisan kinsa
nga tawo nga molingla ug modala kaninyo sa kadautan sama sa usa ka bal-
hibo nga nagpabilin nga wala masunog diha sa taliwala sa hilabihan nga kai-
nit (DBY, 132).

Hangtud nga ang usa ka hakog, kinaugalingon nga tinguha mahanaw
gikan sa atong mga hunahuna, ug mahimo kitang matinguhaon sa kaayo-
han sa tanan, dili gayud kita makahimo sa pagpalambo sa atong balaang
Priesthood ingon nga kita kinahanglang mohimo (DBY, 133).

Ang balaang priesthood nagdala og sagradong mga panalangin
ngadto sa mga indibidwal ug mga pamilya.

Kini nga Priesthood gipahiuli na usab, ug pinaagi sa katungod niini
mahimo kitang masumpay ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa
ordinansa sa pagbugkos, hangtud nga makahimo kita og hingpit nga pag-
kasumpay gikan ni Amahang Adan ngadto na sa katapusang panahon sa
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yuta [tan-awa sa D&P 128:18] (DBY, 400). Nangamuyo ako sa mga Elder sa
Israel matag adlaw, kon ako adunay kahigayunan, sa pagsunod sa ilang reli-
hiyon––sa pagpakabuhi sa ingon nga ang Espiritu Santo mahimo nilang
kanunay nga kauban; ug dayon mahimo silang sarang nga mahimo nga
mga maghuhukom sa Israel, sa pagpangulo isip mga Bishop, tigdumala nga
mga Elder, ug mga High Councilor, ug isip mga kalalakin-an sa Dios, sa
pagdala sa ilang mga pamilya ug mga higala sa mabinationg paagi ug sa
pagdala kanila diha sa dalan sa kamatuoran ug hiyas, ug sa katapusan
ngadto sa Gingharian sa Dios (DBY, 136–37).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang Ginoo midumala sa Iyang buhat didto sa langit
ug dinhi sa yuta pinaagi sa priesthood.

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang priesthood? (Tan-awa usab sa
D&P 84:17–22.)

• Sa unsang paagi nga ang tanan nga atong gibuhat “nga may kalabutan sa
husto nga pagpatunhay niini nga kinabuhi” mahimong ubos sa pries-
thood? Sa unsang paagi kini makaapekto sa inyong mga lihok diha sa
panimalay, sa simbahan, sa eskwelahan, ug sa trabahoan?

• Unsa ang tugutan sa priesthood nga buhaton sa matinud-anong mga
elder didto sa kalibutan sa mga espiritu?

• Unsaon nato, isip mga miyembro sa Simbahan, sa pagpakabuhi sumala
sa mga baruganan ug kapunongan sa priesthood? (Tan-awa usab sa D&P
20:38–60.) Unsa man ang impluwensya sa priesthood diha sa inyong
kinabuhi? Unsaon man ninyo nga ang impluwensya ug gahum sa pries-
thood mahimong mas epektibo diha sa inyong kinabuhi ug sa kinabuhi
sa inyong pamilya?

Ang mga yawe sa priesthood “makaabli sa panudlanan sa Ginoo.”

• Nganong ang mga yawe sa priesthood wala man mawala sa Simbahan
tungod sa kamatayon ni Propeta Joseph Smith?

• Sa unsang paagi nga ang mga yawe sa priesthood “makaabli sa panudla-
nan sa Ginoo” ug makadala og kaluwasan ngadto sa tawhanong pamilya?

• Unsa ang gitudlo ni Presidente Young kabahin sa mga yawe sa pries-
thood? (Tan-awa usab sa D&P 107:18–20, 35; 132:7.) Unsa man ang gitu-
gutan niadtong mga yawe nga buhaton sa mga sulugoon sa Ginoo?
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Ang pagdawat ug paggamit sa gahum sa priesthood
nagkinahanglan og personal nga pagkamatarung.

• Sa unsang paagi nga ang personal nga kinabuhi sa naghupot sa pries-
thood makaimpluwensya sa iyang abilidad sa pagbuhat alang sa Ginoo?
Nganong ang personal nga pagkamatarung importante man kaayo?
(Tan-awa usab sa D&P 107:99–100; 121:41–46.)

• Sa unsang paagi nga ang “mga kalalakin-an kinsa mga tigdala sa balaang
Priesthood” makapasidungog sa ilang katungdanan ug calling? Unsa
nga mga panalangin ang moabut sa mga miyembro kinsa nagtuman sa
mga katungdanan sa ilang mga calling?

• Sa unsang paagi nga ang pagkahakog ug ang gahum sa priesthood dili
magkauyon? Nganong kinahanglan natong wagtangon ang pagkahakog
kon kita mopalambo sa priesthood? (Tan-awa usab sa D&P 121:37.) Sa
unsang mga paagi nga ang pagkahakog usa ka problema taliwala kanato
karon? Unsaon nato sa pagbuntog ang pagkahakog?

Ang balaang priesthood nagdala og sagradong mga panalangin
ngadto sa mga indibidwal ug mga pamilya.

• Giunsa sa priesthood pagpanalangin ug paglig-on ang inyong pamilya?
Nganong ang gahum sa priesthood importante kaayo sa pagmugna og
mahangturong mga pamilya? (Tan-awa usab sa D&P 128:18; 131:1–4;
132:19.)

• Unsa ang mahimong buhaton sa mga naghupot sa priesthood aron “sa
pagdala sa ilang mga pamilya ug mga higala sa mabinationg paagi ug sa
pagdala kanila diha sa dalan sa kamatuoran ug hiyas”?
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Ang Relief Society ug ang
Indibidwal nga Responsibilidad

Ang Female Relief Society sa Nauvoo, nga gitukod ni Propeta Joseph Smith,
usa ka importante nga paagi sa pagtabang sa mga kabus ug sa paglig-on sa
mga sister didto sa Nauvoo gikan niadtong 1842 hangtud sa pagka 1844.
Human sa pagkamartir ni Joseph, ang Relief Society nahunong sulod sa pipila
ka tuig. Sa pagka 1854, kay naaghat sa buhat sa mga sister alang sa mga
kabus, si Presidente Brigham Young mipahimutang sa mga Relief Society sa
ubang mga ward sa Utah. Sa dihang ang Estados Unidos mipadala sa kasun-
dalohan ni Johnston ngadto sa Utah pagka 1857, hinoon, ang mga organisas-
yon sa ward, lakip na ang Relief Society, gihunong na usab. Sa ulahing bahin
sa 1867 si Presidente Young nakahukom nga ang mga panginahanglan sa mga
kabus dili epektibong matubag kon dili ma-organisar ang mga sister. Iyang
gimandoan ang mga bishop sa pagpahimutang pag-usab sa mga Relief
Society: “Karon, mga Bishop, kamo adunay mga asawa nga batid nga mga
babaye ... ; ipatukod nila ang mga Female Relief Society sa nagkalainlaing
mga ward. Kita adunay daghang mga babaye nga may talento diha kanato, ug
nagkinahanglan kita sa ilang panabang niining butanga. Ang uban mahimong
maghunahuna nga usa kini ka butang nga walay pulos, apan kini dili; ug
inyong mabantayan nga ang mga sister mahimong nag-unang tinubdan sa
gahum sa kalihokan. Hatagi sila sa kaayohan sa inyong kaalam ug kasinatian,
hatagi sila sa inyong impluwensya, giyahi ug tudloi sila sa maalamong paagi
ug sa maayo, ug makakita sila og mga lawak alang sa mga kabus, ug maka-
baton og mga paagi sa pagsuporta kanila sa napulo ka pilo ang kapaspason
kaysa mahimo sa Bishop” (DEN, 14 sa Dis. 1867, 2). Karon ang mga sister sa
Relief Society manag-ubang nagtrabaho aron sa pagpalambo sa ilang mga
pamilya ug sa mga komunidad ug sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang mga Relief Society sister nagtabang sa pag-atiman sa mga kabus,
mga masakiton, ug sa mga anaa sa kalisdanan.

Ako adunay usa ka mubong sermon alang sa akong mga sister. Ako buot
nga kamo, ubos sa direksyon sa inyong mga Bishop ug maalamon nga mga
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kalalakin-an, sa pagpahimutang sa inyong mga Relief Society, ug sa paghan-
ay sa inyong mga kaugalingon ubos sa direksyon sa inyong mga kaigsoo-
nan (DBY, 218).

Kuhaa ang mga kababayen-an nga adunay maayo nga panabut nga
mahimo ninyong mga lider, ug dayon pangayo og tambag gikan sa mga
kalalakin-an nga adunay panabut; ug himoa nga kamo molihok sa unsay
inyong nahibaloan nga kinahanglan ninyong buhaton, ug himoa nga masi-
nati niadtong halangdong mga hiyas sa kinaiya nga anaa sa inyong sekso
(DNSW, 28 sa Abr. 1868, 2).

Tuguti ang usa ka sister sa pagtabang alang sa kahupayan sa pag-antus
ug kakabus, ug hapit na siya makasiguro nga mahimong malampuson, ilabi
na kon siya motabang ngadto niadtong sama kaniya og sekso. Kon inyong
sundon kini nga pamaagi inyong mahupay ang mga panginahanglan sa
mga kabus sa mas maayong paagi kaysa giunsa sila sa pag-atiman karon
(DEN, 14 sa Dis. 1867, 2).

Ako moingon dinhi ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kon
kamo mopakaon sa mga kabus sa kinasingkasing ug sa andam nga kamot
dili kamo ni inyong mga anak ang makitang magapangayo og kan-unon.
Niining mga butanga ang mga tawo husto; husto sila sa pagpahimutang sa
mga Female Relief Society, nga ang mga kasingkasing sa biyuda ug ilo mahi-
mong magmaya pinaagi sa mga panalangin nga buhong kaayo ug walay
hunong nga gihatag ngadto kanila (DBY, 217).

Mga sister, kamo aduna bay nakitang mga bata diha sa inyong kasilinga-
nan nga luoy og panaput ug walay mga sapatos? Kon kamo nakakita, ako
moingon kaninyo mga Female Relief Society sa pagkuha niini nga mga bata
ug tabangi sila sa ilang mga panginahanglan, ug pa-eskwelaha sila. Ug kon
makakita kamo og bisan kinsa nga batan-on, medyo edad-edaran o tigu-
lang na nga mga babaye nga anaa sa panginahanglan pangita og butang nga
ilang mahimo nga makapahimo kanila sa pagsuporta sa ilang mga kaugali-
ngon; apan ayaw tabangi ang mga tapulan, kay ang pagtabang niadtong
kinsa makahimo apan dili andam nga motrabaho makadaut sa bisan unsa
nga komunidad (DBY, 217).

Tabangi ang matag indibidwal sa ilang mga panginahanglan diha sa
inyong mga kasilinganan. Anaa kini sa kapasidad ug sa gahum sa mga
Female Relief Society kon wala kini sa gahum sa mga Bishop (DBY, 218).

Tan-awa ang inyong mga kaugalingon diha sa inyong kapasidad isip mga
Relief Society niini nga siyudad ug sa tibuok kabukiran. Tan-awa ang inyong
kahimtang! Hunahunaa kini sa inyong mga kaugalingon, ug tinoa kon
moadto ba kamo ug magkat-on sa impluwensya nga anaa kaninyo, ug
dayon mogamit niana nga impluwensya alang sa pagbuhat og maayo ug sa
pagtabang sa mga kabus diha sa katawhan (DNW, 14 sa Ago. 1869, 2).
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Usa ka rekord sa mga buhat sa tanan niining mga Female Relief Society
pagatipigan, ug kini mahibaloan kon kinsa ang matinguhaon ug matinud-
anon sa paghimo sa mga tambag nga gihatag kanila aron makapahimo kanila
sa pagpalambo sa ilang halangdon nga mga calling dinhi sa yuta (MS, 31:269).

Ang mga sister kinsa maalamong nagdumala sa ilang mga
kapanguhaan makahimo sa pagpadayon sa buhat sa Dios.

Buot akong motawag sa pagtagad sa atong mga sister sa atong mga Relief
Society. Malipayon kaming moingon nga daghan kanila ang nakahimo og
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dagkong butang. Buot kami nga sila magpadayon ug mouswag. Diha sa
atong mga Relief Society buot kaming mopaila og daghang mga kalamboan.
Buot kami nga ang atong mga sister nga adunay kasinatian motudlo sa
batan-ong mga babaye nga dili kaayo magmatinguhaon alang sa pagtagbaw
sa ilang nahunahunaan nga mga gusto, apan sa pagbutang sa ilang mga
kaugalingon ngadto sa mas tinuod nilang mga gikinahanglan. Ang mga
gusto walay kinutuban.... Hilig kaayo kita nga mosunod sa imahinasyon sa
atong mga kasingkasing, apan kon kita giniyahan sa kaalam, ang atong pag-
hukom matarung, ug atong makita nga makahimo gayud kita sa paglambo
sa hilabihan (DBY, 218).

Mga kababayen-an, kon kamo ang hinungdan sa pag-unlod niining
tibuok katawhan ngadto sa utang sa ingon nga makapaguol kanila, aduna
bay butang nga gikinahanglan gikan kaninyo? Sa akong hunahuna aduna,
kay kamo pagahukman sumala sa inyong mga binuhatan. Dili ba ang mga
lalaki sama ka usikan sa mga babaye? Oo, sigurado gayud nga sila ingon
niana, ug ingon usab ka buang (DBY, 213).

Ang usa ka maayong tig-atiman sa balay magtigum ug magdaginot ug mag-
tudlo sa iyang mga anak nga mahimong maayong mga tig-atiman sa balay, ug
unsaon sa pag-atiman sa tanan nga gisangun ngadto kanila (DBY, 213).

Siguroa kini nga ang inyong mga anak dili mag-usik-usik og pan ug uban
pang pagkaon. Kon kamo adunay pan nga sobra, ihatag kini sa mga kabus,
ug siguroa nga ang inyong mga anak dili modaut niini. Ayaw sila tuguti nga
moguba og bililhong sinina, apan butangi sila og lig-on, molungtad nga
sinina, ug pagtigum kon kamo makahimo, ug ihatag kini ngadto sa pundo
alang sa mga kabus (DNW, 29 sa Mayo 1861, 2).

Kinahanglan kitang makakat-on unsaon nato sa pag-angkon sa matag
panalangin ug matag pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanato, ug masayud
unsaon sa paggamit sa atong panahon, sa atong mga talento ug sa tanan
natong mga lihok alang sa pagpalambo sa iyang Gingharian dinhi sa yuta
(DBY, 53).

Ang panahon nga atong gigahin dinhi mao ang atong kinabuhi, ang
atong kabtangan, ang atong puhunan, ang atong katigayunan, ug kana nga
panahon kinahanglang gamiton sa mapuslanong paagi (DBY, 217).

Karon, mga sister, kon inyong hunahunaon kini nga mga butang dali
ninyong makita nga ang panahon mao ang tanang puhunan nga ania sa
yuta; ug kinahanglan ninyong hunahunaon nga ang inyong panahon bilil-
hon kaayo, katigayunan kini sa tinuod, ug, kon gamiton sa hustong paagi,
magdala kini nianang unsay modugang sa inyong kahamugaway, kaharu-
hay, ug katagbawan. Ato kining hunahunaon, ug dili na molingkod nga
mangiyugpos, mag-usik sa panahon, kay kini ang katungdanan sa matag
lalaki ug matag babaye sa pagbuhat sa tanan nga mahimo sa pagpalambo
sa Gingharian sa Dios dinhi sa yuta (DBY, 214).
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Ang mga sister kinahanglan nga “mopalambo, mopauswag, ug
mopasidungog sa kinabuhi nga ila karong naangkon.”

Ania dinhi mao ang mga batan-on, medyo edad-edaran ug tigulang na
nga mga babaye, kinsa tanan adunay kasinatian sumala ngadto nianang
ilang naagian.... Ako mosugod pinaagi sa pag-ingon ngadto niini, akong
mga sister, kini ila gayud nga katungdanan sa atubangan sa Dios, sa ilang
mga pamilya ug sa ilang mga kaigsoonan, sa paggamit sa ilang mga kauga-
lingon diha sa kapasidad diin sila gibutang, sumala sa ilang abilidad, aron
sila mahimong mopalambo, mopauswag ug mopasidungog sa kinabuhi
nga ila karong naangkon (MS, 31:267).

Himoa ang mga sister nga moatiman sa ilang mga kaugalingon, ug
mohimo sa ilang mga kaugalingon nga matahum, ug kon aduna kaninyo
ang matuo-tuohon kaayo ug walay kahibalo moingon nga kini garbo, ako
makaingon nga kamo wala mapahibalo kalabut sa garbo nga sala sa atuba-
ngan sa Ginoo, kamo walay kahibalo kalabut sa kaanindot sa kalangitan, ug
kabahin sa katahum nga anaa diha sa katilingban sa mga Dios. Kon pakit-
on kamo og usa ka anghel, inyong makita ang usa ka matahum ug maa-
nindot nga nilalang. Himoa ang inyong mga kaugalingon sama sa mga
anghel diha sa kaayo ug katahum (DBY, 215).

Ang Eva usa ka pangalan o titulo nga gihatag ngadto sa atong unang ina-
han, tungod kay sa tinuod lamang siya ang inahan sa tanang mga tawo
kinsa mopuyo dinhi niini nga yuta. Nagtan-aw ako sa usa ka kongregasyon
nga gihimo nga ingon gayud nga mga binuhat (MS, 31:267).

Tuguti ako, mga sister, sa pag-ingon, nga kita gitugahan og kapasidad sa
pagtagamtam ug sa pag-antus ug mahimong magmaya. Nagmaya ba kita nia-
nang mangil-ad? Dili; apan nianang unsay matahum ug maayo (MS, 31:267).

Tun-i ang kahusay ug kalimpyo diha sa inyong nagkalainlaing mga tra-
baho. Adornohi ang inyong siyudad ug kasilinganan. Himoa ang mga pani-
malay nga maanindot, ug pun-a ang inyong mga kasingkasing sa grasya sa
Dios (DBY, 200).

Makaingon ako ngadto sa mga sister, kon kamo adunay labihan kamaayo
nga mga talento, barug ug ipakita ang inyong kahayag. Ipakita sa inyong
mga silingan ug sa komunidad nga kamo makahimo sa pagtudlo niadtong
mga sister nga sa inyong tan-aw walay kahibalo o walay pagtagad (DNW, 15
sa Hunyo 1859, 2).

Sama sa kanunay nakong gisulti sa akong mga sister diha sa mga Female
Relief Society, kita adunay mga sister dinhi kinsa, kon sila adunay pribile-
hiyo nga makaeskwela, mamahimong ingon ka maayo nga mga mathema-
tician o mga accountant sama sa bisan kinsa nga lalaki; ug nagtuo kami
nga kinahanglan silang makabaton sa pribilehiyo sa pagtuon niining mga
natad sa kahibalo aron mahimo silang mopalambo sa mga gahum nga
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gituga nganha kanila. Nagtuo kami nga ang mga kababayen-an mapuslanon
dili lamang sa pagsilhig diha sa mga balay, paghugas sa mga plato, paghi-
pos sa mga higdaanan, ug sa pagpadako sa mga bata, apan kinahanglan
silang mobarug likod sa counter, moeskwela og abogasya o medisina, o
mahimong maayong mga bookkeeper ug makahimo sa pagbuhat sa
negosyo sa bisan unsa nga balay patigayon, ug sila mobuhat niini aron sa
pagpatunhay sa ilang kahimtang sa pagkamapuslanon alang sa kaayohan sa
katilingban sa kinatibuk-an (DBY, 216–17).

Ang mga sister diha sa atong mga Female Relief Society nakahimo og
dakong kaayohan. Makasulti ba kamo sa gidak-on sa kaayohan nga ang
mga inahan ug mga anak nga babaye sa Israel makahimo sa pagbuhat? Dili,
imposible kini. Ug ang kaayohan nga ilang gibuhat mosunod kanila ngadto
sa tibuok kahangturan (DBY, 216).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang mga Relief Society sister nagtabang sa pag-atiman sa mga kabus,
mga masakiton, ug sa mga anaa sa kalisdanan.

• Unsa nga panalangin ang gisaad ni Presidente Young ngadto niadtong
kinsa “mopakaon sa mga kabus sa kinasingkasing ug sa andam nga
kamot”? Unsa ang uban pa nga mga panalangin ang mahimong moabut
sa mga indibidwal, mga pamilya, o sa komunidad kon mopaambit kita sa
atong mga kapanguhaan? Nganong importante ang pagbuhat niini sa
kinasingkasing?

• Nganong kini “makadaut sa bisan unsa nga komunidad” ang paghatag
og panabang ngadto niadtong kinsa makahimo apan dili andam nga
motrabaho? Nganong ang pagtrabaho ingon man ka importante nga
baruganan?

• Si Presidente Young mitambag sa mga sister sa “pagtabang sa matag
indibidwal sa ilang mga panginahanglan diha sa inyong mga kasilinga-
nan.” Unsa nga mga matang sa mga panginahanglan ang anaa sa mga
tawo? Unsa nga pihong mga panginahanglan ang naobserbahan ninyo
ug sa uban diha sa inyong palibut? Unsaon ninyo sa pagserbisyo niad-
tong kinsa anaa sa panginahanglan diha sa inyong pamilya, inyong ward
o branch, o inyong komunidad?

• Sa unsa nga paagi nga ang mga Relief Society sister “mogamit niana nga
impluwensya alang sa pagbuhat og maayo”? Kanus-a kamo nakakita og
mga Relief Society sister nga nakatuman og mas daghan nga nagkauban
kaysa nabuhat sa nag-inusarang indibidwal nga mga babaye?

• Sa unsang paagi nga kamo makasuporta sa buhat sa Relief Society? Unsa
nga mga panalangin ang inyong nadawat pinaagi sa Relief Society?
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Ang mga sister kinsa maalamong nagdumala sa ilang mga
kapanguhaan makahimo sa pagpadayon sa buhat sa Dios.

• Si Presidente Young mitambag sa mga Relief Society sister sa pagtudlo sa
batan-ong mga babaye sa pagtagbaw sa ilang mga panginahanglan apan
dili sa ilang mga gusto. Unsaon ninyo sa pagsulti sa kalainan tali sa “nahu-
nahunaan nga mga gusto” ug sa “tinuod nga mga gikinahanglan”? Unsaon
nato sa pagkakat-on nga mas matagbaw sa unsay anaa kanato kaysa
mangandoy sa unsay wala kanato?

• Nganong importante ang paggamit sa atong mga kapanguhaan sa maa-
lamon ug sa madaginutong paagi? Sa unsang paagi nga ang pagpuyo nga
madaginuton sa mga Santos nakatampo sa pagtukod sa gingharian sa
Dios? Unsaon ninyo paggamit ang inyong mga kapanguhaan sa mas
maalamon nga paagi?

• Si Presidente Young mipasabut sa panahon isip “puhunan,” “atong kati-
gayunan,” ug “bahandi.” Nganong bililhon kaayo ang panahon? Unsaon
nato sa pagsiguro nga atong gigamit ang atong panahon sa maalamong
paagi?

Ang mga sister kinahanglan nga “mopalambo, mopauswag, ug
mopasidungog sa kinabuhi nga ila karong naangkon.”

• Unsaon nato sa “pagpalambo, pagpauswag ug pagpasidungog sa kina-
buhi nga [ato] karong naangkon”?

• Unsaon ninyo sa pagtampo sa “kahusay ug kalimpyo diha sa inyong nag-
kalainlaing mga trabaho”? Nganong ang kahusay ug kalimpyo impor-
tante man? Unsa man ang buot ipasabut sa “pagpuno sa inyong mga
kasingkasing sa grasya sa Dios”? Sa unsang paagi nga ang kababayen-ang
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw “makahimo sa [ilang mga kaugali-
ngon] sama sa mga anghel diha sa kaayo ug katahum”?

• Nganong importante alang sa mga kababayen-an sa pagpalambo sa ilang
mga talento? Unsa nga mga talento ang inyong matampo sa pagtukod sa
gingharian sa Dios? Sa unsang paagi kamo makatabang sa pagpauswag sa
gingharian sa Dios pinaagi sa inyong inadlaw-adlaw nga mga kalihokan?
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Organisasyon ug
Pangagamhanan sa Simbahan

Sa iyang ika-77 nga tuig, si Presidente Brigham Young mi-organisar sa
priesthood aron sa paghatag og mas tataw nga direksyon sa mga paghago
niini, aron sa paghiusa sa mga Santos, ug sa pagpundok ug pag-atiman sa
mga katawhan sa Israel. Ang epekto sa katapusang dako nga proyekto ni
Presidente Young gidayeg sa iyang assistant counselor, nga si Elder George
Q. Cannon. Miingon siya nga si Presidente Young “mipahimutang sa pries-
thood nga han-ay nga wala pa mahitabo sukad sa pagka-organisar sa
Simbahan dinhi sa yuta. Iyang gitino ang mga katungdanan sa mga
Apostoles, ... Seventy, ... mga High Priest, ... mga Elder, ... mas ubos nga
priesthood, uban sa kayano ug kalahi ug gahum––ang gahum sa Dios––diha
sa paagi nga makita sa rekord sa dili gayud masaypan nga pinulongan nga
walay usa nga masayop kinsa aduna sa Espiritu sa Dios nga nagauban
kaniya” (CHC, 5:507).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang Dios mopadayag sa Iyang kabubut-on ngadto sa
Simbahan pinaagi sa Presidente sa Simbahan.

Sa pagpahibalo sa mga butang kabahin sa doktrina nga adunay kalabutan
sa pag-uswag ug pagpadayon sa pagtukod sa Gingharian sa Dios dinhi sa
yuta, ug ang pagpadayag sa iyang hunahuna ug kabubut-on, aduna siya’y
usa lamang ka ba-ba diin pinaagi niini ipahibalo ang iyang kabubut-on
ngadto sa iyang katawhan. Kon ang Ginoo maghunahuna sa paghatag og
pagpadayag ngadto sa iyang katawhan, kon siya naghunahuna sa pagpada-
yag og bag-ong mga butang kabahin sa doktrina ngadto kanila, o mopahi-
gayon og pagpanton, iya kanang buhaton pinaagi sa tawo nga iyang gitudlo
ngadto niana nga mga katungdanan ug calling. Ang uban pang mga katung-
danan ug mga calling sa Simbahan mga tabang ug mga pangagamhanan
alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo ug sa paghingpit sa mga Santos, ubp.,
kada presidente, bishop, elder, priest, teacher, deacon ug miyembro nga
nagbarug ubos diha sa iyang mando ug nagpahigayon sa iyang calling ug
katungdanan sa Priesthood isip mga ministro sa mga pulong sa kinabuhi
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isip mga magbalantay sa panon sa pagbantay sa mga departamento ug sa
mga seksyon sa panon sa Dios sa tibuok kalibutan, ug isip mga tabang sa
pagpalig-on sa mga kamot sa Kapangulohan sa tibuok Simbahan (DBY, 137).

Ang pag-angkon ug pagpabilin sa espiritu sa Ebanghelyo, pagpundok sa
Israel, pagtubos sa Zion, ug pagluwas sa kalibutan kinahanglang atimanon
og una ug labaw sa tanan, ug kinahanglan mao ang nagpatigbabaw nga
tinguha diha sa mga kasingkasing sa Unang Kapangulohan, sa mga Elder sa
Israel, ug sa matag opisyal sa Simbahan ug Gingharian sa Dios (DBY, 137).

Sa paghukom sa tanang mga butang kabahin sa doktrina, aron mahi-
mong balido ang usa ka desisyon, gikinahanglan ang pagbaton og usa ra ka
tingog, hugot nga pagtuo ug desisyon. Diha sa kapasidad sa usa ka Korum,
ang tulo ka Unang mga Presidente kinahanglan mahimong usa sa ilang
tingog; ang Napulog Duha ka mga Apostoles kinahanglan mahimong usa
sa ilang tingog, aron makabaton og usa ka matarung nga desisyon diha sa
bisan unsa nga butang nga mahimong moabut atubangan kanila, sama sa
inyong mabasa diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Sa higayon nga inyong
makit-an kini nga mga Korum nga usa ra sa ilang pamahayag, mahimo
ninyo kining dawaton ingon nga tinuod [tan-awa sa D&P 107:27].
Papundoka ang mga Elder, nga matinud-anon ug matinuoron; ug kon
magkauyon sila sa bisan unsa nga punto, mahimo ninyong masayran nga
kini tinuod (DBY, 133).

Ang Ginoo nga Labawng Makagagahum nangulo niini nga Simbahan, ug
dili gayud siya motugot nga mahisalaag kamo kon makit-an kamong nag-
buhat sa inyong katungdanan. Mahimo kamong mopauli ug matulog sama
ka hinanok sa usa ka masuso diha sa mga bukton sa iyang inahan, nga
walay kahadlok kabahin sa bisan unsa nga peligro nga ang inyong mga lider
mopahisalaag kaninyo, kay kon sila mosulay sa pagbuhat sa ingon ang
Ginoo daling mosilhig kanila gikan sa yuta. Ang inyong mga lider nani-
nguha sa pagsunod sa ilang relihiyon kutob sa ilang mahimo sa pagbuhat
sa ingon (DBY, 137).

Ang Napulog Duha ka mga Apostoles naghupot sa mga yawe sa
priesthood alang sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan.

Ang mga yawe sa mahangturong priesthood, nga sunod sa kapunongan
sa Anak sa Dios, nahilakip sa katungdanan sa usa ka apostol. Ang tanang
priesthood, tanang mga yawe, tanang mga gasa, tanang mga pagtuga ug
tanan nga gipangandam sa pagsulod balik ngadto sa presensya sa Amahan
ug sa Anak, nalakip, nalibut, o moingon ko nga nalangkob diha sa pagka-
apostol (MS, 15:489).

Human kami mibalik gikan sa Missouri, ang akong igsoong lalaki nga si
Joseph Young ug ako nanagkanta human sa pagsangyaw diha sa usa ka



miting; ug sa dihang nahuman na ang miting, si Brother Joseph Smith mii-
ngon, “Dali, kuyog uban kanako ngadto sa akong balay.” Miadto kami ug
nanganta ngadto kaniya og dugay, ug nakig-istorya kaniya. Iya dayong
gibuksan ang hilisgutan kabahin sa Napulog Duha ug sa mga Seventy sa
unang higayon nga ako kining nahunahunaan sukad. Miingon siya, “Mga
kaigsoonan, motawag ako og Napulog Duha ka mga Apostoles. Sa huna-
huna nako mapundok gayud kita, sa hinayhinay, ug makapili og Napulog
Duha ka mga Apostoles, ug makapili og usa ka Korum sa mga Seventy
gikan niadtong kinsa nakaadto sa Zion....” Sa pagka 1835 sa katapusan sa
Enero o sa Pebrero, ... among gipahigayon ang among mga miting kada
adlaw, ug si Brother Joseph mitawag sa Napulog Duha ka mga Apostoles
[niadtong 14 sa Pebrero] (DBY, 141–42).

Ang calling sa usa ka Apostol mao ang pagtukod sa Gingharian sa Dios
sa tibuok kalibutan; ang Apostol mao ang naghupot sa mga yawe niini nga
gahum, ug wala nay lain pa. Kon ang usa ka Apostol mopalambo sa iyang
calling, siya ang pulong sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan sa tanang higa-
yon (DBY, 139).

Misulay ako sa pagpakita kaninyo, mga kaigsoonan, sa labing mubo
kutob sa mahimo, sa kapunongan sa Priesthood. Kon ang usa ka tawo ma-
ordinahan nga usa ka Apostol, ang iyang Priesthood walay sinugdanan sa
mga adlaw, o katapusan sa kinabuhi, sama sa Priesthood ni Melchizedek;
kay mao kadto ang iyang Priesthood ang gihisgutan niini nga pinulongan
ug dili sa tawo (DBY, 141).

Kini katungdanan ug pribilehiyo sa Napulog Duha ka mga Apostoles nga
makabaton sa Espiritu Santo nga mao ang ilang kauban sa kanunay, ug
magpuyo kanunay diha sa Espiritu sa Pagpadayag, nga masayud sa ilang
katungdanan ug makasabut sa ilang calling; mao usab kini ang katungda-
nan ug pribilehiyo sa Unang Kapangulohan sa Simbahan (DBY, 139–40).

Ang usa ka Apostol ni Ginoong Jesukristo adunay mga yawe sa balaang
Priesthood, ug ang gahum niini gisilyo diha sa iyang ulo, ug pinaagi niini
siya gihatagan og katungod sa pagsangyaw sa kamatuoran ngadto sa mga
tawo, ug kon sila modawat niini, maayo; kon dili, ang sala maanha sa ilang
kaugalingong mga ulo (DBY, 136).

Ang Mas Ubos nga Priesthood, niana, inyong makita, naggikan sa sulod
sa gilapdon [han-ay sa katungod] sa pagka-Apostol, tungod kay ang usa ka
tawo nga naghupot niini adunay katungod sa pagbuhat o pagpahigayon
isip usa ka High Priest, isip usa sa High Council, isip usa ka Patriarch, isip
usa ka Bishop, Elder, Priest, Teacher, ug Deacon, ug diha sa matag katung-
danan ug calling nga anaa sa Simbahan, gikan sa kinadak-an ngadto sa
kinagamyan, sa higayon nga ang katungdanan mangayo niini (DBY, 140).

Inyong mabasa diha sa pagpadayag nga nagpasabut niana sa dihang ang
Napulog Duha gitawag ug gi-ordinahan, ilang naangkon ang samang gahum
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ug katungod sa tulo ka Unang mga Presidente; ug sa pagbasa og dugang
inyong makita nga kinahanglan gayud nga adunay mga sumpay ug mga
panabang nga naggikan niini nga Priesthood [tan-awa sa D&P 107:22–26].
Ang mga Seventy nakaangkon sa samang gahum ug katungod; [nakadawat
sila og gitugyan nga katungod pinaagi sa pagtudlo alang sa] pagpahimu-
tang, pagtukod, paghan-ay, pag-ordinar ug pagpatunhay sa Gingharian sa
Dios sa tanang mga kahingpitan niini dinhi sa yuta. Kita adunay Korum sa
mga High Priest, ug adunay daghan kaayo niini. Sila usa ka lokal nga pun-
dok––nagserbisyo lamang sila sa ilang dapit nga gipuy-an; apan ang mga
Seventy mobiyahe ug magsangyaw; mao usab ang mga High Priest, kon sila
pagatawagon. Nakaangkon sila sa sama gayud nga Priesthood nga naangkon
sa mga Seventy ug naangkon sa Napulog Duha ug sa Unang Kapangulohan;
apan na-ordinahan ba sila sa tanang katungod, gahum, ug mga yawe niini
nga Priesthood? Wala, sila wala gayud. Sa gihapon sila mga High Priest sa
Dios; ug kon sila mopalambo sa ilang mga [calling] sa Priesthood, maka-
dawat sila sa umaabut nga panahon sa tanang katungod ug gahum nga
mahimong madawat sa mga kalalakin-an (DBY, 140).

Ang katungdanan sa bishop nahilakip sa Aaronic Priesthood
ug naghupot sa katungod sa pagpangalagad diha sa

temporal ug espirituhanong mga butang.

Ang katungdanan sa [Tigdumalang] Bishop nahilakip sa mas ubos
[Aaronic] nga Priesthood. Siya ang kinatas-ang opisyal diha sa Aaronic
Priesthood, ug aduna ... sa pagpangalagad sa mga anghel, kon siya adunay
hugot nga pagtuo, ug magpakabuhi aron siya makadawat ug makatagam-
tam sa mga panalangin nga natagamtaman ni Aaron (DBY, 143).

Ang Bishop diha sa iyang calling ug katungdanan anaa sa Simbahan sa
tanang higayon; dili siya tawagon sa pagbiyahe sa laing dapit aron mag-
sangyaw, apan diha sa iyang dapit; dili siya moadto sa laing dapit sa kalibu-
tan, apan kauban sa mga Santos (DBY, 144).

Ang mga Bishop kinahanglan mahimong hingpit nga ehemplo sa ilang
mga Ward sa tanang mga butang (DBY, 144).

Kon ang usa ka Bishop molihok sa unsa gayuy gipangayo sa iyang cal-
ling ug katungdanan, ug mopalambo niini, wala gayuy usa ka indibidwal
diha sa iyang Ward nga dili maggamit sa labing maayo nga paagi. Iyang sigu-
roon nga ang tanan magpuyo sa unsay kinahanglan nilang buhaton, mapa-
inubsanong maglakaw uban sa ilang Dios. Wala gayuy usa ka tawo diha sa
iyang Ward nga wala niya mailhi, ug mahimo siyang masinati sa ilang mga
kahimtang, kinaiya, ug pagbati [tan-awa sa 1 Timoteo 3:1–4] (DBY, 145).

Ang mga Bishop kinahanglang motawag niadtong kinsa sila adunay pag-
salig, kadtong kinsa nahibalo sila nga matinuoron, nga mahimong mga
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magbalantay diha sa tore, ug himoa nga sila masayud kinsa ang nanag-
antus (DBY, 145).

Himoa nga ang kada Bishop matinud-anong moatiman sa iyang Ward, ug
mosiguro nga ang kada lalaki ug babaye maayo ra og kahimtang ug matinud-
anon ug maayo ang panginabuhi; nga ang mga masakiton ug ang mga tigu-
lang giatiman sa hustong paagi nga walay usa nga nag-antus. Himoa ang
kada Bishop nga usa ka malumo ug matinabangon nga amahan sa iyang
Ward, mohatag og usa ka pulong sa kahupayan ug pag-awhag diri, usa ka
pulong sa pahimangno ug tambag didto, ug usa ka pulong sa pagpanton sa
laing dapit, diin gikinahanglan, nga walay pagdapig, maalamong mohukom
tali sa usa ka tawo ug sa laing tawo, moatiman ug maninguha sa matinuo-
rong paagi sa kaayohan sa tanan, magbantay sa panon sa Dios uban sa pag-
atiman sa usa ka tinuod nga magbalantay, nga ang dautang mga tawo dili
makasulod diha sa panon aron sa paglaglag kanila (DBY, 144–45).

Moingon ako ngadto sa Bishop, ... mao kini ang inyong trabaho ug cal-
ling. Ayaw tuguti nga adunay usa ka dapit, diha sa mga gipuy-an sa mga
Santos sa inyong mga Ward, nga wala ninyo mahibaloi (DBY, 146).

Ang mga Bishop kinahanglan, pinaagi sa ilang mga magtutudlo, mosi-
guro nga ang kada pamilya diha sa ilang mga Ward, kinsa makahimo, kina-
hanglang mohatag sa unsay ilang naandang makonsumo sa adlaw sa puasa
ngadto sa mga kabus (DBY, 145).

Ang pagdisiplina diha sa Simbahan makatabang sa mga
tawo nga mobalik ngadto sa pagkamatarung.

Dili gayud kita magbaton sa mga yawe sa katungod nga gisalig ngari
kanato nga mahimong mga magmamando hangtud nga kita magamando
sama sa pagmando sa Dios kon ania pa siya dinhi mismo (DBY, 146).

Apan ang Gingharian sa langit, sa higayon nga matukod na dinhi sa yuta,
aduna sa matag opisyal, balaod ug ordinansa nga gikinahanglan alang sa
pagdumala niadtong kinsa badlungon, o kinsa molapas sa mga balaod
niini, ug sa pagdumala niadtong kinsa nagtinguha sa pagbuhat og maayo,
apan dili makahimo sa pagsunod sa mga balaod ug mga baruganan sa
ebanghelyo; ug tanan niining mga gahum ug mga katungod anaa taliwala
niini nga katawhan (DBY, 146).

Mga Bishop, kamo ba adunay mga gipanghusay? Ang mga pagbati ba sa
mga kaigsoonan diha sa inyong mga Ward naglinay-anay ba? “Oo.” Unsa may
angay nilang buhaton sa maong mga sitwasyon? Kinahanglan silang mosu-
nod sa mga lagda nga gibutang, ug makig-uli dayon ngadto sa ilang mga
kaigsoonan. Sa akong hunahuna mahimo kining makita nga ang kadagha-
nan sa mga kalisdanan tali sa mga kaigsoonan nagagikan sa mga dili pagsi-
nabtanay kaysa gikan sa malisya ug sa usa ka dautang kasingkasing, ug kaysa
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nga istoryahan ang maong butang sa usag usa diha sa espiritu sa pagka-
santos, maglalis sila sa usag usa hangtud nga ang usa ka tinuod nga sayop
mamugna, ug makahimo sila og sala diha sa ilang mga kaugalingon. Kon
nakahimo kita og maayo sa nobentay nuebe ka mga higayon ug dayon naka-
buhat og usa ka dautan, unsa kini ka ordinaryo, akong mga kaigsoonan, sa
paghunahuna nianang usa ka dautan sa tibuok adlaw ug wala gayud mag-
hunahuna sa maayo. Sa dili pa kita mohusga sa usag usa kinahanglan kitang
motan-aw sa tinguha sa kasingkasing, ug kon kini dautan, nan pantuna kana
nga indibidwal, ug paghimo og usa ka paagi sa pagdala kaniya balik pag-
usab ngadto sa pagkamatarung (DBY, 149–50).

Gusto akong makakita sa High Council ug sa mga Bishop ug sa tanang
mga Maghuhukom nga puno sa gahum sa Espiritu Santo, nga kon ang usa
ka tawo moadto sa ilang atubangan makahimo sila sa paghukom sa hus-
tong paagi ug makasabut niana nga tawo, ug makahimo sa paghukom sa
kaso sa dali ug sa makiangayon nga paagi.... Gusto nako nga ang mga
Bishop ug ang uban pang mga opisyales nga makabaton og igong gahum
ug kaalam gikan sa Dios aron sa paghimo kanila nga masayud sa hingpit sa
tinuod nga kahimtang sa matag kaso nga mahimong moabut sa ilang atu-
bangan (DBY, 133).

Mahimong kamo, sa mapasumbingayong paagi, modukduk sa ulo sa usa
ka Elder ginamit ang usa ka bunal, ug wala siya makasabut apan sa iyang
hunahuna gihatagan ninyo siya og usa ka straw nga gibutang diha sa latik
aron suyopon. Adunay uban, kon inyo silang istoryahan, o kuhaon ang
straw ug mopanton kanila, kansang mga kasingkasing mapainubsanon;
sama sila kalumo diha sa ilang mga pagbati sa usa ka masuso, ug matunaw
sama sa usa ka kandila atubangan sa siga. Kinahanglan nga dili ninyo sila
pantunon sa hilabihan; kinahanglang mopanton kamo sumala sa espiritu
nga anaa sa tawo. Ang uban mahimo ninyong istoryahan sa tibuok adlaw,
ug wala sila makasabut kon unsay inyong giistorya. Adunay daghan kaa-
yong paagi. Tagda ang mga tawo kon unsa sila (DBY, 150).

Kon kamo badlungon sa usag usa––kon ang mga kaigsoonan makigkita
kaninyo ug moingon, “Mao kini ang imong sayop,” kinahanglan kamong
modawat niini sa mabinationg paagi, ug ipadayag ang inyong pasalamat alang
sa pagbadlong, ug ilha ang sayop sa dayag nga paagi, ug dawata nga maka-
himo kamo og sayop kanunay nga wala kamo masayud niini, ug moingon,
“Buot ako nga inyong lamdagan ang akong hunahuna, sa pag-agak kanako,
ug sa pagtudlo kanako ug paglig-on ug pagsuporta sa usag usa.” Unsa, diha
sa inyong mga kahuyang? Oo. Nagpaabut ba kamo nga makakita og usa ka
hingpit nga tawo? Dili samtang ania pa kamo dinhi sa yuta (DBY, 150).

Tuguti akong moingon ngadto sa mga kaigsoonan, kon kamo pantunon
ni bisan kinsa sa inyong mga lider, ayaw gayud hunahunaa nga ang kaaway
mao ang naghimo niini, apan dawata kini kanunay isip kaayohan gikan sa
kamot sa usa ka higala ug dili ingon nga gikan sa usa ka kaaway. Kon ang
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inyong mga presidente inyo pang mga kaaway ila kamong pasagdang mag-
inusara diha sa inyong mga kasaypanan. Kon kamo pinangga sa Ginoo
kamo pagapantunon [tan-awa sa Mga Hebreohanon 12:6]; dawata kini
uban sa hingpit nga kalipay (DBY, 133).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang Dios mopadayag sa Iyang kabubut-on ngadto sa
Simbahan pinaagi sa Presidente sa Simbahan.

• Giunsa sa Ginoo paggamit sa Presidente sa Simbahan ug sa Konseho sa
Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
sa pagdumala sa Simbahan? Giunsa sa mga lider nga naghupot sa ubang
mga katungdanan diha sa Simbahan sa pagtabang kanila? (Tan-awa usab
sa D&P 107:21–38; 132:7.)

• Nganong makahatag kita og puno sa hugot nga pagtuo ug pagsalig diha
sa nagdumalang mga korum sa Simbahan? (Tan-awa usab sa D&P 107:27.)

• Nganong dili tugutan sa Ginoo ang propeta nga mopahisalaag sa
Simbahan? Unsa man ang saad nga gihimo ni Presidente Young ngadto
niadtong kinsa mobuhat sa ilang katungdanan? (Tan-awa usab sa D&P
OD 1.)

Ang Napulog Duha ka mga Apostoles naghupot sa mga yawe sa
priesthood alang sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan.

• Unsa man ang mga yawe sa priesthood sa pagka-apostol?

• Unsa ang mga katungdanan sa mga Apostoles? (Tan-awa usab sa D&P
107:23–24, 33, 58.)

• Hisguti ang relasyon tali sa calling sa usa ka Apostol ug uban pang mga
katungdanan diha sa Melchizedek ug Aaronic Priesthood. (Tan-awa usab
sa D&P 107:58.)

• Unsa ang mga katungdanan sa Seventy karon samtang naglihok sila
ubos sa direksyon sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog
Duha? (Tan-awa usab sa D&P 107:34.)
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Ang katungdanan sa bishop nahilakip sa Aaronic Priesthood
ug naghupot sa katungod sa pagpangalagad diha sa

temporal ug espirituhanong mga butang.

• Unsa nga mga yawe, mga gahum, ug mga katungod ang gihuptan sa usa
ka bishop? (Tan-awa usab sa D&P 84:26–27; 107:13–17.) Unsa ang mga
responsibilidad sa bishop isip presidente sa Aaronic Priesthood? isip ang
tigdumalang high priest sa usa ka ward?

• Sumala ni Brigham Young, unsa ang buhaton sa usa ka bishop kinsa
“matinud-anong moatiman sa iyang Ward”? (Tan-awa usab sa 1 Timoteo
3:1–7.)

• Unsaon nato isip mga home teacher o mga visiting teacher nga mahi-
mong mas makatabang sa pagbantay sa Simbahan?

Ang pagdisiplina diha sa Simbahan makatabang sa mga
tawo nga mobalik ngadto sa pagkamatarung.

• Giunsa paghulagway ni Presidente Young kadtong kinsa nakalapas?

• Si Presidente Young miingon nga ang “kadaghanan sa mga kalisdanan
tali sa mga [tawo] nagagikan sa mga dili pagsinabtanay kaysa gikan sa
malisya ug sa usa ka dautang kasingkasing.” Unsa ang iyang tambag
alang sa pagdala sa mga dili pagsinabtanay?

• Unsa ang gustong makita ni Presidente Young diha sa mga konseho sa
pagdisiplina? (Tan-awa usab sa D&P 107:71–84; 134:10.) Sa unsa nga
paagi nga ang “gahum ug kaalam gikan sa Dios” makatabang niadtong
maghatag og paghukom diha sa usa ka konseho sa pagdisiplina? (Tan-
awa usab sa D&P 121:41–42.)

• Sa unsa nga paagi nga kadtong kinsa mopahigayon og mga konseho sa
pagdisiplina diha sa Simbahan mohimo sa “paghukom sa hustong paagi
ug makasabut” niadtong gidisiplina?

• Unsa ang gisulti ni Presidente Young kabahin sa “pagpanton sumala sa
espiritu nga anaa sa tawo”? (Tan-awa usab sa 3 Nephi 18:28–32.)

• Giunsa pagsulti ni Presidente Young nga kinahanglan natong itubag kon
kita gipanton sa atong mga lider? (Tan-awa usab sa D&P 95:1.)
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Ang sakrament usa ka kinahanglanon nga ordinansa “sa pagsaksi ngadto sa Amahan …
nga [kita] mga tumutuo ug nagtinguha sa pagsunod kaniya …

uban sa wala mabahin nga kasingkasing” (DBY, 171).
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Pagbalaan sa Adlaw nga
Igpapahulay ug sa Sakrament

Sa adlaw human sila miabut sa Salt Lake Valley, si Presidente Brigham
Young mihimo og mubo nga pakigpulong ngadto sa kampo sa pioneer mahi-
tungod sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay. Uban sa usa ka kaminga-
wan nga paga-ugmaron, mga tanum nga igtatanum, ug uban pang mga
dinalian nga buluhaton sa mao nga panahon, siya “mipahibalo sa mga kaig-
soonan nga ... kinahanglan dili gayud sila magtrabaho sa Dominggo, kon
[sila motrabaho gayud] mawala kanila ang gidaghanon sa kalima pil-a kon
pilay ilang kita pinaagi niini, ug kinahanglang dili sila mangisda o manga-
yam niana nga adlaw.” Miingon siya nga “kinahanglang adunay miting sa
matag adlaw nga Igpapahulay niini nga dapit o bisan asa kita mahimutang”
(WWJ, 25 sa Hulyo 1847). Si Presidente Young padayong nagpahimangno
sa mga Santos sa pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay agig paghinumdom
sa atong Dios ug sa atong balaan nga relihiyon” (DBY, 165).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang Pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay magdala sa
temporal ug espirituhanon nga mga panalangin.

Dalha kini nga basahon (ang basahon nga Doktrina ug mga Pakigsaad)
ug inyong mabasa dinhi nga ang mga Santos kinahanglang magtigum sa
panahon sa Adlaw nga Igpapahulay [tan-awa sa D&P 59:9–16].... Kini nga
mga tawo nga gitawag og mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, gipahimang-
noan pinaagi sa mga pagpadayag nga gihatag sa Ginoo, sa pagpundok sa
ilang kaugalingon niini nga adlaw. Niini nga sugo kita gipahimangnoan sa
pagpundok ug paghinulsol sa atong mga sala ug pagkumpisal sa atong mga
sala ug pag-ambit sa [sakrament] aron sa paghinumdom sa kamatayon ug
mga pag-antus sa atong Ginoo ug Manluluwas (DBY, 164).

Kon ang mga tawo mapundok sa pagsimba kinahanglan nilang kalimtan
ang ilang kalibutanon nga mga kabalaka diin sila nahisakop, niana ang ilang
mga hunahuna mahimutang sa maayo nga kondisyon sa pagsimba sa Ginoo,
sa pagtawag kaniya diha sa pangalan ni Jesus, ug sa pag-angkon sa iyang
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Espiritu Santo, aron sila makadungog ug makasabut sa mga butang sama nga
sila anaa sa kahangturan, ug makahibalo unsaon sa pagtugkad sa mga kalooy
sa atong Dios. Mao kini ang panahon nga ang ilang mga hunahuna maabli-
han, sa pagtan-aw sa dili makita nga kinaiya sa Dios, nga iyang ipadayag pina-
agi sa iyang Espiritu (DBY, 167).

Ang tanan kinahanglang hilum kon managpundok kita dinhi sa pag-
simba sa Dios. Hinumdumi ug sulayi ang hingpit nga kahilum, ug ayaw
paghagawhaw, pagsulti, o ibagnos ang inyong mga tiil (DBY, 167–68).

Pinaagi sa pagbiya sa atong mga umahan sa makadiyot, sa pagpundok
aron sa pagsimba sa atong Dios, akong ipaniguro kaninyo nga ang atong
mga tanum mas mamaayo pa kay sa atong igahin ang tanan natong pana-
hon diha sa atong mga umahan. Mamu-bo kita ug mananom ug maghago,
apan dili gayud nato hikalimtan nga ang Dios maoy mihatag sa tubo, ug
pinaagi sa panagpundok, ang atong panglawas ug espiritu mas mamaayo
pa, mas nindot kita nga tan-awon, ug ang mga butang niini nga kalibutan
modaghan pa nga maglibut kanato, ug mas labaw pa kitang makakat-on
kon unsaon sa pagpahimulos niini (DBY, 167).

Kinahanglan natong balaanon ang [Adlaw nga Igpapahulay] alang sa
atong kaugalingong temporal ug espiritwal nga kaayohan. Kon makita nato
ang mag-uuma nga nagdali, nga siya kinahanglan moadto sa iyang anihu-
non, ug sa pagkumpay, pagkoral, o sa pagpundok sa iyang mga kabakahan
sa panahon sa Adlaw nga Igpapahulay, kutob sa ako adunay labut, matawag
nako siya nga huyang sa pagtuo. Nawala kaniya ang espiritu sa iyang reli-
hiyon, kapin o kulang. Ang unom ka adlaw igo na kaayo alang kanato sa
pagtrabaho [tan-awa sa Exodo 20:9–11], ug kon gusto kita nga magdula,
magdula sulod sa unom ka adlaw; kon naghunahuna kita nga moadto og
excursion, gamita ang usa nianang unom ka adlaw, apan sa ikapito nga
adlaw, lakaw ngadto sa dapit nga simbahanan (DBY, 165).

Kay sa motugot sa mga buluhaton nga mogamit sa Adlaw nga Igpapahulay,
… kinahanglang mas minus ang atong buhaton kutob sa mahimo; kon giki-
nahanglan nga magluto, buhata kini; apan kon kini mahimong likayan, kini
mas maayo. Sa pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay sigun sa balaod ni
Moises, sa pagkatinuod, ako wala mohimo niini, kay kini mahimong molapas
sa akong gahum. Sa gihapon, ubos sa bag-o nga pakigsaad, kinahanglang
hinumduman nato ang paghupot nga balaan sa usa ka adlaw sa semana isip
adlaw aron sa pagpahulay—agi og handumanan sa pagpahulay sa Ginoo ug
sa uban pang mga Santos; ingon man alang sa atong temporal nga kaayohan,
kay kini gihimo alang sa tino nga katuyoan sa paghatag og kaayohan sa tawo.
Nahisulat dinhi sa basahon (sa Biblia), nga ang Adlaw nga Igpapahulay
gihimo alang sa tawo. Usa kini ka panalangin kaniya. Gamay lamang gayud
kaayo kon mahimo ang angay trabahoon nianang adlawa; igahin gayud kini
nga usa ka adlaw sa pagpahulay, sa pagpundok diha sa gipili nga dapit,
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sumala sa pagpadayag [tan-awa sa D&P 59:10–12], pagkumpisal sa atong
mga sala, pagdala sa atong mga ikapulo ug mga halad, ug pagdala sa atong
mga kaugalingon atubangan sa Ginoo (DBY, 164).

Karon, hinumdumi, akong mga kaigsoonan, kinsa kadtong mag-skating,
magsakay-sakay og tartanilya o mouban og mga excursion sa Adlaw nga
Igpapahulay—ug adunay daghang naghimo niini nga buhat—mga huyang
og pagtuo. Sa hinay-hinay, sa ginagmay, anam-anam, ang espiritu sa ilang reli-
hiyon mawagtang gawas sa ilang kasingkasing ug sa ilang mga pagbati, ug sa
dili madugay magsugod sila og pangita sa mga sayop sa ilang mga kaigsoo-
nan, sayop sa mga doktrina sa Simbahan, sayop sa organisasyon, ug sa kata-
pusan ilang talikdan ang Gingharian sa Dios ug moadto sa kalaglagan.
Manghinaut gayud ako nga kamo makahinumdom niini, ug mosulti niini
ngadto sa inyong mga silingan (DBY, 165).

Kabus man kita o datu, kon taligam-an nato ang pag-ampo ug ang atong
mga sakrament miting, atong gitaligam-an ang Espiritu sa Ginoo, ug ang
espiritu sa kangitngit mopatigbabaw kanato (DBY, 170).

Anaa kita ubos sa panginahanglan nga magpundok dinhi gikan sa Adlaw
nga Igpapahulay ngadto sa laing Adlaw nga Igpapahulay, ug diha sa mga
miting sa Ward, … sa pagtudlo, pagsulti, pag-ampo, pagkanta, ug pag-
awhag. Sa unsang hinungdan? Aron kita mahinumdom sa atong Dios ug sa
atong balaan nga relihiyon. Kini nga batasan gikinahanglan ba? Oo; tungod
kay kita may kalagmitan nga makalimot—may kalagmitan nga mahisalaag,
mao nga gikinahanglan nato ang Ebanghelyo nga mosulti sa atong mga
dunggan labaw pa kay sa kausa, kaduha, o katulo sa usa ka semana, o, tan-
awa, mobalik na usab kita sa atong mga sayop nga binuhatan sa kalibutan
(DBY, 165).

Ang Ginoo mitanum ngari kanato og pagkadiosnon; ug kana nga dios-
nong imortal nga espiritu kinahanglan nga pakan-on. Ang kalibutanong
pagkaon ba makatubag niana nga katuyoan? Dili; mohimo lamang kini sa
lawas nga buhi kutob nga ang espiritu nag-uban niini, diin naghatag kanato
og kahigayunan sa pagbuhat og maayo. Kana nga pagkadiosnon sulod
kanato nagkinahanglan og pagkaon gikan sa Tuburan diin kini migula. Dili
kini sa yuta, dili kini yutan-on, apan gikan sa langit. Ang baruganan sa kina-
buhing dayon, sa Dios ug sa pagkadiosnon, mao lamang ang makapakaon
sa imortal nga kapasidad sa tawo ug mohatag sa tinuod nga katagbawan
(DBY, 165).

Ang pag-anhi niini nga Tabernakulo sa pagbalaan ug pagbuhat sa kabubut-
on sa Dios usa ka adlaw sa semana, ug pagsunod sa kaugalingon natong
gusto ug pagbuhat sa atong kaugalingong kabubut-on sa tanang lain nga
panahon, usa ka binuang, kini walay kapuslanan, ug usa ka hingpit nga
pagbugal-bugal diha sa pagserbisyo sa Dios. Kinahanglan kita nga mobu-
hat sa kabubut-on sa Dios, ug mogahin sa tanan natong panahon alang sa
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katumanan sa iyang mga katuyoan, maanaa man kita sa Tabernakulo o
bisan asa (DBY, 166).

Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ug Sabado kinahanglang
igahin alang sa kahimayaan sa Dios, sama sa Dominggo, o kita mapakyas sa
tumong sa atong paningkamot [tan-awa sa D&P 59:11] (DBY, 166).
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Magpundok kita aron sa paglig-on ug aron malig-on.

Karon [sa Adlaw nga Igpapahulay] nagkapundok kita aron magkaistor-
yahanay, aron malig-on ug makabuhat og maayo sa usag usa (DBY, 167).

Samtang kita adunay kahigayunan sa pag-istoryahanay sa usag usa,
atong litukon ang mga pulong nga makahupay ug makalipay. Kon kamo
anaa sa impluwensya sa Espiritu sa kabalaan ug kaputli, ipadan-ag ang
inyong kahayag; apan kon kamo gisulayan ug gitintal ug anaa sa pagham-
pak ni Satanas, itago kana nga hunahuna diha sa inyong kaugalingon—tak-
uma ang inyong ba-ba; kay ang pagsulti makaani og bunga, sa maayo o
dautan nga kinaiya (DBY, 166).

Kon ang usa ka [tawo] mobukas o motapos sa usa ka miting pinaagi sa
pag-ampo, ang matag lalaki, babaye, ug bata sa kongregasyon kinsa mipa-
hayag nga usa siya ka Santos kinahanglang walay tinguha o mga pulong
diha sa ilang kasingkasing ug mga ba-ba gawas hinoon sa ipamulong sa
[tawo] nga maoy gihalad alang sa tanan nga kongregasyon (DBY, 170).

Kon adunay usa kaninyo nga mobati nga ang miting walay kinabuhi,
sigun sa akong mabatian usahay gikan sa ubang kaigsoonan, niana ang
inyong katungdanan mao ang pag-adto ug pagbutang og kinabuhi niana
nga miting, ug pagbuhat sa inyong bahin nga makamugna og dugang nga
Espiritu ug gahum sa Dios diha sa mga miting sa inyong dapit (DBY, 170).

Akong gamiton ang higayon sa pagsugyot ngadto sa atong mga kaigsoo-
nan nga mamulong sa kongregasyon nga ang atong mga sermon kina-
hanglan nga mubo, ug kon wala man gani kini kinabuhi ug espiritu
pamub-a pa gayud kini, kay kita walay panahon niini nga Komperensya nga
tugutan ang mga Elder kinsa namulong sa paghatag og taas nga sermon,
apan kita adunay panahon sa paghatag og pipila ka mga pulong sa pagha-
tag sa atong pagpamatuod, sa paghatag og pipila ka mga pulong sa pag-
tambag aron pagdasig sa mga Santos, sa paglig-on sa mga huyang, sa
pagpaningkamot nga matabangan kadtong nagduhaduha, ug aron magpa-
dayon sa unahan ang Gingharian sa Dios (DBY, 167).

Mga kaigsoonan, ako adunay usa ka hangyo kaninyo. Kon kamo mamu-
long, sulti gayud aron kami makadungog ug makasabut kaninyo.... Kon
kamo walay ikasulti, dawata ang akong tambag, ug lingkod sa inyong lingku-
ranan. Kon kamo adunay ikasulti, isulti kini, ug inig ka human nimo, undang
na. Tuguti nga ang inyong mga pagbati pagadumalahon ug pagapugngan
pinaagi sa mga baruganan sa kinabuhing dayon, nga kinahanglan sa mga
anak sa Dios, maglipay sa kamatuoran ug pagkamatarung (DBY, 167).

Ang pinakadako nakong tinguha ngadto sa akong Amahan ug Dios mao
nga unta ako mamulong nga ang akong mga pulong iyang dawaton ug
makaayo niadtong mga makadungog kanako (DBY, 168).
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Kon ako nagtinguha sa pagpakigpulong sa usa ka kongregasyon, ako …
mangayo ngadto sa Dios nga akong Langitnong Amahan diha, sa pangalan
ni Jesukristo, nga hatagan ako sa iyang Espiritu, ug mobutang sulod sa
akong kasingkasing sa mga butang nga gusto niya nga akong ipamulong
(DBY, 168).

Gikinahanglan nako ang atensyon sa kongregasyon ug ang hugot nga
pagtuo niadtong adunay hugot nga pagtuo; gikinahanglan nako ang kaa-
lam sa Dios ug ang iyang Espiritu sulod sa akong kasingkasing aron ako
makapamulong alang sa kaayohan sa mga katawhan. Bisan og ako usa ka
tigpamulong sa publiko sulod sa trayntay siyete ka tuig na, tagsa ra kaayo
akong mobarug atubangan sa kongregasyon nga dili nako bation ang sama
sa usa ka bata nga kamaulawon; kon ako mabuhi sama sa edad ni
Methuselah dili ako makahibalo kon mabuntog ko kini. Aduna kini mga
rason nga akong nasabtan. Kon ako motan-aw sa nawong sa adunay kahi-
balo nga mga tawo akong gitan-aw ang imahen sa usa ka Dios nga akong
gialagaran. Wala kay makita kon dili ang piho nga bahin sa pagkadiosnon
nga anaa sulod kanila; ug bisan kita gisul-oban og mga lawas nga may ima-
hen sa atong Dios, sa gihapon kini nga mortalidad matago niana nga bahin
sa pagkadiosnon nga atong napanunod gikan sa atong Amahan. Mao kini
ang hinungdan sa akong kamaulawon (DBY, 168).

Sa pagpamulong sa usa ka kongregasyon, bisan kon ang mamumulong
dili makasulti og labaw sa tunga sa dosena ka mga pulong, ug kadtong mga
kiwaw kaayo nga pagkasulti, kon ang iyang kasingkasing putli atubangan sa
Dios, kadtong putol-putol nga pagkasulti mas dako pa og bili kay sa batid
nga pagkapamulong nga walay Espiritu sa Ginoo ug mas labaw pa og bili
diha sa panan-aw sa Dios, mga anghel, ug sa tanang maayo nga mga tawo.
Sa pag-ampo, bisan kon ang mga pulong sa usa ka tawo diyutay ra ug
kiwaw ang pagkasulti, kon ang kasingkasing putli atubangan sa Dios, kana
nga pag-ampo mas daghan pa og madawat kay sa pagkabatid ni Cicero [usa
ka batid nga mamulong nga taga-Roma niadtong unang siglo B.C.]. Unsa
ang hunahuna sa Ginoo, nga Amahan natong tanan, kabahin sa atong
pamaagi sa pagpahayag? Ang yano, matinud-anon nga kasingkasing mas
hatagan og pagtagad sa Ginoo kay sa pasigarbo, kabantug, kangilngig, ug
kabatid nga minugna sa tawo. Kon siya motan-aw sa usa ka kasingkasing
nga puno sa sinseridad, kaligdong, ug sama sa bata nga ka yano, makita
niya ang usa ka baruganan nga molahutay sa hangtud—“Mao kana ang
espiritu sa akong kaugalingon nga gingharian—ang espiritu nga akong
gihatag ngadto sa akong mga anak” (DBY, 169).

Ako nagtuo nga atong katungdanan ang pagsunod sa tanang butang nga
maayo, matahum, dungganon ug dalaygon. Angay natong sundon ang maa-
yong mga mamumulong, ug pagtuon aron sa paghatud sa atong mga ideya
ngadto sa usag usa sa pinakamaayo ug maayong pagkapili nga pinulongan,
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ilabi na kon kita maghatag og mahinungdanon kaayong mga kamatuoran sa
Ebanghelyo sa kalinaw ngadto sa mga katawhan. Kanunay ako nga mogamit
sa pinakamaayo nga pinulongan nga akong magamit (DBY, 169).

[Hinoon,] nagtuo ako … nga kon anaa kanako ang tanang kahanas sa
pinulongan nga naangkon sa makinaadmanon, ang akong espiritu labaw
nga malipay sa usa ka pag-istoryahanay nga susama sa mga bata, ug kana
usab, sa usa ka yano nga pinulongan, kay sa pinaka makinaadmanon nga
estilong gigamit. Ang usa ka yano, tin-aw nga pamaagi sa pagpahayag og
mga ideya mao ang labaw nga makalipay kanako (DBY, 169).

Ang adlaw sa puasa gihatag aron sa pagtabang sa mga nanginahanglan
ug sa paglig-on sa ilang mga pagpamatuod.

Nasayud kamo nga ang una nga Huwebes sa matag bulan [karon una nga
Dominggo] gihimo nato nga adlaw sa puasa. Pila sa ania dinhi ang nasayud
sa sinugdanan niini nga adlaw? Kaniadto sa wala pa ang pagbayad og ika-
pulo, ang mga kabus gisuportahan pinaagi sa mga donasyon. Moadto sila
kang Joseph ug mangayo og panabang, sa Kirtland, ug siya miingon nga
kinahanglan gayud nga adunay adlaw sa puasa, diin kini nadesisyunan.
Pagahimoon kini kausa sa usa ka bulan, sama karon, ug tanan nga unta kao-
non nianang adlawa, ang harina, o karne, o mantikilya, o prutas, o bisan
unsa, dad-on ngadto sa miting sa puasa ug ihatag ngadto sa tawo nga gipili
sa tuyo nga mohipos niini ug sa pag-apud-apod niini ngadto sa mga kabus
(DBY, 169).

Sa atong mga miting sa adlaw sa puasa, ang mga Santos magpundok sa
pagpahayag sa ilang mga pagbati ug sa paglig-on sa usag usa sa ilang pag-
tuo sa balaan nga Ebanghelyo (DBY, 169).

Wala ba kamo makadawat sa ingon ka daghan nga espiritu sa salabutan,
sa espiritu sa kahibalo, ug sa makahupay nga mga impluwensya sa Espiritu
Santo, nga mopabarug sa mga tawo ug mopamatuod sa mga butang sa
Dios nga ilang nahibaloan, sa mga butang nga ilang nasinati sa kaugali-
ngon? Wala ba kana modala sa tataw nga paagi nganha sa inyong mga huna-
huna sa kamaayo sa Ginoo sa pagpadayag nganha kaninyo sa mga
kamatuoran sa Ebanghelyo? Wala ba kana molig-on sa inyong hugot nga
pagtuo, mohatag kaninyo og dugang pagsalig ug mosaksi diha kaninyo nga
kamo mga anak sa Dios? Sa labing siguro kini nakahimo. Busa, kon adunay
mopamatuod sa mga butang sa Dios, nagpalig-on kini sa ilang mga kaigso-
onan, sama gayud sa karaan nga mga panahon dihang sila nagsunod sa
tambag sa, “Pagpamulong kanunay ngadto sa usag usa,” “lig-una ang imong
mga kaigsoonan,” ug daghan pa (DBY, 170).
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Pinaagi sa pag-ambit sa sakrament, atong hinumduman
ang Manluluwas ug bag-ohon ang atong mga

pakigsaad sa atong Langitnong Amahan.

Moingon ako ngadto sa mga kaigsoonan, diha sa pangalan sa Ginoo, nga
atong katungdanan ug gikinahanglan gikan kanato, sa atong Langitnong
Amahan, pinaagi sa espiritu sa atong relihiyon, pinaagi sa atong mga pakig-
saad sa Dios ug sa usag usa, nga kita mobuhat sa mga ordinansa sa balay sa
Dios, ug ilabi na sa Adlaw nga Igpapahulay, sa pagtambong sa Sakrament sa
Panihapon sa Ginoo. Dayon motambong sa mga miting sa Ward ug sa mga
miting sa Korum (DBY, 171).

Sa ordinansa [sa sakrament] kita motambong niini aron ..., atong mapa-
kita sa Amahan nga kita nahinumdom ni Jesukristo, ang atong Magulang
nga Igsoon; kita mopamatuod kaniya nga kita andam sa pagdala ngari
kanato sa iyang pangalan. Kon kita naghimo niini, buot nako nga ang mga
hunahuna ingon man ang atong lawas ania dinhi. Buot nako nga ang
tibuok pagkatawo ania dinhi kon moanhi kamo sa miting (DBY, 171).

Ako moawhag sa mga kaigsoonang lalaki ug mga babaye sa pagdawat
niini nga mga ordinansa matag Dominggo, kon [kamo] managpundok....
Mag-ampo ako alang kaninyo, mga kaigsoonan, sa hingpit nga pagpama-
landong niini nga mga ordinansa ug pagtinguha sa Ginoo sa tibuok nin-
yong kasingkasing nga unta kamo makadawat sa gisaad nga mga
panalangin pinaagi sa pagkamasulundon ngadto niini. Itudlo ngadto sa
inyong mga anak ang pagbalaan niini; isilsil diha sa ilang mga hunahuna
ang kaimportante niini. Ang pagbalaan niini sama ra usab ka kinahangla-
non sa atong kaluwasan sama sa ubang mga ordinansa ug mga kasugoan
nga gipasiugdahan aron ang mga katawhan mabalaan, nga si Jesus unta
mopanalangin kanila ug mohatag kanila sa iyang espiritu, ug mogiya ug
motudlo kanila nga sila unta sa ilang kaugalingon makaangkon og kinabu-
hing dayon. Isilsil ang kasagrado niining importante nga ordinansa diha sa
mga hunahuna sa inyong mga anak (DBY, 171–72).

Kita [moambit sa sakrament] agi og paghinumdom sa pagkamatay sa
atong Manluluwas; gikinahanglan kini gikan sa iyang mga disipulo hangtud
sa iyang pagbalik, bisan unsa pa tingali kana kadugay nga moabut. Bisan
unsa pa ka daghang mga henerasyon ang moabut ug molabay, ang mga
tumutuo kaniya gikinahanglan nga mokaon sa pan ug moinom sa bino [o
tubig sa karon] sa paghinumdom sa iyang pagkamatay ug mga pag-antus
hangtud sa iyang pagbalik. Nganong gikinahanglan man nila nga mobuhat
niini? Aron sa pagsaksi ngadto sa Amahan, ngadto ni Jesus ug ngadto sa
mga anghel nga sila mga tumutuo ug nagtinguha sa pagsunod kaniya pina-
agi sa pagpakatawo pag-usab, pagsunod sa iyang mga kasugoan, pagtukod
sa iyang Gingharian, motahud sa iyang pangalan ug moalagad kaniya uban
sa bug-os nga kasingkasing, nga unta sila mahimong angayan nga mokaon
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ug moinom uban kaniya sa Gingharian sa Amahan. Mao kini ang hinung-
dan nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw moambit sa ordinansa sa
Katapusang Panihapon (DBY, 172).

Unsa nga mga kaayohan ang atong makuha gikan niini nga ordinansa?
Kana mao ang pagsunod sa mga sugo sa Ginoo. Kon kita mosunod sa mga
kasugoan sa atong Langitnong Amahan, kon kita adunay hustong panabut
sa mga ordinansa sa balay sa Dios, atong madawat ang tanang mga saad
nga gilambigit sa pagkamasulundon sa iyang mga kasugoan (DBY, 172).

Usa kini sa pinakadakong mga panalangin nga atong maangkon, ang
pag-adto atubangan sa Ginoo, ug atubangan sa mga anghel, ug atubangan
sa usag usa, sa pagsaksi nga kita nahinumdom nga si Ginoong Jesukristo
namatay alang kanato. Kini nagpamatuod ngadto sa atong Amahan nga kita
nahinumdom sa atong mga pakigsaad, nga kita nahigugma sa iyang
Ebanghelyo, nga kita nahigugma sa pagsunod sa iyang mga kasugoan, ug
sa pagtahud sa pangalan ni Ginoong Jesus dinhi sa yuta (DBY, 172).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang Pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay magdala sa temporal
ug espirituhanon nga mga panalangin.

• Unsa ang mga kinahanglanon nga giingon sa Ginoo alang sa pagbalaan
sa Adlaw nga Igpapahulay? Unsa ang mga kaayohan sa pagbalaan sa
Adlaw nga Igpapahulay? (Tan-awa usab sa D&P 59:9–16.)

• Si Presidente Young namulong, “Anaa kita ubos sa panginahanglan nga
magpundok ... diha sa mga miting.” Unsa ang iyang giingon nga atong
buhaton kon kita “magpundok aron sa pagsimba”? Unsa ang makabalda
kanato sa pagpundok aron sa pagsimba sa Dios sa panahon sa Adlaw
nga Igpapahulay?

• Sumala ni Presidente Young, unsay mahitabo “sa hinay-hinay” kon kita
dili mosunod sa sugo nga balaanon ang Adlaw nga Igpapahulay? Sa pag-
kutlo gikan sa mga pulong ni Presidente Young, unsa nga mga pangu-
tana ang ikapangutana nato sa atong kaugalingon sa pagsuta sa mga
butang nga angayng buhaton sa Adlaw nga Igpapahulay? (Sama panang-
lit): Ang kalihokan ba maoy alang sa atong espirituhanon nga kaayohan?
Mialima ba kini sa atong pagtuo? Nakatabang ba kini kanato nga maka-
panalangin sa uban?)

• Nganong kinahanglan man kita nga mosimba sa Ginoo matag adlaw ug
dili lamang sa Adlaw nga Igpapahulay? (Tan-awa usab sa D&P 59:11.) Sa
unsa nga paagi nga ang pagsimba panahon sa mga adlaw sa semana
sama o lahi kay sa pagsimba sa Adlaw nga Igpapahulay? Unsaon man
nato sa paggahin ang matag adlaw “alang sa himaya sa Dios”?
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Magpundok kita aron sa paglig-on ug aron malig-on.

• Nganong importante nga kita magpundok aron sa pagsimba sa Adlaw
nga Igpapahulay? Unsa man diay ang angayan natong intensyon samtang
kita makighimamat sa usag usa, mamulong, o magtudlo sa atong mga
miting sa Adlaw nga Igpapahulay? (Tan-awa usab sa D&P 43:8–9.) Sa
unsa nga paagi nga ang inyong pakig-uban sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw nakatabang kaninyo?

• Unsa nga tambag ang gihatag ni Presidente Young niadtong gidapit sa
pagpamulong sa mga miting sa Simbahan? Nganong ang impluwensya sa
Espiritu Santo mas importante man kay sa paggamit og nindot kaayo
nga mga pulong? Unsa ang gilauman ni Presidente Young sa mga miyem-
bro sa kongregasyon? Unsaon kaha nato sa “pagbutang og kinabuhi” sa
atong mga miting sa maayong paagi? (Tan-awa usab sa D&P 50:21–24.)

Ang adlaw sa puasa gihatag aron sa pagtabang sa mga nanginahanglan
ug sa paglig-on sa ilang mga pagpamatuod.

• Sumala ni Presidente Young, unsay hinungdan nga gihimo ang adlaw sa
puasa?

• Unsang impluwensya ang mahimo sa paghatag og ubay-ubay nga halad
sa puasa ngadto sa naghatag?

• Sa adlaw nga Dominggo nga tingpuasa kita adunay kahigayunan nga
makapaambit sa pagpamatuod ngadto sa usag usa. Unsa may buot ipa-
sabut sa paghatag og pagpamatuod? Nganong importante man kaayo
ang paghatag og pagpamatuod ug makadungog sa uban nga mohimo
niini? Giunsa man nato sa pag-impluwensya ang uban kon kita mopa-
matuod sa mga butang kalabut sa Dios? Sa unsang paagi kita napanala-
nginan niini nga pamaagi? Sa unsang paagi nga ang mga pagpamatuod
sa uban nakalig-on sa inyong hugot nga pagtuo?

Pinaagi sa pag-ambit sa sakrament, atong hinumduman ang Manluluwas
ug bag-ohon ang atong mga pakigsaad sa atong Langitnong Amahan.

• Ang butang nga pinakamahuluganon sa atong mga miting sa Dominggo
mao ang pag-ambit sa sakrament. Nganong gikinahanglan man sa Ginoo
ang mahinuklugon nga partisipasyon sa sakrament? (Tan-awa usab sa
D&P 27:2.)

• Unsa ang atong mga pakigsaad kon kita moambit sa sakrament? (Tan-
awa sa mga pag-ampo alang sa sakrament diha sa D&P 20:75–79 o sa
Moroni 4; 5.) Unsay gipasabut sa pagdala ngari kanato sa pangalan ni
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Kristo? Unsa ang gisaad sa Ginoo ngadto sa mga moambit sa sakrament
uban sa hingpit nga katuyoan? Unsaon man nato sa pagkadawat niining
gisaad nga mga panalangin?

• Sa unsang paagi nga ang pag-ambit sa sakrament mopalig-on sa atong
pasalig sa Manluluwas sa tanang adlaw sa tibuok semana? (Tan-awa usab
sa D&P 59:9–12.)
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Ang Tithing Store sa Siyudad sa Salt Lake niadtong mga 1860. Si Presidente Young nagtudlo
nga ang balaod sa ikapulo “usa ka mahangturon nga balaod nga gipatuman sa Dios alang
sa kaayohan sa tawhanong pamilya, alang sa ilang kaluwasan ug kahimayaan”(DBY, 177).
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Ikapulo ug Pagpahinungod
[Consecration]

Bisan sa mga hagit nga gisagubang ni Presidente Brigham Young, alang
kaniya, “[kaniadto] walay butang” nga gitawag og sakripisyo (DNW, 24
sa Ago. 1854, 1) tungod kay ang tanang butang iya mang daan sa Dios ug
unsa ang atong ihatag mopanalangin lamang kanato ug moandam kanato
alang sa kahimayaan. Ang atong gitawag og sakripisyo iyang gitan-aw isip
oportunidad sa pag-ilis sa “ usa ka ngil-ad nga kondisyon ngadto sa usa
ka mas maayo” (DNW, 24 sa Ago. 1854, 1). Si Presidente Young nagtudlo
nga kita makasalmot sa buluhaton sa Dios pinaagi sa pagsunod sa mga
balaod sa ikapulo ug sa pagpahinungod—miila nga ang tanan natong
naangkon iya sa atong Amahan sa Langit ug miuli og usa ka bahin sa
atong mga naangkon ngadto Kaniya.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang pagbayad sa ikapulo naghimo kanato nga maapil sa buluhaton sa
Ginoo pinaagi sa pag-uli og usa ka bahin nianang Iyang gipanag-iya.

Wala gayud ako magtuo bisan sa makadiyot, nga adunay tawo niini nga
Simbahan, kinsa wala masayud sa katungdanan sa pagbayad sa ikapulo, ni
kinahanglan nga adunay pagpadayag matag tuig kabahin niini nga butang.
Anaa ang Balaod—pagbayad og ikapulo (DBY, 174).

Daghan kaayong mga pangutana nga kini nahimo nga makapikal: ang
balaod mao nga ang usa ka tawo mobayad sa ikapulo … alang sa pagtukod og
Balay sa Ginoo, pagsangyaw sa ebanghelyo, ug pagsuporta sa priesthood.
Kon ang usa ka tawo mosulod sa simbahan gusto siyang masayud kon angay
pa ba niyang hunahunaon ang iyang mga saput, dagkong mga utang, mga
yuta, ug uban pa. Kini mao ang balaod nga mohatag … sa ikanapulo sa iyang
kinitaan [tan-awa sa D&P 119:4] (HC, 7:301). Ang balaod sa ikapulo usa ka
mahangturon nga balaod. Ang Ginoong Makagagahum wala gayud mohimo
sa iyang Gingharian dinhi sa kalibutan nga walay balaod sa ikapulo diha tali-
wala sa iyang mga katawhan, ug siya dili gayud mohimo niini. Kini usa ka
mahangturon nga balaod ang gihimo sa Dios alang sa kaayohan sa tawhanong
pamilya, alang sa ilang kaluwasan ug kahimayaan. Kini nga balaod anaa sa
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Priesthood, apan kita dili gusto nga adunay motuman niini gawas nga sila
andam sa paghimo niini (DBY, 177).

Ang mga katawhan wala pugsa sa pagbayad sa ilang ikapulo, sila mobu-
hat kon gikalipay nila kini, giaghat kini diha kanila isip usa lamang ka
katungdanan tali kanila ug sa ilang Dios (DBY, 177).

Wala kita mosugo ni bisan kinsa sa pagbayad sa ilang ikapulo, gawas kon
sila andam sa paghimo niini, apan kon kamo magpakaaron-ingnon sa pag-
bayad og ikapulo, bayad niini sama sa matinud-anon nga mga tawo (DBY,
177).

Ang tanan kinahanglang mobayad sa ilang ikapulo. Ang usa ka kabus nga
babaye kinahanglang mobayad sa ikapulo sa iyang manok, kon siya hatagan
man og balik sa simbahan kanapulo pil-a sa kantidad nga iyang gihatag
(DBY, 178).

Tinuod gayud nga ang mga kabus mas maayo pa nga mohatag sa ilang ika-
pulo kay sa mga adunahan. Kon ang mga adunahan mobayad pa sa ilang ika-
pulo kita aduna untay daghan. Ang mga kabus matinud-anon ug walay langay
nga mobayad sa ilang ikapulo, apan ang mga adunahan maglisud sa pagba-
yad sa ila—sila adunay sobra kaayo. Kon siya adunay napulo ka dolyares
makabayad siya og usa; kon siya adunay usa lamang ka dolyar makabayad og
diyes sentabos; dili kini sakit alang kaniya. Kon siya adunay usa ka gatus ka
dolyares tingali makabayad siya og diyes. Kon siya adunay usa ka libo ka dol-
yares tan-awon niya og makadiyut ug moingon, “ako tingali ning ibayad,
hinoon kinahanglan man gayud ning ibayad,” ug dayon siya mobayad sa
iyang napulo ka dolyares o sa iyang usa ka gatos ka dolyares. Apan panang-
lit ang usa ka tawo dato kaayo nga makabayad sa napulo ka libo, tan-awon
niya kana og makadaghan ug moingon, “siguro hulaton nako kon makakuha
ako og mas dugang pa, ug niana daghan ang akong ikabayad.” Ug sila mag-
hulat ug maghulat, sama sa usa ka tigulang nga tawo sa Silangan; sige siyang
naghulat ug naghulat ug naghulat sa pagbayad sa iyang ikapulo hangtud nga
siya mibiya niining kalibutan, ug ingon usab niini ang gibuhat sa kadagha-
nan. Naghulat sila ug padayong naghulat, hangtud, sa katapusan, siya nga
gitawag og Kamatayon miabut, ug kini miabut nga wala damha ug mikutlo sa
ilang gininhawa, niana patay na sila ug dili na makabayad sa ilang ikapulo,
ulahi na kaayo sila, ug mao kini ang nahitabo (DBY, 175).

Dili alang kanako ang pagbarug ug moingon nga ako makahatag ngadto
sa Ginoo, kay sa pagkatinuod ako wala gayuy ikahatag. Morag kon tan-
awon ako aduna. Ngano man? Tungod kay nakita sa Ginoo nga angay akong
padad-an, ug mipanalangin sa akong mga paningkamot sa pagpundok sa
mga butang nga takus nga tinguhaon, nga maoy gitawag og kabtangan
(DBY, 176).

Sa dihang ang akong Bishop mianha aron sa pagsubay sa akong mga
kabtangan, gusto siyang masayud kon unsay iyang kuhaon alang sa akong
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ikapulo. Ako siyang giingnan sa pagkuha sa tanan nga anaa kanako, kay
wala nako ibutang ang akong kasingkasing diha sa bisan usa ka butang,
akong mga kabayo, mga baka, mga baboy, o bisan unsang mga butang nga
iyang kuhaon, ang akong kasingkasing napahiluna diha sa buluhaton sa
akong Dios, diha sa kaayohan sa mga katawhan sa iyang halangdon nga
Gingharian (DBY, 176).

Kon kita magsunod sa atong relihiyon andam kita nga mobayad sa ika-
pulo (DBY, 176).

Ang atong kaugalingon dili ato, gipalit kita nga adunay kantidad, iya kita
sa Ginoo, ang atong panahon, mga talento, bulawan ug pilak, ang atong
trigo ug maayo nga harina, atong bino ug atong lana, atong mga binuhi, ug
tanan nga ania sa yuta nga atong naangkon iya sa Ginoo, ug iyang gikina-
hanglan ang ikapulo niini alang sa pagtukod sa iyang gingharian. Kita maa-
duna may daghan o diyutay, ang ikanapulo nga bahin kinahanglang ibayad
alang sa ikapulo (DBY, 176).

Kon ang usa ka tawo naghunahuna sa paghatag og bisan unsa, ipahatag
kaniya ang pinakamaayo nga anaa kaniya. Ang Ginoo mihatag kanako sa
tanan nakong naangkon; sa pagkatinuod ako wala gayuy ako, wala bisan
usa ka sentimos. Makapangutana ka, “Imo bang gibati samtang ikaw nag-
sulti?” Oo, tinuod akong gibati. Ang kupo nga ania sa akong buko-buko dili
ako, ug bisan kanus-a dili, ang Ginoo mibutang niini sa akong kabtangan
uban sa dungog, ug ako misul-ob niini; apan kon iya kining gikinahanglan,
ug ang tanan nga ania kanako, ang tanan andam nakong ihatag. Wala ako
manag-iya og balay, o bisan usa ka luna sa umahan, kabayo, asno, karwahe,
o karomata … apan unsay gihatag sa Ginoo kanako, ug kon iya kining
kuhaon, mahimo niyang kuhaon sa iyang kabubut-on, mananghid man
siya, o sa walay pupananghid (DBY, 175).

Kining tanan iya sa Ginoo ug kita iya lamang nga mga tinugyanan (DBY,
178).

Wala ako maghunahuna sa adlaw nga hingpit ako nga gawasnon, hang-
tud ako pagakoronahan didto sa celestial nga gingharian sa akong Amahan,
ug mahimo nga gawasnon sama sa akong Amahan sa Langit. Wala pa nako
madawat ang akong kabilin isip akong kaugalingon, ug ako naghunahuna
nga magsalig hangtud ako kining madawat, kay ang tanan nga ania kanako
gipahulam kanako (DBY, 177).

Ang atong responsibilidad mao ang pagbayad sa ikapulo ug sa
pagpaluyo niadtong mga responsable sa mga pundo sa ikapulo.

Aniay usa ka binuhat—usa ka tawo—nga gimugna sa Ginoo, gipahimu-
tang, gihulma ug gihimo,—ang matag parte ug bahin sa akong kinatibuk-
ang pagkatawo gikan sa akong ulo ngadto sa akong lapa-lapa, gihimo sa
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akong Amahan sa Langit, ug iyang gikinahanglan ang ikanapulo nga bahin
sa akong utok, kasingkasing, ugat, kusog, tinubdan sa kusog, unod, bukog,
ug ang akong kinatibuk-ang pagkatawo, alang sa pagtukod og mga templo,
alang sa pangalagad, alang sa pagsuporta sa mga misyonaryo ug sa mga
pamilya sa misyonaryo, sa pagpakaon sa mga kabus, sa tigulang, sa bakul
ug sa buta, ug alang sa pagpundok kanila balik sa panimalay gikan sa mga
kanasuran ug sa pag-amuma kanila human sila mapundok. Siya miingon,
“Anak, ipahinungod ang ikanapulo nga bahin sa imong kaugalingon alang
sa kaayohan ug maayong buluhaton sa pag-amuma sa imong isig katawo,
pagsangyaw sa Ebanghelyo, pagdala og mga tawo ngadto sa Gingharian;
ipahiluna ang imong mga plano sa pag-amuma ngadto sa dili makaatiman
sa ilang kaugalingon; pagdumala sa mga buluhaton niadtong makahimo sa
pagtrabaho, ug ang ikanapulo nga bahin igo na kaayo kon kini gipahinu-
ngod sa maayo, mainampingon ug maalamong paagi alang sa pagpadayon
sa akong Gingharian dinhi sa yuta” (DBY, 176).

Kon ang Ginoo nagkinahanglan sa ikanapulo nga bahin sa akong abilidad
nga mahimong ihalad sa pagtukod og mga templo, mga balay-tigumanan,
mga balay-tulunghaan, sa pagpa-eskwela sa atong mga anak, pagpundok sa
mga kabus gikan sa mga kanasuran sa yuta, sa pagpapuyo sa mga tigulang,
bakul ug buta, ug sa pagtukod og ilang mga kapuy-an, aron unta sila maha-
mugaway sa ilang pag-abut sa Zion, ug sa pagsuporta sa Priesthood, dili
akoa ang katungod sa pagpangutana sa Makagagahum kabahin niini, ni sa
iyang mga sulugoon kinsa gisangunan niini (DBY, 174).

Gusto nako ang termino nga [ikapulo], tungod kay sa kasulatan kini, ug
mas gusto akong mogamit niini kay sa uban. Ang Ginoo mitudlo sa ika-
pulo; gihimo kini sa panahon ni Abraham, ug ni Enoch ug ni Adan ug ang
ilang mga anak wala makalimot sa ilang ikapulo ug mga halad. Sa inyong
kaugalingon mahimo kamong mobasa kabahin sa unsay mga gikinahang-
lan sa Ginoo. Gusto akong mamulong og ingon niini sa makadaghan
ngadto sa mga nangangkon nga sila mga Santos sa Ulahing mga Adlaw—
kon kita mobaliwala sa atong ikapulo ug mga halad masilutan kita sa
Ginoo. Mosalig kita nga kini tinuod nga mahitabo. Kon ibaliwala nato ang
pagbayad sa atong mga ikapulo ug mga halad ato usab nga ibaliwala ang
uban pang mga butang ug kini mas dakog impluwensya kanato hangtud
ang espiritu sa Ebanghelyo hingpit nga mawala kanato, ug maanaa kita sa
kangitngit ug dili masayud kon asa kita padulong (DBY, 174).

Ang Ginoo nagkinahanglan sa ikanapulo nga bahin sa iyang gihatag
kanako; akoa na ang pagbayad sa ikanapulo nga bahin sa kinitaan sa akong
pagbuhi og mga hayop ug sa tanan nga anaa kanako, ug ang tanang mga
tawo kinahanglang mohimo sa sama. Ang pangutana mahimong motumaw,
“Unsa may gamitan sa ikapulo?” Kini alang sa pagtukod og mga templo sa
Dios; alang sa pagpalapad sa mga utlanan sa Zion; pagpadala og mga Elder
ngadto sa misyon aron sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ug sa pag-atiman sa
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ilang mga pamilya. Sa dili madugay kita aduna na unyay daghang templo
nga maadtoan, ug makadawat kita og mga panalangin, ang mga panalangin
sa langit, pinaagi sa pagkamasulundon sa doktrina sa ikapulo. Kita aduna
unyay mga templo nga matukod libot niini nga mga bukid, sa mga walog
niini nga Teritoryo ug sa mga walog sa sunod nga Teritoryo, ug sa katapu-
san, libot niining mga walog sa bukid. Nagpaabut kita nga makatukod og
daghang mga templo niining daghan kaayong mga walog. Moadto kita sa
balay sa pagtuga, ug sa dili pa moadto, mokuha una kita og rekomendasyon
gikan sa atong Bishop nga kita nakabayad sa atong ikapulo (DBY, 178).

Akong katungdanan ang pagdumala sa paggamit sa ikapulo nga gibayad
sa mga Santos, ug dili kini katungdanan sa matag Elder sa Gingharian kinsa
nagtuo nga ang ikapulo iyaha (DBY, 178).

Kon inyong tugutan ang panulay nga mosugyot diha kaninyo nga ako
wala mogiya kaninyo sa katarung, ug motugot niana nga hunahuna nga
magpabilin diha sa inyong mga kasingkasing, ug mosaad ako kaninyo nga
kini modala kaninyo ngadto sa apostasiya. Inyong gitugutan ang inyong
kaugalingon sa pagduhaduha kabahin sa mga gipadayag sa Dios, ug kini dili
magdugay nga magsugod kamo sa pagbaliwala sa inyong mga pag-ampo,
dili na mohatag sa inyong Ikapulo, ug mangita og sayop sa mga may katu-
ngod sa Simbahan. Inyong pagausbon kon unsa ang gisulti sa tanang mi-
apostasiya, “Ang Ikapulo wala gamita sa husto” (DNSW, 29 sa Ago. 1876, 1).

Ang pagpahinungod usa ka tinguha sa paghatag sa tanan ug usa ka
pag-ila nga ang tanan nga ania kanato Iya sa Amahan sa Langit.

“Akong nakita ang komunidad sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa
panan-awon ug nakakita kanila nga nahan-ay isip usa ka dakong pamilya sa
langit; ang matag tawo naghimo sa iyang daghang mga katungdanan sa linya
sa iyang trabaho, nagtrabaho alang sa kaayohan sa kinatibuk-an labaw kay sa
pagpatuboy sa indibidwal; ug niini akong nakita ang labing maanindot nga
kapunongan nga mahunahuna sa tawo, ug ang pinakanindot nga mga
resulta alang sa pagpauswag sa gingharian sa Dios ug sa pagpakaylap sa pag-
kamatarung dinhi sa yuta.” Kini ba nga mga tawo makahimo niining mga
butanga? Andam na ba sila karon nga mosunod sumala niana nga patriyarkal
nga kapunongan nga pagatukuron taliwala sa mga matinuoron ug matinud-
anon sa dili pa ang Dios modawat kon unsa ang iyaha? Tanan kita nagkauyon
sa punto nga kon matapos kining kinabuhia, ug uban niini ang iyang mga
kahasol, kabalaka, gugma sa kaugalingon, gugma sa bahandi, ug gugma sa
gahum, ug sa tanang nagkasukwahi nga mga interes nga may kalabutan nii-
ning kinabuhia, nga unya, kon ang atong mga espiritu mobalik ngadto sa
Dios nga naghatag niini, ubos kita sa matag kinahanglanon nga iyang panga-
yoon kanato, nga aron kita unya magpuyo nga managkauban isip usa ka
dako nga pamilya; ang atong mga tinguha mahimong sa kinatibuk-an, alang

185

H U G N A  2 2



sa kaayohan sa tanan. Nganong dili man kita makapuyo sa ingon dinhi niini
nga kalibutan? (DBY, 181).

Moabut ba gayud ang panahon nga kita makasugod sa pag-organisar
niini nga mga katawhan isip usa ka pamilya? Mahitabo kini. Nasayud ba kita
kon unsaon? Oo.... Sa inyong hunahuna mahiusa ba gayud kaha kita? Kon
kita mopauli ngadto sa atong Amahan ug Dios, dili ba kita mangandoy nga
makauban sa usa ka pamilya? Dili ba kini ang atong pinakataas nga ambis-
yon ug tinguha nga ilhon isip mga anak nga lalaki sa buhi nga Dios, isip
mga anak nga babaye sa Makagagahum, nga may katungod sa panimalay,
ug sa hugot nga pagtuo nga anaa sa panimalay, manununod sa Amahan, sa
iyang mga butang, iyang katigayunan, iyang gahum, iyang kahalangdon,
iyang kahibalo ug kaalam? (DBY, 179).

Ug kon kini nga mga katawhan mahimong usa, usa usab kini sa Ginoo.
Dili sila managsama nga tan-awon. Dili kitang tanan adunay abohon, asul, o
itom nga mga mata. Ang atong hitsura lahi sa usag usa, ug ang atong
panglihok-lihok, mga taras, ug mga paningkamot sa pag-angkon, paggahin
ug paggamit sa atong mga oras, mga talento, katigayunan ug bisan unsa nga
gihatag sa Ginoo ngari kanato, sa atong biyahe niini nga kinabuhi, managlahi
kita sama sa panaglahi sa atong mga dagway. Ang punto nga buot sa Ginoo
nga masabtan nato mao ang pagsunod sa iyang tambag ug pagtuman sa
iyang mga pulong. Niana ang matag usa pagatudloan aron kita makalihok
isip usa ka pamilya (DBY, 180).

Buot kitang makakita og usa ka komunidad nga natukod diin ang matag
tawo mahimong mga kugihan, matinud-anon ug mainampingon (DBY, 180).

Ayaw gayud pagtinguha og butang nga dili ninyo makab-ot, pagpakabuhi
sumala sa inyong kinitaan (DBY, 180).

Sa dihang ang Ginoo mihatag sa pagpadayag nga nagtudlo kanato sa
atong katungdanan kabahin sa pagpahinungod kon unsay anaa kanato, kon
ang mga tawo kaniadto nakasabut pa unta sa mga butang ingon nga kini
mao, ug mituman niana nga pagpadayag, kini unta dili mosobra o dili moku-
bos kay sa pagnunot ngadto sa dili ila, kondili ngadto kaniya kinsa mao ang
tag-iya. Ug mao gihapon kini karon (DBY, 178).

Ang Ginoo namahayag niini nga kini iyang kabubut-on nga ang iyang mga
katawhan mosulod ngadto sa pakigsaad, gani sama sa gibuhat ni Enoch ug
sa iyang mga katawhan, diin tungod sa panginahanglan, kinahanglang
himoon sa dili pa kita makabaton og kahigayunan sa pagtukod og Sentro sa
Stake sa Zion, kay ang gahum ug himaya sa Dios atua didto, ug walay usa
gawas sa may putli og kasingkasing ang makapuyo ug mopahimulos niini
(DBY, 178).

Adunay lain nga pagpadayag [tingali sa Doktrina ug mga Pakigsaad 42]
… nga nag-ingon nga kini katungdanan sa tanang katawhan kinsa moadto
sa Zion sa pagpahinungod sa ilang mga kabtangan ngadto sa Simbahan ni
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Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kini nga pagpadayag …
usa sa nag-una nga mga kasugoan o mga pagpadayag nga gihatag ngadto
niini nga mga katawhan human sila makabaton og pribilehiyo sa pag-
organisar sa ilang mga kaugalingon isip usa ka Simbahan, isip usa ka lawas,
isip Gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Akong napanid-an kaniadto, ug karon
ako naghunahuna, nga kini maoy usa sa katapusan nga mga pagpadayag
nga dawaton sa mga katawhan diha sa ilang mga kasingkasing ug masab-
tan, sa ilang kaugalingon nga kabubut-on ug pagpili, ug tahuron kini isip
usa ka kalipay, usa ka pribilehiyo, ug usa ka panalangin nganha kanila ang
pagtuman ug paghupot sa labing balaan (DBY, 179).

Adunay daghan nga kabtangan, ug mga bulawan ug mga pilak ilawom sa
yuta ug ibabaw sa yuta, ug ang Ginoo naghatag nganha sa usa ug ngadto sa
usa—sa mga dautan ug ingon man sa mga matarung—aron tan-awon kon
unsay ilang buhaton niini, apan kining tanan gipanag-iya Niya. Siya mitug-
yan og igo nga gidaghanon ngadto niini nga mga katawhan. ... Apan dili
kini ato, ug ang tanan natong angay buhaton mao ang pagpaningkamot ug
pagsuta kon unsay buot sa Ginoo nga atong buhaton sa mga butang nga
ania kanato, ug dayon molihok ug mobuhat niini. Kon kita mobuhat og lain
lapas pa niini, o ngadto sa tuo o ngadto sa wala, mitunob kita diha sa supak
nga buluhaton. Ang atong makatarunganon nga buluhaton mao ang pag-
buhat kon unsay buot sa Ginoo nga atong buhaton nianang iyang gihatag
kanato ug gamiton kini sumala sa iyang gimando, ihatag man ang tanan
niini, ang ikapulo, o ang sobra (DNW, 23 sa Abr. 1873, 4).

Unsa ka dugay kitang mabuhi una nato mahibaloi nga kita wala diay ika-
pahinungod sa Ginoo—nga ang tanan Iya sa Amahan sa langit; nga kining
mga kabukiran Iya; ang mga walog, mga kahoy, ang tubig, ang yuta; sa
katingbanan, ang yuta ug ang kabuhong niini? [tan-awa sa D&P 104:14–18,
55] (DNW, 20 sa Hunyo 1855, 5).

Asa niana ang sakripisyo nga gihimo niining mga katawhan nga sukad
ilang gihimo? Walay ingon niana nga butang. Ila lamang nga giilisan ang mas
ngil-ad nga kahimtang ngadto sa mas maayo, sa matag higayon nga sila
gitandog; ilang giilisan ang ilang pagkawalay kahibalo alang sa kahibalo, ug
ang pagkawalay kasinatian alang sa tugbang niini (DNW, 24 sa Ago. 1854, 1).

Kon pananglitan gitawag kita sa pagbiya sa unsay anaa kanato karon,
tawgon ba kini nato og sakripisyo? Kaulaw sa tawo nga moingon niini; kay
mao gayud kini ang paagi nga madugangan ang iyang kahibalo, panabut,
gahum, ug himaya, ug mag-andam kaniya nga modawat sa mga korona,
mga gingharian, mga trono, ug mga kayutaan, ug pagakoronahan sa
himaya uban sa mga Dios sa kahangturan. Gawas niini nga paagi dili gayud
nato madawat ang unsay atong gipangita (DNW, 3 sa Ago. 1854, 2).

Sultihan ko kamo kon unsay buhaton aron maangkon ang inyong kahi-
mayaan, nga dili ninyo maangkon gawas kon kamo mosunod niini nga
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paagi. Kon ang inyong mga pagbati gibutang diha sa bisan unsa nga butang
nga maoy mobabag kaninyo sa pinakagamay aron sa pagpahinungod niini
ngadto sa Ginoo, paghimo og pagpahinungod niana nga butang una sa
tanan, nga ang pagpahinungod sa kinatibuk-an mahimong hingpit (DNW, 5
sa Ene. 1854, 2).

Unsa ang nakapugong niini nga mga katawhan nga mahimong balaan
sama sa simbahan ni Enoch? Makasulti ako kaninyo sa hinungdan pinaagi
sa pipila ka mga pulong. Tungod kay dili kamo mougmad og kinaiya nga
mahimong ingon: mao kini ang tibuok hinungdan. Kon ang akong kasing-
kasing dili pa bug-os nga gipahinungod ngadto niini nga buhat, akong iha-
tag ang akong panahon, akong mga talento, akong mga kamot, ug akong
mga kabtangan, hangtud ang akong kasingkasing mouyon; akong himoon
ang akong mga kamot nga motrabaho alang sa Dios, hangtud ang akong
kasingkasing moyukbo sa pagdawat niini (DNW, 5 sa Ene. 1854, 2).

Nasultihan ko na kamo karon kon unsa nga dalan ang inyong subayon
aron maangkon ang kahimayaan. Ang Ginoo kinahanglan mao gayud ang
una ug ang pinakalabaw sa atong mga pagbati; ang pagtukod sa iyang
kawsa ug gingharian nagkinahanglan sa nag-una nato nga paghunahuna
(DNW, 5 sa Ene. 1854, 2).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang pagbayad sa ikapulo naghimo kanato nga maapil sa buluhaton sa
Ginoo pinaagi sa pag-uli og usa ka bahin nianang Iyang gipanag-iya.

• Ilha ang kada hugpong sa mga pulong nga si Presidente Young migamit
sa pulong nga “ikapulo,” ug unya isulat ang tanan nga iyang gilakip diha
sa atong mga obligasyon sa ikapulo. Unsay naglangkob sa ikapulo ug
kinsa ang kinahanglan nga mobayad niini? (Tan-awa usab sa D&P
119:3–4.)

• Ngano nga miingon man si Presidente Young nga siya walay ikahatag?
(Tan-awa usab sa Mosiah 2:19–24; D&P 104:14–18, 55.) Unsa man ang
tinubdan sa tanan nato nga gipahimuslan, lakip na ang atong gibayran
og ikapulo? Unsa man gayud ang kinahanglan natong kinaiya kabahin sa
nahibilin nga siyam sa ikapulo sa mga kabtangan nga iya sa Dios nga
Iyang gisalig ngari kanato? (Tan-awa usab sa Jacob 2:17–19.) Sa unsang
paagiha nga kini nga kinaiya makatabang kanato aron makasabut sa
Malaquias 3:8–12?

• Basaha og maayo ang 2 Cronicas 31:5–6. Kanus-a man mibayad sa ilang
ikapulo kini nga mga katawhan? Unsa may angayan nato nga kinaiya
kabahin sa pagbayad sa ikapulo?
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Ang atong responsibilidad mao ang pagbayad sa ikapulo ug sa pagpa-
luyo niadtong mga responsable sa pundo sa ikapulo.

• Unsa ang gipasabut ni Presidente Young sa dihang miingon siya nga ang
Ginoo “nagkinahanglan sa ikanapulo nga bahin sa … akong kinatibuk-
ang pagkatawo”? Sa unsang mga paagi nga kamo sa “inyong kaugalingon
makapahinungod sa ikapulo” aron sa pagtukod sa Gingharian sa Dios?
Giunsa kamo sa pagpanalangin sa dihang kamo mihatag sa inyong pana-
hon ug mga talento alang sa pagtukod sa gingharian sa Dios nga dugang
sa pagbayad sa ikapulo?

• Unsa nga mga sangputanan ang giingon ni Presidente Young sa dili pag-
bayad sa ikapulo? Sa unsa nga paagi nga ang dili pagbayad sa ikapulo
makaapekto sa Simbahan sa Ginoo ug sa indibidwal nga miyembro?

• Unsa ang giingon ni Presidente Young nga gamitan sa ikapulo? Kinsa ang
responsable sa pagdumala sa paggamit sa mga pundo sa ikapulo? (Tan-
awa usab sa D&P 120.) Unsa ang pagtan-aw ni Presidente Young kabahin
sa nagduhaduha niadtong mga responsable sa pagdumala sa paggamit
sa mga pundo sa ikapulo?

Ang pagpahinungod usa ka tinguha sa paghatag sa tanan ug usa ka
pag-ila nga ang tanan nga ania kanato Iya sa atong Amahan sa Langit.

• Unsa ang buot ipasabut sa “komunidad sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw” nga mahimong “usa ka dakong pamilya sa langit” ug mahimong
“manununod sa Amahan”?

• Ngano nga ang balaod sa pagpahinungod “usa sa katapusang mga pag-
padayag nga dawaton sa mga tawo diha sa ilang mga kasingkasing ug
masabtan sa ilang kaugalingon nga kabubut-on ug pagpili, ug tahuron
kini isip usa ka kalipay, ug usa ka pribilehiyo, ug panalangin nganha
kanila ang pagtuman ug paghupot sa labing balaan”?

• Ngano nga ang Dios mibutang man og mga kabtangan nga ania kanato?
Unsa ang atong responsibilidad isip mga tinugyanan sa mga kabtangan
sa Dios? Sumala ni Presidente Young, unsa ang atong makatarunganon
nga buluhaton” kalabut sa ikapulo ug pagpahinungod? Sa unsang paagi
nga ang pagsulay og himo og sobra ka daghan sama ra ka sayop sa pag-
himo og sobra ka gamay?

• Unsa ang angay natong ipahinungod kon nagpaabut kita nga makadawat
sa tanan nga anaa sa Dios? Ngano man? (Tan-awa usab sa D&P 84:38.) Sa
unsang piho nga mga paagi kamo makapahinungod sa tanan nga anaa
kaninyo ug anaa sa atong Amahan sa Langit? Unsaon niini sa pagpanala-
ngin kaninyo, sa inyong pamilya, sa isig ka miyembro sa Simbahan, ug
sa uban nga inyong ikauban?
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Ang Pagsabut sa Bag-o
ug Walay Katapusan nga
Pakigsaad sa Kaminyoon

Sa tingpamulak niadtong 1847, si Presidente Brigham Young mibiya sa
iyang pamilya sa Winter Quarters ug nangulo sa nag-una nga pundok sa
mga Santos padulong ngadto sa kasadpan. Sa usa ka sulat ngadto sa iyang
asawa nga si Mary Ann, nga naghulagway sa mga paningkamot sa pundok
sa “pagpangandam sa paglakaw,” siya miingon: “Pinalangga kong kaparis
sa kalisdanan, … gipasalamatan ko ikaw sa liboan ka mga higayon alang sa
imong mabination nga mga sulat kanako ilabi na sa imong mabination nga
mga lihok ug dugang pa sa imong mabination nga kasingkasing. Nag-ampo
ako alang kanimo ug sa mga bata sa kanunay ug alang sa tanan nato nga
pamilya. Nagtuo ako nga ang Ginoo mipanalangin kanako og usa [sa] pina-
kamaayo nga pamilya nga sukad naangkon sa usa ka tawo dinhi sa yuta”
(MAAY). Alang ni Presidente Young, ang ebanghelyo mao ang pagpangan-
dam sa mga Santos alang sa kinabuhing dayon, usa ka kinabuhi diin ang
kaminyoon ug ang pamilya mao ang katapusan nga tumong. Ang bag-o ug
walay katapusan nga pakigsaad sa kaminyoon nagpahimutang sa pundasyon
“alang sa mga kalibutan, alang sa mga anghel, ug alang sa mga Dios”
(DBY, 195).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad sa kaminyoon nagpahi-
mutang sa pundasyon alang sa kinabuhing dayon.

Kini [ang mahangturon nga kaminyoon] walay sinugdanan sa mga adlaw
o katapusan sa mga katuigan.... May pipila ka butang kami nga ikasulti kala-
but niini; kini nagpahimutang sa pundasyon alang sa mga kalibutan, alang sa
mga anghel, ug alang sa mga Dios; alang sa mga binuhat nga may salabutan
nga pagakoronahan og himaya, imortalidad, ug mga kinabuhing dayon. Sa
pagkatinuod, kini mao ang higot nga naggikan sa sinugdanan hangtud sa
katapusan sa balaan nga Ebanghelyo sa Kaluwasan—sa Ebanghelyo sa Anak
sa Dios; gikan kini sa kahangturan ngadto sa kahangturan (DBY, 195).
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Tuguti ang amahan ug inahan, nga mga miyembro niini nga Simbahan ug
Gingharian, nga mosubay sa matarung nga dalan, ug maningkamot sa tibuok
nila nga kusog sa dili gayud pagbuhat og sayop, apan sa paghimo og maayo
sa tibuok nilang kinabuhi; kon sila adunay usa ka buok anak o usa ka gatus
ka mga anak, kon sila modumala sa ilang mga kaugalingon ngadto kanila nga
kinahanglan gayud nilang buhaton, nga magbugkos kanila ngadto sa Ginoo
pinaagi sa ilang hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo, dili ako magsapayan
kon asa kadto nga mga anak moadto, sila nabugkos na sa ilang mga ginika-
nan pinaagi sa walay katapusan nga pagbugkos, ug walay gahum sa yuta o sa
impyerno ang makabulag kanila gikan sa ilang mga ginikanan sa kahangtu-
ran; sila mopauli ra usab sa tuburan diin sila naggikan (DBY, 208).

Nakita nato ang ubay-ubay sa mga kabatan-onan nga miabut na sa min-
yoonon nga pangidaron ug sa gihapon nagpabilin nga wala maminyo....
Ang atong mga batan-ong lalaki ug babaye kinahanglan nga mohunahuna
sa ilang mga obligasyon sa usag usa, sa Dios, sa yuta, sa ilang mga ginika-
nan, ug sa umaabut nga mga henerasyon alang sa ilang kaluwasan ug kahi-
mayaan taliwala sa mga Dios ug alang sa himaya Kaniya kinsa atong
gialagaran (DNSW, 25 sa Okt. 1870, 2).

Ako mohatag sa matag batan-on nga lalaki sa Israel, kinsa miabut na sa
pangidaron sa pagminyo, og usa ka misyon sa paglakaw dayon ug pakig-
minyo sa usa ka maayo nga sister, pagkoral og usa ka lote sa lungsod,
paghimo og tanaman ug prutasan ug paghimo og balay. Mao kini ang mis-
yon nga akong ihatag kaninyong tanan nga mga batan-ong lalaki sa Israel
(DBY, 196).

Walay usa ka batan-ong lalaki sa atong komunidad kinsa dili andam nga
mobiyahe gikan dinhi ngadto sa England aron manimuyo og tarung, kon
sila nakasabut sa mga butang ingon nga kini mao; walay usa ka batan-ong
babaye sa atong komunidad, nga nahigugma sa Ebanghelyo ug nangandoy
sa mga panalangin niini, nga magminyo sa lain nga mga paagi; magpabilin
silang dalaga hangtud sila maminyo ingon nga sila kinahanglan, [bisan]
kon sila magpuyo hangtud nga sila sama katigulang kang Sarah sa wala pa
matawo si Isaac kaniya [tan-awa sa Genesis 17:17]. Daghan sa atong mga
kaigsoonan nakapaminyo sa ilang mga anak nga wala maghunahuna niini,
ug gihunahuna lamang kini nga usa ka butang nga gamay og importansya.
Nanghinaut ako nga nasabtan nato kining tanan sa paagi sa pagkasabut sa
langit niini (DBY, 195–96).

Usa sa una nga mga kalapasan sa pamilya nga gitawag og Israel, mao ang
pag-adto sa laing mga pamilya o sa laing mga nasud sa pagpangita og kapa-
ris. Usa kini sa dako nga mga sayop nga nahimo sa ubang mga anak ni
Abraham, Isaac ug ni Jacob, kay sila miadto ug nakigminyo sa lain nga mga
pamilya, bisan og ang Ginoo midili kanila sa pagbuhat sa ingon, ug miha-
tag kanila og usa ka higpit ug hugot kaayo nga balaod niana nga hilisgutan
[tan-awa sa Genesis 28:1–2]. Siya mimando kanila nga dili makigminyo og
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mga Hentil, apan gihimo nila, ug sila mihimo ug mohimo pa niini [tan-awa
sa Genesis 24:3] (DBY, 196).

Pagmatngon, O mga inahan sa Israel, ug ayaw tudloi ang inyong mga anak
nga babaye, sa umaabut, ingon nga daghan na kanila ang natudloan, sa
pakigminyo og dili taga-Israel. Alaot kamo nga mobuhat niini; kamo mawad-
an sa inyong mga korona sa ingon ka siguro nga ang Dios buhi (DBY, 196).

Adunay dakong pundok sa mga putli ug balaan nga mga espiritu nga
naghulat nga makaangkon og mga lawas, karon unsa man ang atong
katungdanan? ... Katungdanan sa matag matarung nga lalaki ug babaye sa
pag-andam og mga lawas alang sa tanang espiritu kutob sa ilang mahimo
(DBY, 197).

Ang mga amahan kinahanglan nga mosunod ni Kristo samtang sila
mohigugma, motudlo, ug mosangkap sa ilang mga pamilya.

Karon tuguti akong moingon ngadto sa Unang Kapangulohan, ngadto sa
mga Apostoles, sa tanang mga Bishop sa Israel, ug sa matag korum, ug ilabi
na niadtong tigdumala nga mga opisyales. Ipakita kanang ehemplo ngadto
sa atubangan sa inyong [asawa] ug sa inyong mga anak, sa atubangan sa
inyong mga silingan ug niini nga mga katawhan, nga kamo makaingon:
“Sunda ako, sama sa akong pagsunod kang Kristo.” Kon buhaton nato kini,
mamaayo ra ang tanan, ug ang atong mga konsyensya limpyo (DBY, 198).

Tuguti ang bana ug amahan nga makakat-on sa pagpahiuyon sa iyang
kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa iyang Dios, ug unya tudloi ang iyang
[asawa] ug mga anak niini nga leksyon sa kinaugalingon nga pagdumala
pinaagi sa iyang ehemplo ug pinaagi sa pagtulun-an, ug sa iyang mga sili-
ngan usab, ipakita kanila kon unsaon sa pagkahimong isug ug lig-on, sa
pagbuntog sa mga masupilon ug masalaypon nga kinaiya. Ang maong paagi
nga sama niini sa kadugayan makabuntog sa dili balaan nga mga implu-
wensya nga naglihok diha sa tawhanong kasingkasing (DBY, 198).

Ayaw pagtugot og adlaw sa inyong kinabuhi nga wala ang Espiritu Santo
diha kaninyo; ug ayaw gayud paghunong, mga amahan, sa pag-ampo aron
ang inyong mga asawa makapahimulos niini nga panalangin, nga ang ilang
mga masuso matugahan sa Espiritu Santo gikan sa sabakan sa ilang inahan.
Kon gusto kamong makakita og usa ka nasud nga mobarug nga puno sa
Espiritu Santo ug gahum, mao kini ang paagi sa pagpahinabo niini (BYP,
8 sa Abr. 1852).

Kon dili nato paningkamutan ang pagbansay sa atong mga anak, sa pag-
tudlo ug pagpahimangno kanila kabahin niining pinadayag nga mga kama-
tuoran, ang kaalautan moabut kanato, isip mga ginikanan, o sa uban nga
mga paagi (DBY, 207).
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Tuguti nga ang amahan mao ang mangulo sa pamilya, ang agalon sa
iyang kaugalingon nga panimalay; ug himoa nga siya motagad kanila [iyang
pamilya] sama sa pagtagad sa usa ka anghel kanila (DBY, 197–98).

Buluhaton sa bana ang pagkat-on kon unsaon sa paghatag sa iyang
pamilya og mga makalipay sa kinabuhi, unsaon sa pagkontrol sa iyang kai-
nit sa mga pagbati ug kasuko, ug unsaon sa pag-angkon og pagtahud, dili
lamang sa iyang pamilya apan sa tanan niyang mga kaigsoonan nga mga
lalaki, mga Santos ug mga kahigalaan (DBY, 198).

Ang maloloy-on nga mga panagway, maloloy-on nga mga lihok, mabina-
tion nga mga pulong, ug usa ka matahum, balaan nga kinaiya ngadto sa
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Bag-ong nangaminyo nga mga pioneer si Sarah Farr Smith ug si John Henry Smith
niadtong 1866. Si Presidente Young nagtudlo nga ang mahangturon nga kaminyoon

“mao ang usa ka higot nga naggikan sa sinugdanan hangtud sa katapusan sa balaan nga
Ebanghelyo sa Kaluwasan ...; kini gikan sa kahangturan ngadto sa kahangturan (DBY, 195).



mga [bata] mobugkos sa mga bata ngari kanato uban sa mga higot nga dili
sayon nga bugtuon; samtang ang pag-abuso ug walay kalooy mopalayo
kanila gikan kanato, ug mobugto sa matag balaan nga higot, nga naghigot
kanila ngari kanato ug ngadto sa walay katapusan nga pakigsaad diin kitang
tanan gilibutan. Kon ang akong pamilya … dili masulundon kanako pina-
agi sa pagkamabination, ug usa ka dalaygon nga kinabuhi atubangan sa
katawhan, ug sa mga langit, nan kaanugon sa tanan nga impluwensya
(DNW, 7 sa Dis. 1864, 2).

Ang amahan kinahanglan … maningkamot sa paglipay ug pagdasig sa
inahan, aron ang iyang kasingkasing mahupay ug ang iyang mga pagbati
dili masakitan sa iyang yutan-on nga tigpanalipod, nga ang iyang gugma sa
Dios ug pagkamatarung unta mouyog sa tibuok niya nga pagkatawo, nga
unta siya mamunga ug manganak nga binutangan ug tinugahan uban sa
tanan nga mga kinaiya nga gikinahanglan sa usa ka binuhat nga gidesinyo
sa pagmando isip hari sa mga hari ug ginoo sa mga ginoo (DBY, 199).

Himoa nga ang matag lalaki dinhi sa yuta … mangasawa, ug dayon
motrabaho gamit ang inyong mga kamot ug mo-ugmad sa yuta, o motra-
baho ngadto sa mekanikal nga mga patigayon, o sa matarung nga negosyo
aron sa pagsangkap og limpyo nga pagpuyo alang sa inyong mga kaugali-
ngon ug niadtong nagsalig kaninyo alang sa ilang panginahanglan; magba-
ton og pagkontrol sa kaugalingon, ug paghigugma sa kamatuoran ug hiyas;
sa ingon niana ang babaye maalimahan, maamumahan, matahud ug mapa-
nalanginan, mahimong dungganan nga mga inahan sa usa ka kaliwatan sa
mga lalaki ug mga babaye nga mas bintaha sa pisikal ug mental nga pagka-
hingpit kay sa ilang mga amahan. Kini makamugna og usa ka dakong kau-
saban sa atong nasud, ug makahatag og mga resulta sa dili maihap nga
kaayohan (DBY, 194–95).

Himoa nga ang bana mohimo og kaayohan sa iyang kusina ug sa iyang
hipusanan sa pagkaon ug diha sa iyang mga lawak-higdaanan alang sa kaa-
yohan sa iyang pamilya, ug moayo sa iyang mga tanaman, mga agianan, ug
uban pa, magpanindot sa inyong mga pinuy-anan ug sa mga palibut, mag-
semento og agianan ug magtanum og labong nga mga kahoy (DBY, 198).

Ang mga inahan kinahanglan nga mohigugma ug
motudlo sa ilang mga pamilya ug adunay maayong

impluwensya sa kalibutan nga naglibut kanila.

Kon ako mamalandong sa mga katungdanan ug mga responsibilidad nga
gisalig diha sa atong mga inahan ug mga sister, ug sa mga impluwensya nga
ilang gihuptan, gitan-aw nako sila isip mao ang punoan nga tinubdan ug
ang labing dako nga hinungdan sa atong pagpuyo dinhi. Tinuod nga ang
lalaki mao ang una. Si amahang Adan gibutang dinhi isip hari sa yuta, aron
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himoon kini nga ubos sa iyang pagmando. Apan sa dihang si inahang Eva
miabut siya adunay talagsaon nga impluwensya diha kaniya. Daghan gayud
ang nagtuo nga kadto dili kaayo maayo; sa akong hunahuna pinakamaayo
kadto (DBY, 199).

Ang katungdanan sa inahan mao ang pagbantay sa iyang mga anak ug pag-
hatag kanila sa ilang una nga edukasyon, kay ang mga panumduman nga
nadawat sa pagkabata molungtad. Kahibalo mo, sa inyong mga kaugalingon,
pinaagi sa kasinatian, nga ang mga panumduman nga inyong nadawat sa
sinugdanan sa inyong mortal nga pagpakabuhi, nagdala hangtud niining
adlawa, sa pinakabug-at diha sa inyong hunahuna. Ang bata mitugyan og
tuman nga pagsalig diha sa inahan, makita ninyo diha kaniya ang usa ka natu-
ral nga kaduol sa pagbati, nga dili igsapayan bisan unsa pa ang iyang panag-
way tingali, nga sa iyang hunahuna ang iyang inahan ang pinakamaayo ug
pinakamaanyag nga inahan dinhi sa kalibutan. Namulong ako sa akong kau-
galingon. Ang mga bata aduna sa tanang pagsalig diha sa ilang mga inahan;
ug kon ang inahan mohimo sa angay nga paningkamot, sila makasilsil ngadto
sa mga kasingkasing sa ilang mga anak sa unsay ilang gusto (DBY, 201).

Kamo makahimo, walay duhaduha, sa paghinumdom nga nagbasa sa
Basahon ni Mormon, kabahin sa duha ka libo ka mga batan-ong lalaki,
kinsa gipatubo sa pagtuo nga kon sila mobutang sa ilang tibuok pagsalig sa
Dios, ug moalagad kaniya, walay gahum nga makabuntog kanila.
Mahinumduman usab ninyo ang pagbasa kabahin kanila nga miadto sa
gubat, ug unsa sila ka isug, ug unsa ka dako ang ilang hugot nga pagtuo,
nga kini imposible sa ilang mga kaaway sa pagpatay kanila. Kini nga gahum
ug hugot nga pagtuo ilang naangkon pinaagi sa mga pagtudlo sa ilang mga
inahan (DBY, 201).

Buluhaton sa asawa ug inahan ang pagkahibalo kon unsay buhaton sa
tanan nga gisulod diha sa panimalay, naghago aron sa paghimo sa iyang
panimalay nga kahimut-an sa iyang bana ug mga anak, naghimo sa iyang
kaugalingon nga usa ka Eva taliwala sa usa ka gamay nga paraiso sa iyang
kaugalingon nga pagmugna, nagsiguro sa gugma ug pagsalig sa iyang bana,
ug nagbugkos sa iyang mga anak uban sa iyang kaugalingon, uban sa usa
ka gugma nga mas lig-on kay sa kamatayon, alang sa walay katapusan nga
panulundon (DBY, 198).

Daghan sa mga sister ang nagsubo tungod kay wala sila panalangini og
mga anak. Inyong makita ang panahon nga kamo makabaton og minilyon
ka mga bata libut kaninyo. Kon kamo matinud-anon sa inyong mga pakig-
saad, mahimo kamong mga inahan sa mga kanasuran (DBY, 200).

Dili nako kinaiya sa kinatibuk-an ang pagtambag sa mga sister sa pagsu-
pak sa ilang mga bana, apan ang akong tambag mao—sunda ang inyong
mga bana; ug ako malaumon ug tataw kaayo nianang butanga. Apan wala
gayud ako motambag og usa ka babaye sa pagsunod sa iyang bana ngadto
sa Panulay (DBY, 200–201).
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Ang mga inahan mao ang naglihok nga mga himan diha sa mga kamot
sa Dios sa paggiya sa mga padulngan sa kanasuran.... Tungod niana, makita
dayon ninyo kon unsa ang gusto nako nga ipatik diha sa inyong mga huna-
huna, nga ang mga inahan mao ang makinarya nga naghatag og kasaya sa
tibuok pagkatawo, ug naggiya sa mga padulngan ug mga kinabuhi sa mga
tawo ibabaw sa yuta (DBY, 199–200).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad sa kaminyoon
nagpahimutang sa pundasyon alang sa kinabuhing dayon.

• Si Presidente Young namulong nga ang mahangturon nga kaminyoon
“nagpahimutang sa pundasyon alang sa mga kalibutan … [ug] alang sa
binuhat nga may salabutan nga pagakoronahan og himaya.” Unsaon
man sa pagpahinungod sa atong mga kaminyoon ngadto niana nga
katuyoan? Unsang piho nga mga butang ang inyong mahimo aron mag-
padayon niana nga talan-awon sa matag adlaw?

• Unsa ang giingon ni Presidente Young nga mao ang misyon sa matag
batan-ong lalaki? Sa unsang paagi kini magamit diha kaninyo?

• Unsa ang gipasabut ni Presidente Young sa dihang siya mitambag sa mga
kabatan-onan sa pagminyo og “tarung nga kaminyoon”? Unsa nga mga
panalangin ang moabut niadtong kinsa mobuhat sa tanang butang nga
gikinahanglan sa “pagpabarug og usa ka gingharian”? (Tan-awa usab sa
Abraham 2:9–11.)

• “Usa sa dako nga sayop” nga nahimo sa ubang mga anak ni Abraham,
Isaac, ug Jacob mao ang pagminyo gawas sa bag-o ug walay katapusan
nga pakigsaad sa kaminyoon. (Tan-awa usab sa Genesis 28:1–2.) Unsa
nga mga panalangin ang dili mahatag niadtong kinsa nagminyo gawas sa
bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad sa kaminyoon? Unsa ang inyong
mahimo sa pagsiguro nga kamo magpabilin nga takus niini nga pakigsaad
sa kaminyoon ug makadawat sa mga panalangin niini sa umaabut?

• Unsa ang mga katungdanan sa matag matarung nga lalaki ug babaye”?
Ngano nga ang pagmugna og pisikal nga lawas alang sa espiritung mga
anak sa Dios usa ka importante nga katungdanan sa usa ka kaminyoon
diha sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad? Unsaon pagtino sa
managtiayon kon sila ba nakatuman niini nga katungdanan sumala sa
kabubut-on sa Dios alang kanila? (Pakigkita usab sa inyong bishop o
branch president mahitungod sa tambag nga gihatag diha sa Handbook
sa mga Panudlo sa Simbahan.)
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Ang mga amahan kinahanglan nga mosunod ni Kristo samtang sila
mohigugma, motudlo, ug mosangkap sa ilang mga pamilya.

• Unsa nga ehemplo ang kinahanglan nga ipakita sa matag amahan atuba-
ngan sa iyang asawa ug mga anak? Unsa ang gipasabut alang sa usa ka
tawo nga mosunod kang Kristo? Unsaon man sa usa ka tawo nga “makakat-
on sa pagpahiuyon sa iyang kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa iyang
Dios”? Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa mga amahan kinsa mitug-
yan sa ilang mga kaugalingon sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios?

• Unsa nga mga kamatuoran ang kinahanglang itudlo sa mga ginikanan
ngadto sa ilang mga anak? (Tan-awa usab sa D&P 68:25.)

• Sumala ni Presidente Young, unsaon sa usa ka amahan sa pagpangulo sa
iyang pamilya? (Tan-awa usab sa D&P 121:41–46.) Unsaon sa amahan
pagtratar ang iyang pamilya? Unsa nga mga binuhatan “ang mobugto sa
matag balaan nga higot, nga kinahanglang mohigot kanila ngari kanato
ug ngadto sa walay katapusan nga pakigsaad”? Unsaon sa usa ka bana
nga puno sa pagkamabination ug sa Espiritu sa paghimo sa iyang asawa
ug mga anak nga makatuman sa ilang mga buluhaton?

• Unsa ang giingon ni Presidente Young nga mao ang sangputanan kon ang
bana matinud-anon nga mosangkap alang sa iyang pamilya? (Tan-awa
usab sa D&P 83:1–2.) Unsaon man niini sa pagmugna og usa ka dakong
kausaban”?

Ang mga inahan kinahanglan nga mohigugma ug motudlo
sa ilang mga pamilya ug adunay maayong impluwensya

sa kalibutan nga naglibut kanila.

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang mga katungdanan ug mga bulu-
haton sa usa ka asawa ug inahan?

• Unsa nga paghupay ang gihatag ni Presidente Young ngadto sa wala o
dili makaanak?

• Giunsa sa mga babaye nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pag-
impluwensya kaninyo, sa inyong pamilya, ug sa inyong komunidad?
Unsaon man nila sa paghimo niini sa umaabut?

• Unsa ang gipasabut ni Presidente Young sa dihang siya miingon nga, “ako
wala gayud motambag og usa ka babaye sa pagsunod sa iyang bana ngadto
sa Panulay.” Unsaon sa pagkahibalo sa usa ka asawa kon ang iyang bana
nagsunod ni Kristo? Unsa nga mga panalangin ang moabut sa mga bana ug
asawa kinsa nag-uban sa pagtugyan ngadto sa kabubut-on sa Dios?

• Si Presidente Young namulong nga ang mga inahan maoy “mogiya sa mga
padulngan sa kanasuran.” Unsaon man sa mga babaye sa pagtuman niini
nga saad?
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Si Edward Martin uban sa iyang pamilya niadtong 1870. Si Edward ang
pangulo sa Martin Handcart Company nga alaot nga nag-antus niadtong 1856.

Nabuhi siya og nahimong usa ka litratista sa Siyudad sa Salt Lake.
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Pagtudlo sa Pamilya

“Magpakabuhi kita sa ingon nga ang diwa sa atong relihiyon magpabilin
diha sulod kanato, dayon maangkon nato ang kalinaw, kamaya, kalipay, ug
katagbawan, nga makahimo og maayo nga mga amahan, maayo nga mga
inahan, maayo nga mga anak, maayo nga panimalay, mga silingan, mga
komunidad ug mga siyudad. Takus gayud kana sa pagpakabuhi, ug ako
nagtuo nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw angay nga magtinguha
niini” (DBY, 204).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang pamilya usa ka balaan nga institusyon niini
nga panahon ug sa kahangturan.

Kon ang matag tawo kinsa nag-angkon nga siya usa ka Santos sa Ulahing
mga Adlaw, og tinuod gayud nga Santos, ang atong balay mahimong usa ka
paraiso, walay madungog, walay bation, walay mamatngunan, kon dili pag-
dayeg sa pangalan sa atong Dios, pagbuhat sa atong mga katungdanan, ug
pagsunod sa mga kasugoan (DBY, 203).

Kon ang usa ka lalaki ug babaye nakadawat sa ilang mga endowment ug
pagbugkos [diha sa templo alang sa kahangturan], ug dayon nanganak sila
human niana, kana nga mga anak legal nga mga manununod sa Gingharian
ug sa tanan niini nga mga panalangin ug saad, ug sila lamang mao ang mga
[legal nga mga manununod] dinhi niini nga yuta (DBY, 195).

Ang ordinansa sa pagbugkos kinahanglang mapahigayon dinhi … ang
babaye ngadto sa lalaki, ug ang mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan,
ug uban pa, hangtud nga ang kadena sa henerasyon mahingpit diha sa mga
ordinansa sa pagbugkos balik ngadto kang Amahang Adan; busa, kita
gimandoan sa pagpundok sa atong mga kaugalingon sa paggawas gikan sa
Babelon, ug sa paglimpyo sa atong mga kaugalingon, ug sa pagtukod og
Zion sa atong Dios, … hangtud nga ang yuta mabalaan ug maandam nga
puy-anan sa Dios ug sa mga anghel (DBY, 407).
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Ang mga ginikanan kinahanglang motudlo sa ilang mga
anak sa pagtuman sa mga kasugoan sa Dios.

Atong makita ang gamayng bata diha sa mga bukton sa inahan niini.
Unsay katuyoan niining gamay nga bata dinhi? Unsa ang katuyoan sa pag-
mugna niining gamay nga bata? … Nakita ninyo ang sukaranan, ang sinug-
danan, ang gigikanan sa salabutan nga naglibut niining bata, gibanabana
nga motubo ug modako ngadto sa [pagkalalaki o pagkababaye], dayon
ngadto sa kapasidad sa usa ka anghel, ug padayon ngadto sa mahangturon
nga himaya. Apan dinhi ang sukaranan…. Dinhi ang una nga dapit diin kita
nagkat-on, mao kini ang sinugdanan sa atong walay katapusan nga pag-
uswag (DBY, 205–6).

Sa kasagaran ako maghunahuna ug moingon, “Unsa ka kinahanglanon
alang sa mga inahan, kinsa maoy unang mga magtutudlo sa ilang mga anak
ug kinsa mihimo sa una nga mga panumduman diha sa linghod nila nga
mga hunahuna, ang pagka mainampingon.” Kinahanglang magmainampi-
ngon sila sa paglikay nga mapatik ang sayop nga mga ideya diha sa huna-
huna sa bata! Dili gayud sila motudlo og bisan unsa gawas kon nahibaloan
nila nga husto ang tanan niini. Dili gayud sila molitok og pulong, ilabi na
nga madunggan sa bata, nga dili angay (DBY, 206–7). 

Tuguti ang mga inahan nga mosugod og tudlo sa ilang mga anak sam-
tang gamay pa kaayo kini, diha inyo silang pagatudloan sa paghigugma sa
Ginoo, ug sa pagtuman sa iyang mga kasugoan (DBY, 206–7).

Kon kamong mga inahan, mosunod sa inyong relihiyon, dayon diha sa
gugma ug kahadlok sa Dios motudlo sa inyong mga anak sa kanunay ug
sa hingpit diha sa paagi sa kinabuhi ug kaluwasan, mobansay kanila diha sa
dalan nga kinahanglan ilang pagalaktan, ug bisan kon sila matigulang na
sila dili mobiya gikan niana [tan-awa sa Mga Proverbio 22:6]. Isaad ko kini
kaninyo, tinuod kini sama sa adlaw nga nagsidlak, usa kini ka mahangturon
nga kamatuoran. Niini nga katungdanan kita wala makahimo (DBY, 206).

Amumaha ang inyong mga anak diha sa gugma ug pagtahud sa Ginoo,
tun-i ang ilang mga kinaiya ug ilang mga buot, ug atubanga kini sumala sa
unsay angay, dili tugutan ang inyong kaugalingon nga motul-id kanila ubos
sa kasuko; tudloi sila sa paghigugma kaninyo kay sa mahadlok kaninyo, ug
himoa kini nga kanunay ninyong hunahunaon nga ang mga bata nga giha-
tag sa labing kalooy diha kaninyo matudloan og sayo sa ilang pagkabatan-
on sa kaimportante sa mga pagpadayag sa Dios, ug sa katahum sa mga
baruganan sa atong balaan nga relihiyon, nga kon sila motubo na ngadto
sa pagkahamtong nga lalaki ug babaye sila kanunay nga adunay mabinati-
ong pagtagad alang niini ug dili gayud mobiya sa kamatuoran (DBY, 207).

Mga ginikanan, tudloi ang inyong mga anak pinaagi sa mga lagda ug ehem-
plo, ang kaimportante sa pagpakigsulti ngadto sa Ginoo nga maloloy-on,
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tudloi sila unsaon sa pagpakabuhi, unsaon paggamit ang mga kapanguhaan
alang sa mga kinahanglanon sa kinabuhi, ug tudloan sila sa mga balaod sa
kinabuhi nga sila unta masayud kon unsaon sa paghimo sa ilang kaugalingon
nga himsug ug makapangalagad ngadto sa uban. Ug sa pagtudlo kanila sa
mga baruganan sa Ebanghelyo, tudloi sila nga kini tinuod, ang kamatuoran
nga gipadala gikan sa langit alang sa atong kaluwasan, ug ang Ebanghelyo
naglakip sa tanang kamatuoran didto man sa langit, sa yuta, o sa impyerno,
ug tudloi usab sila, nga kita naggunit sa mga yawe sa kinabuhing dayon, ug
sila kinahanglan gayud nga mosunod ug motuman sa mga ordinansa ug mga
balaod nga may kalabutan niini nga balaang Priesthood, nga gipadayag sa
Dios ug gipahiuli alang sa kahimayaan sa mga katawhan (DBY, 207).

Kon dili nato paningkamutan ang pagbansay sa atong mga anak, sa pag-
tudlo ug pagpahimangno kanila kabahin niining mga pinadayag nga mga
kamatuoran, ang kaalautan moabut kanato, isip mga ginikanan, o sa uban
nga mga paagi (DBY, 207).

Samtang ang mga ginikanan naggiya pinaagi sa husto
nga mga ehemplo, mitabang sila sa pagpahimutang og

usa ka matarung nga dalan alang sa ilang pamilya.

Kinahanglang dili gayud nato tugutan ang atong kaugalingon sa pag-
tudlo sa atong mga anak og usa ka butang nga lahi kay sa atong gibuhat
(DBY, 206).

Dili gayud nato tugutan ang atong mga kaugalingon nga mobuhat og
bisan unsang butang nga dili nato gustong makita nga buhaton sa atong
mga anak. Kinahanglang ipakita nato ang atong ehemplo nga gusto natong
ila nga masunod. Ato ba kining namatngunan? Kapila ba kita makakita og
mga ginikanan nga gusto gayud og pagkamasulundon, maayong pamata-
san, mabination nga mga pinulongan, nindot nga panagway, malumo nga
tingog ug sanag nga mga mata gikan sa usa ka anak o mga anak unya sila
mismo puno sa kasuko ug kalagot! Unsa kini ka sukwahi ug pagkawalay
hinungdan! (DBY, 208).

Kon ang mga ginikanan padayon nga mopakita og mga ehemplo diha sa
ilang mga anak nga angay nilang sundon ug sa pagtugot sa atong Amahang
Langitnon, ilang mausab ang dagan, ug ang pagbati sa ilang mga anak
ngadto sa maayo, ug sila, sa kadugayan, magtinguha sa pagkamatarung kay
sa dautan (DBY, 208).

Tuguti ang amahan ug inahan, nga mga miyembro niini nga Simbahan
ug Gingharian, nga mosubay sa matarung nga dalan, ug maningkamot sa
tibuok nilang kusog sa dili gayud pagbuhat og sayop, apan sa paghimo og
maayo sa tibuok nilang kinabuhi; kon sila adunay usa ka buok anak o usa
ka gatus ka mga anak, kon sila modumala sa ilang mga kaugalingon ngadto
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kanila nga kinahanglan gayud nilang buhaton, magbugkos kanila ngadto sa
Ginoo pinaagi sa ilang hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo, dili dili ako
magsapayan kon asa kadto nga mga anak moadto, sila nabugkos na sa ilang
mga ginikanan pinaagi sa walay katapusan nga pagbugkos, ug walay gahum
sa yuta o sa impyerno nga makabulag kanila gikan sa ilang mga ginikanan
diha sa kahangturan; sila mopauli ra usab sa tuburan diin sila naggikan
(DBY, 208).

Ang atong mga anak makaangkon og paghigugma sa kamatuoran, kon
kita mosunod lamang sa atong relihiyon. Ang mga ginikanan kinahanglan
nga mosubay niana nga dalan aron ang ilang mga anak makaingon, “Wala
gayud ako makabantay sa akong amahan nga nangilad o namintaha sa usa
ka silingan; wala gayud ako makabantay sa akong amahan nga nanghilabot
og butang nga dili iya, wala, wala! Wala, apan siya miingon, ‘Anak, pagmati-
nuoron, pagmatinud-anon, pagmahiyason, pagmabination, pagmakugihon,
pagmabinantayon ug puno sa maayo nga mga buhat.’ “Ang ingon niana nga
mga pagtulun-an gikan sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak magpa-
bilin kanila sa hangtud, gawas kon sila makasala batok sa Espiritu Santo
(DBY, 209).

Mahimo kitang mogiya, motudlo ug mopung-ol sa usa ka bag-o nga saling-
sing, ug kini mobawog kon asa nato gusto, kon kini gihimo uban sa kaalam
ug sa kahanas. Busa, kon atong libutan ang bata og usa ka maayo ug mapus-
lanon nga mga impluwensya, mohatag kaniya sa angay nga mga panudlo ug
sudlan ang iyang hunahuna og matinud-anon nga mga tradisyon, tingali
mogiya kana sa iyang dalan diha sa pamaagi sa kinabuhi (DBY, 209).

Ang pagkontrol sa kaugalingon ug mabination nga pagdisiplina
makatabang sa pagtukod og lig-on nga mga pamilya.

Aron makaangkon sa espirituhanon nga gahum sa atong kaugalingon, ug
sa mga impluwensya nga naglibut kanato, ug pinaagi sa higpit nga dalan sa
pagkontrol sa kaugalingon, mao ang una nato nga hunahunaon, kini mao ang
una natong trabahoon, sa dili pa nato maandam ang agianan alang sa atong
mga anak nga magtubo nga walay sala ngadto sa kaluwasan (DBY, 203).

Unsa man ang inyong gisaad sa inyong gamayng anak nga babaye kon
buhaton niya kini ug kadto? Gisaaran ba ninyo siya og gasa sa maayo
niyang gibuhat? “Oo.” Nahinumduman ba ninyo kini? “Wala, nawala kini sa
akong hunahuna,” miingon ang inahan. Kon siya nagbuhat og bati gisaaran
ba ninyo siya og silot? “Oo.” Gituman ba ninyo ang inyong mga pulong?
Wala, ug ang bata nakamugna dayon og paghukom sa iyang kaugalingong
hunahuna nga ang inahan mosulti niana nga dili tinuod—miingon siya nga
buhaton niya kini o kana, ug dili niya kini buhaton. Usa kini ka sayon nga
leksyon alang sa mga inahan sa pagkat-on sa pagtuman sa gisaad ngadto sa
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ilang mga anak ug dili gayud sila mohatag og sayop nga impresyon.
Hunahunaa una sa dili pa kamo mosulti.... Kon nangandoy ka nga hatagan
nimo siya og gasa, buhata kini, kon gisaaran ninyo og silot, tumana ang
inyong gisulti, apan pagmabinantayon! (DBY, 210).

Ang mga ginikanan kinahanglan nga dili gayud mopugos sa ilang mga
anak, apan maggiya kanila, maghatag kanila og kahibalo kay ang ilang
hunahuna andam sa pagdawat niini. Ang pagsilot gikinahanglan usahay,
apan ang mga ginikanan kinahanglang magdumala sa ilang mga anak pina-
agi sa hugot nga pagtuo kay sa latigo, sa mabination nga paggiya kanila
pinaagi sa maayong ehemplo ngadto sa tanang kamatuoran ug kabalaan
(DBY, 208).

Makatumbok ako og daghang mga lalaki dinhi niini nga kongregasyon
kinsa mipalayas sa ilang mga anak palayo kanila pinaagi sa paggamit og
bunal. Kon anaa ang kapintas wala ang pagbati o pagbinatiay diha sa mga
kasingkasing sa duha, mas gusto pa sa mga anak nga malayo sa amahan kay
sa makig-uban kaniya (DBY, 203).

Sa atong inadlaw nga paningkamot sa kinabuhi, sa bisan unsang kinai-
yahan ug matang, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug ilabi na kad-
tong naghupot og mahinungdanon nga mga posisyon sa Gingharian sa
Dios, kinahanglang maghupot og walay pagkausab ug malinawon nga
buot, maanaa man sa balay o sa laing dapit. Kinahanglan nga dili sila motu-
got nga ang mga kalisdanan ug dili maayo nga mga kahimtang mopahimo
nga bati sa ilang kinaiya ug mobuhat kanila nga masuk-anon ug walay maa-
yong pamatasan sa matag usa diha sa panimalay, naggamit og mga pulong
nga puno sa kayugot ug kasuko …, nagmugna og kasubo ug kaguol sa
ilang mga pinuy-anan, naghimo kanila nga kahadlokan kay sa higugmaon
sa ilang pamilya. Ang kasuko dili gayud tugutan nga motubo diha sa atong
mga dughan, ug ang mga pulong nga gisugyot sa masuk-anon nga mga
pagbati dili gayud tugutan nga mogawas sa atong mga ngabil. “Ang tubag
nga malumo makapahupay sa kapungot, apan ang pulong nga mahait
makapapukaw sa kasuko.” [Mga Proverbio 15:1]. “Ang kasuko dagmalan,
ug ang kaligutgot makapalumos” [Mga Proverbio 27:4]; apan “ang pagka-
buotan sa usa ka tawo makapahimo kaniya nga mahinay sa pagkasuko; ug
maoy iyang himaya ang pagpasaylo sa kalapasan” [Mga Proverbio 19:11]
(DBY, 203–4).

Inyong makita, madungog ug masaksihan ang ubay-ubay nga panag-
bingkil tali sa mga anak—ang uban kaninyo nakakita niini, kon dili ang
tanan—ug ako mohatag kaninyo og pipila ka mga pulong mahitungod sa
inyong kaugmaon, nga kamo unta makabaton og mga anak nga dili
mabingkilon, dili palaaway. Kanunay nga magbinuotan kamo mismo, mao
ang una nga lakang. Ayaw tuguti ang inyong mga kaugalingon nga masuko
ug saputon…. Sila puno kaayo sa kalagsik nga ang ilang mga bukog dili
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kanunayng magsakit tungod sa kalig-on. Anaa kanila ang ingon kadako nga
kalagsik—kinabuhi, kusog ug lihok, nga angay kining ipagawas; ug ang
mga gagmay makigsangka sa usag usa. Ayaw kawala og pailub sa inyong
mga kaugalingon. Sabta sila sa kanunay ug hupaya sila. Pagmalumo ug pag-
minaayo (DBY, 209–10).

Sa akong kasinatian nakakat-on ako nga ang labing malisud nga anaa sa
ginagmayng panagbangi ug panaglalis sa lalaki batok sa lalaki, babaye batok
sa babaye, mga bata batok sa mga bata, mga ginikanan batok sa mga anak,
mga igsoong lalaki batok sa mga igsoong babaye, ug mga igsoong babaye
batok sa mga igsoong lalaki, mahitabo tungod sa kakulangan sa tukma nga
pagsinabtanay sa usag usa (DBY, 203).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang pamilya usa ka balaan nga institusyon niini
nga panahon ug sa kahangturan.

• Ngano nga ang pagbugkos sa mga pamilya alang sa kahangturan impor-
tante man kaayo? (Tan-awa usab sa D&P 128:18.) Sa unsang paagi nga
ang pagsabut sa mahangturon nga kaimportante ug balaanong kinaiya-
han sa mga relasyon sa pamilya makatabang sa atong pagpakig-uban sa
mga sakop sa pamilya?

• Unsa ang inyong mahimo sa paglig-on sa higot sa pamilya tali sa mga
henerasyon sa inyong pamilya? Unsaon sa inyong mga lihok sa pagtandog
sa inyong mga katigulangan ug sa inyong mga sumusunod nga kaliwatan?

Ang mga ginikanan kinahanglang motudlo sa ilang mga
anak sa pagtuman sa mga kasugoan sa Dios.

• Kinsa ang adunay nag-una nga katungdanan sa pagtudlo sa mga bata?
Kanus-a man nga ang mga ginikanan kinahanglang mosugod sa pag-
tudlo sa ilang mga anak nga mahimong matarung? Unsa nga tambag ang
gihatag ni Presidente Young ngadto sa mga ginikanan kalabut sa ilang
mga tahas isip una nga mga magtutudlo sa ilang mga anak?

• Si Presidente Young miingon nga ang mga ginikanan kinahanglang
“momatuto sa [ilang] mga anak diha sa gugma ug kahadlok [pagtahud]
sa Ginoo.” (Tan-awa usab sa D&P 68:25–28.) Unsaon ninyo pagtudlo ang
mga bata sa paghigugma ug pagtahud sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo?

• Unsa nga mga baruganan ang gilatid ni Presidente Young alang sa mga
ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak? Unsa kaha ang mahitabo kon
dili maayo sa pagkatudlo sa mga ginikanan ang ilang mga anak?
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Samtang ang mga ginikanan naggiya pinaagi sa husto
nga mga ehemplo, mitabang sila sa pagpahimutang og

usa ka matarung nga dalan alang sa ilang pamilya.

• Ngano nga ang ehemplo usa man ka gamahanan nga paagi sa pagtudlo
sa mga anak? Unsa nga klase sa mga ehemplo ang inyong gipakita sa
mga bata nga anaa sa inyong palibut?

• Si Presidente Young namulong nga ang mga bata “mopauli ra usab sa
tuburan diin sila naggikan.” Ngano nga kini nga saad makahupay kaayo
sa mga ginikanan nga adunay mga anak nga nahisalaag? Unsa ang
mahimo sa mga ginikanan sa pagtabang sa mga anak nga masupilon
aron mobalik sa ilang mga pamilya?

• Unsa nga maayong mga hiyas ang inyong nakat-unan gikan sa inyong
mga ginikanan? Unsa ang pipila ka mga hiyas nga gusto ninyong makat-
unan sa inyong mga anak gikan kaninyo? Unsaon ninyo sa pagtudlo niini
nga mga hiyas? Unsay mga ebidensya nga anaa kaninyo nga ang inyong
mga anak nakakat-on og mga hiyas gikan kaninyo?

• Unsaon sa “matinud-anon nga mga tradisyon” pagtabang sa inyong mga
anak nga mahimong mas labaw ka mapasaligon sa pagkamatarung? Unsa
nga matarung nga mga tradisyon ang nakapalig-on sa inyong pamilya?
Unsang matarung nga mga tradisyon ang gusto ninyong mapahiluna
diha sa inyong pamilya?

Ang pagpugong sa kaugalingon ug mabination nga pagdisiplina
makatabang sa pagtukod og lig-on nga mga pamilya.

• Unsa ang kalainan tali sa “pagpugos” sa mga bata ug sa“paggiya” kanila?
Ngano nga ang paggiya sa mga bata mas epektibo man sa pagtudlo sa
mga bata sa pagkamatarung?

• Nganong mahinungdanon man ang “walay pagkausab ug malinawon nga
buot” sa panahon nga makig-uban sa lain, ilabi na sa mga bata?

• Ang panag-away ug panagbugno usahay mga yano nga bahin sa kinabu-
hing pamilya. Ngano nga kining mga butanga makadaot man sa pamilya?
(Tan-awa usab sa Mosiah 4:14.) Unsa ang gisulti ni Presidente Young nga
maoy nag-unang hinungdan nganong mahitabo kining mga butanga?
Unsaon ninyo sa pagpalambo og mas maayong komunikasyon ug pagsi-
nabtanay sa inyong pamilya? Unsa ang inyong gihimo nga nakatabang sa
inyong pamilya sa pagpakita sa ilang gugma sa usag usa nga mas maka-
nunayon?
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Pag-ugmad og Pagpasalamat,
Pagkamapainubsanon, ug

Pagkamatinuoron

Si Presidente Brigham Young nagtuo ug nagpuyo sumala sa yano, tinuod nga
mga baruganan. Gikan sa iyang mga kasinatian isip usa ka karpentero ug
kontraktor, nakat-unan niya ang paghatag og bili sa matinuoron nga mga
trabahante kinsa mitukod og mga bongbong nga molungtad, motaod og mga
pultahan nga wala magkinahanglan nga ayohon, ug sila mibiya nga wala
magdala og mga gamit sa tag-iya og mga lansang sa ilang bulsa.
Gitambagan niya ang mga tawo sa tanang matang sa kinabuhi sa “pagbuka
sa ilang mga mata aron makakita ug makasabut kon unsa ka importante ang
pagkamatinuoron ug pagkamatarung” (DNW, 2 sa Dis. 1857,4). Si
Presidente Young miawhag usab sa nag-unang mga Santos kinsa nagsagu-
bang sa mga pagsulay sama sa pagpanglutos, kakabus, ug kagutom sa pag-
dawat sa ilang mga kasakit uban sa pagpasalamat ug pagkamapainubsanon,
kay ang Ginoo sa pagkatinuod milig-on kanila diha sa ilang pag-antus. Ang
iyang mga pulong ug ang iyang kinabuhi mipatigbabaw nga ang atong
katungdanan mao ang pagpakita og kaligdong ug pagpasalamat pinaagi sa
pagpalambo sa bisan unsa nga gipanalangin kanato sa Ginoo.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang pag-ila sa mga kamot sa Ginoo dinhi sa atong mga
kinabuhi nag-ugmad og pagkamapasalamaton.

Ako walay nahibaloan bisan unsa, gawas sa walay kapasayloan nga sala,
nga mas labaw pa kay sa sala sa pagkadili mapasalamaton (DBY, 228).

Tingali mosulti ako og pipila ka butang mahitungod sa malisud nga mga
panahon. Nasayud kamo nga ako miingon kaninyo nga kon aduna may
nahadlok nga mamatay sa kagutom, pasagdi siyang mobiya, ug moadto
kon asa ang daghang pagkaon. Ako walay nahibaloan bisan gamayng kaku-
yaw nga magutman, kay hangtud atong makaon ang katapusan nga asno,
gikan sa tumoy sa dunggan hangtud sa tumoy sa ikog, dili ako mahadlok
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nga mamatay sa kagutom. Daghan kaayo sa pagkakaron ang dili madawat sa
panrabaho, apan ang tingpamulak mobukas ra unya ngari kanato, ug dili na
kita mag-antus labaw sa unsay alang sa atong kaayohan. Mapasalamaton ako
sa kamot sa Ginoo nga anaa gayud: sama ako ka mapasalamaton niini nga
mga tabang nga iyang gihatag sama sa uban nga sukad akong nadawat.
Giingnan ko kamo, mga tuig na ang milabay, sa akong mga pagbati mahitu-
ngod sa ilang mga kalooy, ilang hugot nga pagtuo, pagka mapasalamaton ug
utang buot, ug sa ilang pag-ila sa kamot sa Ginoo ug sa mga pagpanghatag
sa iyang mga panalangin. Ang akong kalag nagsubo kaayo gani nagadugo,
nga makita ang nangausik, ug ang usikan nga pagbati niining mga katawhan
sa paggamit sa ilang daghan kaayo nga panalangin. Daghan ang miyatak-
yatak lamang niini, ug andam na sila sa pagtunglo sa Dios kinsa mipanala-
ngin kanila. Gusto nila ang mga bulawan ug pilak, kay sa trigo ug mais, ug
pino nga harina, ug sa pinakamaayo nga utanon nga sukad mitubo dinhi sa
yuta. Ila kini nga giyatak-yatakan, ug wala hatagi sa pagtagad ang pinili nga
mga panalangin sa Ginoo nga ilang Dios (DNW, 6 sa Peb. 1856, 4).

Naglipay kita tungod kay ang Ginoo maayo kanato, tungod kay kita
gipugas diha sa kahuyang alang sa tino nga katuyoan sa pagkab-ot og mas
dako nga gahum ug pagkahingpit. Sa tanang mga butang ang mga Santos
unta maglipay—sa pagpanggukod, tungod kay gikinahanglan ang paghas-
has kanila, ug pag-andam sa mga dautan alang sa ilang kaalautan, sa sakit
ug sa kasakit, bisan og malisud ang pagpas-an niini, tungod kay kita gipaila
na niini nga mga sakit uban ang kasub-anan, ug sa tanang mga kasakit nga
maantus sa mga mortal, kay pinaagi sa pagtagamtam ang tanang mga
butang gipakita diha sa atong kaugalingong mga pagbati. Kita adunay
hinungdan nga maglipay sa hilabihan nga ang hugot nga pagtuo ania sa
kalibutan, nga ang Ginoo maghari, ug maghimo sa iyang gusto dinhi sa
mga lumulupyo sa yuta. Mangutana ba kamo kon ako nalipay tungod kay
ang Panulay adunay bintaha ibabaw sa mga lumulupyo sa yuta, ug misakit
sa mga katawhan? Ako sa dakong kasiguroan motubag og “oo”; gikalipay
ko kini pag-ayo sama sa ubang butang. Nalipay ako tungod kay ako gisakit.
Nalipay ako tungod kay ako kabus. Nalipay ako tungod kay ako naguol.
Ngano man? Tungod kay ako pagabayawon pag-usab. Nalipay ako nga ako
kabus tungod kay ako pagahimoong adunahan, nga ako gisakit, tungod kay
ako pagahupayon, ug giandam alang sa pagpahimulos sa katam-is sa hing-
pit nga kalipay, tungod kay kini dili mahimo ang husto nga pagpasalamat
sa kalipay gawas sa paglahutay sa katugbang niini (DBY, 228).

Gihisgutan nato ang atong mga pagsulay ug mga kahasol niini nga kina-
buhi; apan pananglit inyong nakita sa inyong kaugalingon liboan ug minil-
yon ka mga katuigan human ninyo mapamatud-an nga kamo
nagmatinud-anon sa inyong relihiyon sulod sa mubo kaayong katuigan
niini nga panahon, ug nakaangkon og mahangturong kaluwasan ug usa ka
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korona sa himaya diha sa atubangan sa Dios? Busa lingia ang inyong kina-
buhi dinhi, ug tan-awa ang mga kapildihan, mga pagsulay, ug mga kapak-
yasan, ang mga kagul-anan … ; mapugos kamo sa pagsinggit, “apan unsa
man kadtong tanan? Kadtong mga butanga mga lumalabay lamang, ug ania
na kita karon dinhi. Nagmatinud-anon kita sulod sa mubo nga mga pana-
hon sa atong mortalidad, ug karon atong gipahimuslan ang kinabuhing
dayon ug himaya, uban ang gahum sa pag-uswag diha sa tanan nga walay
kinutuban nga kahibalo ug pinaagi sa dili maihap nga mga ang-ang sa pag-
uswag, nagtagamtam sa mga pahiyum ug pagtugot sa atong Amahan ug
Dios, ug ni Jesukristo nga atong magulang nga igsoong lalaki” (DNW, 9 sa
Nob. 1859, 1).

Adunay laing butang nga karon akong hisgutan, ug gawas nga atong
makat-unan kanang mga butanga ako mosaad kaninyo nga dili gayud kita
makapanunod sa Celestial nga Gingharian. Gipundok kita sa katuyoan nga
makakat-on kon unsay buhaton niining kinabuhi karon ug sa mga panala-
ngin karon nga gihatag kanato. Kon dili nato makat-unan kini nga mga lek-
syon, unsaon man nato sa pagpaabut nga masaligan sa katigayunan sa
kahangturan; kay siya nga nagmatinud-anon sa diyutay nga mga butang
himoon nga magmamando sa daghang mga butang [tan-awa sa Mateo
25:21].... Kon gipanalanginan kita nga nidaghan ang atong mga baka, ug
wala nato hatagi sa pagtagad kini nga panalangin nga gihatag sa Ginoo
kanato, niana kita mahiagum sa Iyang kasuko, ug gibutang ang atong mga
kaugalingon nga angay manubag sa silot. Kinsang yutan-on nga mga ama-
han ang mohatag og mga panalangin diha sa usa ka anak nga lalaki uban sa
katagbawan ug kalipay samtang kana nga anak nga lalaki nagpadayon nga
nag-usik-usik niini ug gigamit kini sa walay hinungdan? Human niana nga
panahon kana nga amahan moputol sa mga kaayo, ug mohatag niini
ngadto sa mas takus nga anak. Ang Ginoo labaw kaayo ka manggiloloy-on
kay kanato; apan tingali adunay pagputol sa Iyang mga gasa, kon dili nato
kini dawaton uban sa pagpasalamat ug dili kini atimanon og maayo sam-
tang anaa kini kanato. Himoa nga ang mga katawhan moatiman sa ilang
mga baka ug mga kabayo, ug ang tawo nga dili mohimo niini nagbutang sa
iyang kaugalingon nga manubag sa sayop ubos sa mga mata sa hustisya
(DNSW, 29 sa Okt. 1865, 2).

Unsa ang atong katungdanan? Atong katungdanan ang pagpalambo sa
matag panalangin nga ihatag sa Ginoo kanato. Kon mohatag siya kanato og
yuta, palamboa kini, kon siya mohatag kanato og kahigayunan nga makatu-
kod og mga balay, palamboa kini, kon siya mohatag kanato og mga asawa
og mga anak, paningkamot ug tudloi sila sa mga pamaagi sa Ginoo, ug ipa-
taas sila ibabaw sa sala, sa pagpakaulaw, ug timawa nga kahimtang sa kataw-
han.... Sa iyang kamapinanggaon gitawag niya ang mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw gikan sa kalibutan, gipundok sila gikan sa laing mga nasud, ug
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gihatagan sila og dapit sa kalibutan. Panalangin ba kini? Oo usa sa pinaka-
dako nga mapahimuslan sa tawo, nga malikay sa kadautan sa mga dautan,
gikan sa mga katalagman ug hugyaw sa kalibutan. Pinaagi niini nga mga
panalangin mapakita nato sa atong Amahang Langitnon nga kita matinud-
anong mga tinugyanan; ug dugang pa, kini usa ka panalangin nga makaba-
ton og kahigayunan sa pag-uli ngadto kaniya sa mga butang nga iyang
gipahuptan kanato.... Niana kini tataw nga kon unsa ang ingon og akong
nabatunan sa tinuod lang wala gayud nako mapanag-iya, ug ako kining i-uli
ngadto sa Ginoo kon siya mangayo niini, iya kini, ug iya kini sa tanang pana-
hon. Wala ako manag-iya niini, wala gayud sukad (DN, 20 sa Hunyo 1855, 4).

Walay bisan usa nga kahimtang sa kinabuhi [o] usa ka oras nga kasina-
tian nga dili makahatag og kaayohan sa tanan kinsa mogamit niini sa ilang
pagtuon, ug nagtumong sa paglambo diha sa mga kasinatian nga ilang
naangkon (DNW, 9 sa Hulyo 1862, 1).

Kadto kinsa mapainubsanon nakaila sa ilang
panginahanglan sa Ginoo.

Kinahanglan kitang magpaubos sa atong mga kaugalingon ug mahi-
mong sama sa gagmayng mga bata sa atong mga pagbati—nga mahimong
mapainubsanon ug sama sa usa ka bata diha sa espiritu, aron makadawat
sa una nga mga kasanag sa espiritu sa Ebanghelyo, niana atong maangkon
ang kahigayunan sa pagtubo, sa paglambo sa kahibalo, sa kaalam, ug sa
panabut (DBY, 228).

Kita wala gayud gawas sa unsay buhaton sa Ginoo kanato (DNW, 28 sa
Okt. 1857, 5).

Kon ang usa ka tawo makakita og mga butang nga ingon nga sila mao,
... kon makita niya nga siya nakalipay sa Dios ug sa iyang mga kaigsoonan,
manobra ang iyang kalipay, ug bation niya ang nagtubo nga pagkamapai-
nubsanon ug pagkamatinugyanon. Kon ang usa ka tawo mapahitas-on ug
mapalabilabihon, ang pag-ulog-ulog molukop kaniya uban sa garbo ug
modaot kaniya, apan dili kini mao kon ang iyang pagtuo sa Dios nagtubo
(DBY, 228).

Kinsa ang adunay labing dakong hinungdan nga magpasalamat sa Dios—
ang tawo nga walay mainit nga pagbati o kahinam sa dautan, o ang usa nga
sa matag adlaw maninguha sa pagbuntog, ug sa gihapon gidaug sa mga kala-
pasan? Ang gahum sa iyang mga kusog, hugot nga pagtuo, ug paghukom
nabuntog, ug siya makita nga sad-an pinaagi sa iyang mga pagkahilig sa
dautan bisan og siya naningkamot sa matag adlaw, ug sa matag gabii, sa
pagbuntog. Kinsa ang adunay hinungdan nga labing magmapasalamaton?
Ang tawo nga walay igong kainit sa pagbati sa pagbuntog kinahanglan nga
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kanunayng maglakaw diha sa pagkamapainubsanon, kay sa ipanghambog
ang iyang pagkamatarung labaw sa iyang igsoon. Ubos kita sa katungdanan,
pinaagi sa inigsoon nga pagbati ug bugkos sa katawhan, sa pagpakigdait
niadtong nagbuhat og dautan. Kinahanglan kitang molahutay niini hangtud
makita sa Ginoo nga angay bulagon ang trigo gikan sa tahup—hangtud ang
mga matarung mapundok na, ug ang mga dautan pagabugkuson nga bina-
ngan aron sa pag-andam alang sa pagsunog [tan-awa sa D&P 86]—hangtud
ang mga karnero pagalainon gikan sa mga kanding [tan-awa sa Mateo
25:31–34]. Kadtong walay kainit sa mga pagbati nga makigbatok, sa matag
adlaw, ug sa matag tuig, kinahanglang maglakaw diha sa pagkamapainubsa-
non; ug kon ang mga kaigsoonang lalaki ug mga babaye maunhan sa mga
sayop, ang inyong mga kasingkasing kinahanglang mapuno sa pagkamabi-
nation—sa inigsoon, sama sa mga pagbati sa anghel—sa dili pagtan-aw sa
ilang mga sayop kutob sa mahimo (DNW, 22 sa Ago. 1860, 1).

Ang mga kasingkasing sa mga maaghop ug mapainubsanon puno sa kali-
pay ug paghupay sa kanunay (DBY, 228).

Kadtong mga matinuoron mga matinud-anon sa ilang
mga kaugalingon, sa uban, ug ngadto sa Ginoo.

Ang mga katawhan kinahanglang magmatinuoron, kinahanglan silang
magpuyo nga matinud-anon atubangan sa ilang Dios, ug mopasidungog sa
ilang mga calling ug sa pagkaania sa yuta. Mangutana kamo kon mahimo
ba kana? Oo; ang doktrina nga atong gidawat mopahumok sa tig-a nga mga
kasingkasing (DBY, 232).

Kinahanglan kitang magkat-on, magbansay, magtuon, makahibalo ug
makasabut kon giunsa sa mga anghel ang pagpuyo uban sa usag usa. Sa
higayon nga moabut kining komunidad ngadto sa hingpit nga pagkamati-
nuoron ug pagkamatarung dili gayud kamo makakita og tawo nga kabus;
walay makulangan, ang tanan gayud adunay igo. Matag lalaki, babaye, ug
bata makaangkon sa tanan nila nga panginahanglan dihadiha dayon nga
mahimo silang tanan nga matinud-anon. Kon ang kadaghanan sa komuni-
dad mga bakakon, mohimo kini sa bahin sa mga matinuoron nga kabus,
kay ang mga bakakon mogamit ug mopadato sa ilang mga kaugalingon
(DBY, 232).

Gisulayan nako nga mapugngan ang pagkabakakon dinha sa mga indi-
bidwal, ug gisulayan kini nga paagi nga mohimo kanila nga matinuoron.
Kon mokuha ako og karpentero ug sweldohan siya og tulo ka dolyares sa
usa ka adlaw, ug tulo ka adlaw una niya mahuman ang unom ka panel nga
pultahan nga humnon lamang og usa ka adlaw sa usa ka maayo nga tra-
bahante, o gani usa ka pultahan ug tunga ang mahuman, dili ako gustong
mobayad kaniya og tulo ka dolyares sa matag adlaw alang niana nga
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trabaho. Apan pipila dinhi nga ania wala nay paghukom, pagpili, o ideya sa
eksakto o husto, kay gusto nga mabayaran alang sa trabaho nga wala nila
buhata, ug kana giisip nila nga matinuoron: apan sama ra kana sa bisan
unsa nga pagpamakak dinhi sa kalibutan (DNW, 2 sa Dis. 1857, 4).

Himoa nga [ang tanang trabahante] molambo…. Adunay dakong kalam-
boan nga nanghitabo taliwala niini nga mga katawhan, ug nagpadayon giha-
pon kita sa atong paglambo. Mangayo kita sa Ginoo og kaalam … nga aron
magpadayon sa paglambo, hangtud nga kita moabut ngadto sa sumbanan
sa kamatuoran sa tanan natong mga lihok ug mga pulong; aron kon ako
mopatrabaho sa usa ka mason sa pagtukod og bongbong buhaton niya kini
nga matinuoron, ug ingon man sa uban nga mga trabahante. Dayon kon
wala hagoi sa usa ka tawo ang iyang sweldo, dili siya mangayo o mokuha
niini.... Ang pagkamatinuoron dili gayud mosulod sa mga kasingkasing sa
ingon nga mga tawo; ang ilang lagda mao ang pagtago sa unsay ilang
makuha ug sa pagkuha kutob sa ilang makuha, pinaagi man sa pagkamati-
nuoron o dili, ug mangandoy pa og daghan (DNW, 2 sa Dis. 1857, 5).

Alaot ngadto niadtong kinsa miangkon nga siya Santos ug dili matinuo-
ron. Pagmatinuoron lamang sa inyong mga kaugalingon, ug kamo mahi-
mong matinuoron sa inyong mga kaigsoonan (DBY, 231–32).

Ang mga bata kinahanglang matudloan sa pagkamatinuoron, ug sila
kinahanglang magtubo uban sa pagbati diha kanila nga sila dili gayud
mokuha og alpirel nga dili ila; dili magpataka og butang bisan unsa, apan
sa kanunay ang tanang butang ibutang sa iyang butanganan. Kon makakita
sila og bisan unsa pangitaa ang tag-iya. Kon adunay butang sa ilang silingan
nga madaot, ibutang kini sa dapit nga dili madaot, ug magpakahingpit sa
pagkamatinuoron ngadto sa usag usa (DNW, 23 sa Okt. 1872, 5).

Ang matinuoron nga mga kasingkasing makahimo og matinuoron nga
mga lihok—ang balaan nga mga tinguha makahimo og tukma nga mga
buhat nga makita sa kadaghanan. Tumana ang inyong mga kasabutan ug sa
sagrado nga paagi tumana ang inyong mga gipamulong. Ako walay pakig-
dait sa usa ka tawo nga mohimo og saad ug dili motuman niini. Ang yano
nga kamatuoran, pagkayano, pagkamatinuoron, pagkamatarung, hustisya,
kalooy, gugma, pagkamabination, pagbuhat og maayo ngadto sa tanan ug
dili paghimo og dautan kang bisan kinsa, pagkasayon sa pagpakabuhi pina-
agi niana nga mga baruganan! Usa ka libo pilo-piloon ang kasayon kay sa
paghimo og pangilad! (DBY, 232).

Mas maayo pa nga magmatinuoron, nga magpuyo dinhi sa pagkamata-
rung, ug biyaan ug likayan ang dautan, kay sa mahimong bakakon. Mao
kini ang pinakasayon nga agianan sa kalibutan nga magmatinuoron,—nga
magmatarung atubangan sa Dios; ug kon ang mga katawhan makakat-on
niini, buhaton nila kini (DBY, 232).
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang pag-ila sa mga kamot sa Ginoo dinhi sa atong mga kinabuhi
makaugmad og pagkamapasalamaton.

• Si Presidente Young nagsugyot nga ang mga Santos kinahanglang mag-
mapasalamaton sa harina, mais, ug mga utanon kay sa mga bulawan og
pilak. Sa matag usa kanato unsa ang angay natong pasalamatan? (Tan-
awa usab sa D&P 59:7, 21.) Giunsa ninyo sa pagpahayag ang inyong
pasalamat ngadto sa Dios, sa inyong pamilya, ug sa uban?

• Sa inyong hunahuna ngano nga si Presidente Young mitudlo man sa
mga Santos nga ikalipay ang mga pagpanggukod, mga sakit, kapait, ug
kasakit? Unsa nga mga panalangin ang moresulta gikan niini nga mga
kahimtang? Sa unsang paagiha nga ang mga pag-antus ug mga pagsulay
mahimo nga alang sa atong kaayohan? Unsaon nato nga makakat-on sa
pagpasalamat ug paghatag og bili sa mga kalisdanan sa kinabuhi sam-
tang gisinati nato ang malisud nga mga panahon?

• Si Presidente Young miingon, “Ania kita [dinhi] sa katuyoan nga makakat-
on kon unsay buhaton niining kinabuhi karon ug sa mga panalangin
karon nga gihatag kanato.” Unsa ang mahitabo kon dili nato ipakita ang
pagkamapasalamaton pinaagi sa pagkat-on og unsay buhaton sa atong
mga panalangin karon? (Tan-awa usab sa Mosiah 2:20–21.) Unsa ang
mahimo natong buhaton aron ikapakita ang pasalamat sa atong mga
panalangin? Unsaon nato sa “pagpalambo sa matag panalangin nga giha-
tag sa Ginoo kanato”?

Kadto kinsa mapainubsanon makaila sa
ilang panginahanglan sa Ginoo.

• Si Presidente Young namulong sa panginahanglan nga mahimong sama
sa usa ka bata aron “makadawat sa nag-una nga mga kasanag sa espiritu
sa Ebanghelyo” ug miingon nga ang tawo makapalambo sa kahibalo ug
kaalam. Unsa nga ebidensya ang inyong nakita sa kaugalingon o sa uban
nga kini tinuod? Unsay anaa nga mga kinaiya sa mga bata nga makagiya
sa mga hingkod sa pagkahimong mapainubsanon?

• Si Presidente Young nagtudlo, “Kita wala gayud gawas kon unsay buha-
ton sa Ginoo kanato.” Unsaon man nato sa pagkahibalo kon unsay gusto
sa Ginoo nga mahitabo kanato? Sa unsang paagi nga ang atong pagka-
mapainubsanon makahimo sa Ginoo sa paggiya kanato? (Tan-awa usab
sa Mosiah 3:19.) Giunsa sa Ginoo paggiya sa inyong kinabuhi ug pagta-
bang kaninyo nga mahimong mas maayo nga tawo?
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• Si Presidente Young miingon, “Ang tawo nga walay igong kainit sa pag-
bati sa pagbuntog kinahanglan nga kanunayng maglakaw diha sa pagka-
mapainubsanon, kay sa ipanghambog ang iyang pagkamatarung labaw
sa iyang igsoon.” Sa unsang paagi nga ang pagtandi sa atong kalig-on
ngadto sa kahuyang sa uban modala ngadto sa pagkamapahitas-on?
Unsa nga mga panalangin ang moabut ngadto sa mga mapainubsanon?
(Tan-awa usab sa Ether 12:27.)

Kadtong mga matinuoron mga matinud-anon sa ilang
mga kaugalingon, sa uban, ug ngadto sa Ginoo.

• Sa unsa nga paagi nga ang mga anghel magsilbi nga mga modelo kon
unsaon sa mga pamilya ug mga komunidad sa pagpuyo kauban ang usag
usa?

• Si Presidente Young namahayag nga diha sa komunidad sa matinuoron
nga mga tawo walay makulangan ug ang tanan gayud adunay igo.
Nganong tinuod man kini? Unsay epekto sa pagkabakakon diha sa atong
komunidad? Unsay kaayohan nga mahimo sa pagkamatinuoron diha sa
atong komunidad?

• Unsaon nato sa pagtudlo ang atong mga anak nga mahimong matinuo-
ron? Nganong importante man ang pagkamatinuoron sa tanang aspeto
sa atong kinabuhi?

• Sumala ni Presidente Young, ngano man nga ang pagkamatinuoron “ usa
ka libo pilo-piloon ang kasayon kay sa [pagbansay] og pangilad” ug mao
ang pinakasayon nga dalan sa kalibutan”?
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Kalipay ug sa Sosyal nga
mga Kalingawan

Si Presidente Brigham Young nasayud nga ang tinuod nga kalipay moabut
lamang pinaagi sa matarung nga pagpuyo, apan siya nasayud usab nga dag-
hang mga katagbawan sa kinabuhi mahimong moabut pinaagi sa maayo nga
mga kalihokan ug kalingawan. Ganahan usab siya og mga salida, sayaw, ug
lain pang sosyal nga mga kalihokan ug mihatag og mga kahigayunan sa mga
Santos nga malingaw sa oras nga walay trabaho, sa pagtuo nga kini impor-
tante alang sa kaayohan sa mga katawhan. Sa Siyudad sa Salt Lake iyang
gidumala ang pagtukod sa Social Hall, diin didto gihimo ang mga sayaw ug
mga pasundayag sa entablado. Agi’g pagpasabut kabahin sa Social Hall
siya miingon: “Mao kana ang atong dapit nga lingaw-lingawan, ug dili usa
ka dapit diin ang sakrament pagahimoon. Ato kining gipahinungod ngadto
sa katuyoan sa pagtukod niini.... Nasayud kamo kon unsa nga espiritu ang
anaa niana nga lawak. Diha kitay may mga gobernador, mga huwes, mga
doktor, mga abugado, mga negosyante, mga tawo nga nangagi lamang, ug
uban pa, nga dili mga miyembro sa simbahan, ug unsa ang tibuok pamaha-
yag sa matag usa? Sukad wala pa gayud nako matagamtam ang ingon kaa-
nindot sa bisan unsang kalingawan sa tibuok nakong kinabuhi sama sa
gibati nako dinhi;’ug ang mga Santos wala usab mobati og ingon niini didto
sa laing mga dapit sa kalingawan.... Ang tanang butang anaa sa iyang pana-
hon, ug tanang butang anaa sa iyang dapit” (DNW, 26 sa Mar. 1862, 1).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang tinuod nga kalipay makaplagan diha sa
pagkamatarung ug sa pag-alagad.

Unsa ang nag-una nga tumong sa tawo? Kalipay. Hatagi ako og himaya,
hatagi ako og gahum, hatagi ako og katigayunan, hatagi ako og maayo nga
dungog, hatagi ako og pag-impluwensya sa akong isig-katawo, hatagi ako
niining tanan, ug wala kana magpasabut nga ako malipayon na niana nga
paagi; kanang tanan nag-agad giunsa sa pag-angkon kanang mga butanga
(DBY, 235).
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Kitang tanan nangita og kalipay; nangandoy kita niini, sa atong pagtuo
nabuhi kita niini, mao kini ang atong tumong niining kinabuhi. Apan kita
ba nagpakabuhi aron lamang sa pagpahimulos sa kalipay nga gitinguha
nato og maayo? (DBY, 236).

Asa ang kalipay, ang tinuod nga kalipay? Wala dinhi apan anaa sa Dios.
Pinaagi sa pag-angkon sa diwa sa atong relihiyon, malipayon kita sa buntag,
malipayon kita sa udto, malipayon kita sa gabii; kay ang espiritu sa gugma
ug paghiusa anaa kanato, ug kita nalipay niana nga espiritu tungod, kay
kini iya sa Ginoo, ug kita nagmaya diha sa Dios, kay siya ang tighatag sa
tanang maayo nga butang. Ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw, kinsa
nakasinati sa gugma sa Dios diha sa iyang kasingkasing, human niya mada-
wat ang kapasayloan sa iyang mga sala, pinaagi sa bunyag, ug sa pagpan-
dong sa mga kamot, makamatikod nga siya puno sa kalipay, ug kasadya, ug
kahupayan. Mahimong anaa siya sa kasakit, sa sayop, sa kakabus, o sa pri-
sohan, kon ang panginahanglan na ang nangayo, sa gihapon, siya malipa-
yon. Kini mao ang atong kasinatian, ug ang matag Santos sa Ulahing mga
Adlaw makapamatuod niini (DBY, 236).

Unsay inyong bation, mga Santos, kon kamo napuno sa gahum ug
gugma sa Dios? Ingon kamo ka malipayon sama sa madala sa inyong mga
lawas (MSS, 15:48).

Ang tibuok kalibutan nag-apas sa kalipay. Dili kini makit-an diha sa bula-
wan o pilak apan anaa kini diha sa kalinaw ug sa paghigugma (DBY, 235).

Unsa ang maghatag sa tawo og kalipay? Kadto nga makahatag kaniya og
kalinaw (DBY, 235).

Kon ang kasingkasing malipayon, ang tanan puno sa kahayag ug himaya,
walay kasub-anan (DBY, 235).

Kon ang tawo kugihan ug matarung, niana siya malipayon (DBY, 235).

Usa ka sayop nga hunahuna sa mga lumulupyo sa yuta ang paghukom
nga dili importante alang kanila ang pagsunod sa mga kasugoan sa langit,
sa kahadlok nga kini unya ang mopugong sa ilang mga kahupayan ug mga
katagbawan; kay walay tinud-anay nga kalinaw, walay tinud-anay nga kali-
pay sa bisan unsang butang sa langit o sa yuta, gawas niadtong kinsa moa-
lagad sa Ginoo. Sa iyang pag-alagad anaa ang kamaya, anaa ang kalipay,
apan dili kana makit-an bisan asa. Niini anaa ang kalipay ug kahupayan,
apan kon ang kalag mapuno sa kamaya, sa kalinaw ug sa himaya, ug hing-
pit ang katagbawan niini, ang usa ka tawo bisan pa niana adunay gamay
lamang nga ideya sa mga butang nga giandam alang sa tanang matinud-non
(DNW, 15 sa Hulyo 1857, 4).

Kita makahimo sa pagpahimulos sa tanang napahimuslan sa Dios, sa pag-
panunod sa tanan niya nga napanunod, sa pagbaton sa tanang gahum nga
iyang naangkon, sa tanang kahalangdon nga gihatag kaniya—ang tanang
butang pagadad-on ubos sa iyang pagmando pinaagi sa iyang matinud-anon
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nga mga anak, nga sila unta makapahimulos sa tanang butang uban kaniya,
kini nga mga hunahuna magdala og kalinaw ngadto sa kasingkasing nga
giablihan alang sa pagsabut (DBY, 237).

Adunay usa lamang ka paagi alang sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
aron magmalipayon, kini mao lamang ang pagpuyo sa atong relihiyon, o sa
laing pagkasulti motuo sa matag bahin sa ebanghelyo ni Jesukristo, mag-
sunod sa ebanghelyo sa kagawasan uban sa hingpit nga katuyoan sa kasing-
kasing, nga sa pagkatinuod mohimo kanatong gawasnon. Kon kita, isip usa
ka komunidad, mosunod sa balaod sa Dios, ug mobuhat sa mga ordinansa
sa kaluwasan, niana makapaabut kita nga makakaplag sa kalipay nga atong
gitinguha (DBY, 236).

Ingon sa akong gihunahuna kanunay, ug giingon, kon gikinahanglan sa
katungdanan malipayon akong molakaw gikan sa balay ug malipay akong
mopauli, kay kini mao akong dakong kalipay ug kadasig ang pagbuhat sa
unsay gikinahanglan sa Ginoo kanako ug unsa ang akong nahibaloan nga
maoy akong katungdanan, bisan unsa pa kini kon ang Ginoo nagkina-
hanglan niini kanako. Kini nga buhat maghatag og kamaya ug kalinaw (DN,
6 sa Peb. 1856, 4).

Malipayon sa tinud-anay ang lalaki o babaye, o ang mga katawhan, kinsa
nagpahimulos sa mga kahigayunan sa Ebanghelyo sa Anak sa Dios, ug
kinsa nasayud kon unsaon sa pagpasalamat ang iyang mga panalangin
(DBY, 236).

Gusto namong makita ang mga panagway nga puno sa kalipay, ug matag
mata nga mosanag sa paglaum sa umaabut nga kalipay (DBY, 236).

Ako moingon, kon kamo gusto nga makapahimulos sa hilabihan kanin-
dot, himoa nga mahimo kamo nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug
dayon sunda ang doktrina ni Jesukristo (DNSW, Hunyo 30, 1874, 1).

Ang tawo kinsa nakapahimulos sa kasinatian sa kahibalo sa Gingharian
sa Dios dinhi sa yuta, ug sa samang higayon adunay paghigugma sa Dios
sulod kaniya, mao ang pinakamalipayon sa tanang tawo sa yuta (DBY, 235).

Ang paglingaw-lingaw diha uban sa tarung nga espiritu makapatubo
sa atong pisikal ug espiritwal nga kaayohan.

Kinahanglan kitang makakat-on unsaon sa pagpahimulos sa mga butang
sa kinabuhi—unsaon sa pagpalabay sa atong mortal nga pagpuyo dinhi.
Walay katagbawan, walay kahupayan, walay kalipay, walay tawhanong kasing-
kasing ang makahunahuna, uban sa tanang pagpadayag nga atong makuha,
nga mohilig sa pagpatahum, sa paglipay, paghimo nga haruhay ug malina-
won, ug pagbayaw sa mga pagbati sa mga mortal, apan unsa lamang ang
giandam sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan. Wala gayud siya mosupak sa
ilang pagpangita og kahupayan. Wala gayud siya magpadayag og bisan
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unsang doktrina, nga akong nahibaloan, gawas kon unsa ang gihimo sa kina-
iyahan nga mopuno og kalinaw ug himaya, ug motubag sa matag pagbati ug
tinguha sa kasingkasing ibabaw sa matag ubos, masub-anon, ingon og maka-
matay, sayop ug nagpaubos nga mga pagbati. Ang Ginoo nanghinaut kanato
nga mabuhi aron unta kita makapahimulos sa hingpit nga himaya kabahin sa
celestial nga gingharian, ug mobiya sa malisud, ngitngit, ingon og mikatap
nga mga pagbati nga mingkatap sa tanang lumulupyo sa yuta (DBY, 237).

Aduna bay law-ay sa paglingaw-lingaw? Kon akong makita ang akong
mga anak nga nalingaw sa ilang mga kaugalingon, nag-istoryahanay, nami-
sita, nagsakay-sakay moadto og usa ka party o usa ka sayaw, aduna bay law-
ay niana? Akong gitan-aw og maayo, ug kon ako makabati og usa ka pulong,
makakita og panagway, o magbugalbugal sa balaan nga mga butang o bisan
unsa nga makadaot sa maayo nga pamatasan, bation dayon nako, ug moi-
ngon ako, “Kon ikaw mosunod niana dili kana makahatag og kaayohan,
dautan kana; dili kana modala ngadto sa tuburan sa kinabuhi ug salabutan;
sunda, lamang, ang dalan nga modala ngadto sa kinabuhing walay katapu-
san” (DBY, 237).

Kahigayunan sa mga Santos ang pagpahimulos sa tanang maayo nga
butang, kay ang yuta ug ang iyang kahingpitan iya sa Ginoo [tan-awa sa D&P
104:14], ug siya misaad ngadto sa tanan niyang matinud-anon nga mga
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Brass band, sa American Fork, Utah, 1866. Ang mga Santos gusto og musika,
ug hapit tanang komunidad adunay banda.
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Si Presidente Brigham Young midasig sa mga Santos sa pag-apil sa kultural
ug sa sosyal nga mga kalihokan. Kini nga litrato niadtong 1858 nagpakita

sa Social Hall sa Siyudad sa Salt Lake, diin daghan sa mga Santos ang
nakahigayon sa pagpalambo ug pagpaambit sa ilang mga talento.
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Santos; apan kinahanglang kini nga mapahimuslan nga walay espiritu sa
pagkasina ug kahakog—walay espiritu sa kahigal, ug anaa diha sa espiritu sa
Ebanghelyo; niana ang adlaw matam-is nga modan-ag kanato; ang matag
adlaw mapuno sa kalipay, ug ang tanang butang mapuno sa katahum, nag-
hatag og kamaya, kalipay, ug pagpahulay sa mga Santos (DBY, 237).

Ang paghimo sa atong kaugalingon nga malipayon gilakip diha sa kinatibuk-
ang plano sa kinabuhi sa tawo. Nakakat-on ako nga dili magmulo sa akong
kaugalingon sa mga butang nga dili nako mahimo. Kon makahimo ako og
maayo, buhaton ko kini; ug kon dili nako mabuhat ang usa ka butang,
akong tagbawon ang akong kaugalingon nga wala kini. Kini naghimo kana-
kong malipayon sa tibuok adlaw (DBY, 236).

Niana kat-uni nga magmalipayon kon kamo adunay higayon (DBY, 235).

Kita karon nagpahimulos sa atong mga paglingaw-lingaw. Kasagaran kita
magpundok ug mosimba sa Ginoo pinaagi sa pagpanganta, pag-ampo, ug
pagsangyaw, pagpuasa, ug pagkalawat diha sa Sakramento sa Katapusang
Panihapon sa Ginoo. Karon nag-abot kita isip usa ka sosyal nga komuni-
dad—alang sa unsa? Aron ang atong mga hunahuna makapahulay, ug ang
atong mga lawas makadawat sa paglingaw-lingaw nga husto ug gikinahang-
lan aron sa pagbaton og timbang, aron pagpalambo og himsog nga pangli-
hok sa tibuok kalawasan (DBY, 240).

Kanunay nakong gisultihan ang mga tawo sa atong mga dapit sa kali-
ngawan, kon dili sila makaadto uban ang Espiritu sa Ginoo, mas maayo pa
nga magpuyo sila sa panimalay (DBY, 240).

Sa tanan ninyong sosyal nga mga komunikasyon, o bisan unsa ang
inyong mga pagkig-uban, himoa nga ang tanang ngil-ad, walay katagbawan,
pagbagulbol, walay kalipay, masulub-on nga mga pagbati—tanang dautan
nga mga bunga sa hunahuna, matagak nga hilum gikan sa kahoy ug dili
mamatikdan; ug busa wagtanga kini, ug dili dad-on ngadto sa mga silingan.
Apan kon kamo adunay kamaya ug kalipay, kahayag ug salabutan, kamatu-
oran ug hiyas, itanyag kana nga bunga sa makadaghan ngadto sa inyong
mga silingan, ug kini makahatag kanila og kaayohan, ug busa lig-una ang
inyong mga isigkatawo (DBY, 240).

Kinahanglan kitang mangita og maayo nga mga kalingawan
nga nagsubay sa mga sumbanan sa ebanghelyo.

Ako mitukod [sa] teyatro aron pagdani sa mga batan-on sa atong komu-
nidad ug sa paghatag og kalingawan sa mga lalaki ug mga babaye, kay sa
makita silang nagdagan-dagan bisan asa aron malingaw. Dugay pa kaayo
[kini] sa wala pa kini matukod miingon ako sa mga Bishop, “Himoa ang
inyong mga party ug luna nga kalingaw-lingawan aron sa paglingaw sa mga
tawo” (DBY, 243).



Aduna bay dautan sa teyatro, sa sayawan; sa dapit nga simbahanan; sa
puluy-anan, sa kalibutan? Oo, kon ang mga tawo adunay hilig sa paghimo
og dautan bisan hain niini nga mga dapit. Adunay dautan sa panagpundok
nga managtabi-tabi, kon tugutan ang ilang mga kaugalingon nga makahimo
og dautan samtang nalingaw sila diha (DBY, 243).

Diha sa entablado sa usa ka teyatro manig-ingnan ang kinaiya, ang dau-
tan ug ang mga sangputanan niini, ang kamaayo ug ang malipayon nga mga
resulta niini ug mga ganti; ang mga kahuyang ug mga kabuang sa tawo, ang
kadungganan sa hiyas ug ang ka halangdon sa kamatuoran. Ang entablado
mahimo nga abag sa pulpito sa pagsilsil diha sa mga hunahuna sa usa ka
komunidad og usa ka nahayagan nga pagbati sa usa ka matarung nga kina-
buhi, usab igo nga kalisang sa kadako sa sala ug usa ka makiangayon nga
kahadlok sa mga sangputanan niini. Ang mga agianan sa sala uban sa iyang
mga tunok ug mga laang, ang iyang mga bitik ug mga panglingla mahi-
mong ipadayag, ug unsaon sa paglikay niini (DBY, 243).

Ang trahedya gikahimut-an sa kalibutan; ako dili uyon niini. Wala ako
mangandoy og pagpatay ug tanan niini nga kangil-ad ug ang kadautan niini
nga makita sa atong mga kababayen-an ug mga kabataan; dili ako gusto nga
ang bata modala sa panimalay sa kahadlok sa … espada, sa pistola, o sa
kutsilyo, ug mag-antus inig kagabii sa makahahadlok nga mga damgo.
Gusto nako nga ang mga dula nga ipasundayag nga ang manan-aw maayo
ang pagbati; ug ako manghinaot ngadto kinsa magpasundayag sa pagpili
og matang sa nga mga dula nga makapalambo sa hunahuna sa mga tawo,
ug makabayaw sa literaryo nga mga pagpili sa komunidad (DBY, 243–44).

Kon ganahan kamo nga mosayaw, sayaw; ug kamo sama ra kaayo ka
andam alang sa usa ka miting sa pag-ampo human sa pagsayaw, kon kamo
mga Santos. Kon kamo nagtinguha nga mangayo sa Dios og mga butang,
sama ra ikaw ka andam sa paghimo niana diha sa sayawan ingon man sa
uban pang mga dapit, kon kamo mga Santos (DBY, 243).

[Hinoon,] kadtong dili makaalagad sa Dios uban sa putli nga kasingka-
sing diha sa sayawan kinahanglang dili mosayaw (DBY, 243).

Gusto nako nga tataw kining masabtan, nga ang pagsamok-samok ug
pagsayaw dili kabahin sa atong pagsimba. Ang pangutana mahimo nga ipa-
ngutana, Alang sa unsa kini? Ako motubag, nga ang akong lawas makatum-
bas sa gikusgon sa akong hunahuna. Ang akong hunahuna nagtrabaho
sama sa usa ka tawo nga namutol og kahoy, sa tanang panahon; ug mao
kini ang hinungdan ngano nga ako ganahan niining mga lingaw-lingaw sa
panahon nga mga buhat—nga naghatag kanako og higayon sa pagsalibay
sa tanan sa layo, ug uyugon ang akong kaugalingon, nga ang akong lawas
maka ehersisyo, ug ang akong hunahuna makapahulay. Sa unsang hinung-
dan? Aron makaangkon og kusog, ug aron maabtik ug malagsik, ug mali-
payon, ug madasig, aron ang akong hunahuna dili maluya (DBY, 242).
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Daghan sa atong mga edaran nga mga kaigsoonan ug mga sisters, kinsa,
tungod sa mga tradisyon sa ilang mga amahan ug sa mga gipanginahanglan
sa ilang sayop nga relihiyon, wala gayud makasulod og usa ka sayawanan o
usa ka teyatro hangtud sila nahimong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,
ug karon ingon og sila mas naghinam-hinam niini nga matang sa kalinga-
wan kay sa atong mga kabataan. Kini nagagikan sa kamatuoran nga sila
nagutman sulod sa daghang mga katuigan sa ingon niana nga kalingawan
nga gidesinyo sa pagbuhi sa ilang mga espiritu ug paghimo sa ilang mga
lawas nga abtik ug kusgan, ug mga napulo ka liboan ang namatay sa dili pa
panahon tungod sa kakulang sa maong mga ehersisyo sa lawas ug sa huna-
huna. Ilang gikinahanglan ang pag-amuma sa usag usa aron maayo ang
ilang lawas ug himsog. Ang tanang galamhan ug gahum sa lawas ug huna-
huna usa ka gasa gikan sa Dios. Ayaw gayud pag-ingon kana nga pamaagi
gigamit aron pagmugna og kanunay himsog nga panglihok sa lawas ug
hunahuna gikan sa impyerno (DBY, 242).

Kon gusto kamong mosayaw, maglumba og dagan, … o modula og bola,
himoa kini, ug pag-ehersisyo sa inyong mga lawas, ug papahulaya ang
inyong mga hunahuna (DBY, 243).

Kadtong naghupot sa mga pakigsaad ug mialagad sa ilang Dios, kon sila
mga hunahuna sa pag-ehersisyo sa ilang kaugalingon sa bisan unsang paagi
aron makapahulay ang ilang mga hunahuna ug luyahon ang ilang mga
lawas, lakaw ug tagbawa ang inyong mga kaugalingon sa pagsayaw, ug
tuguti nga ang Dios maanaa sa tanan ninyong mga hunahuna niini ingon
man sa ubang tanang butang, ug siya manalangin kaninyo (DBY, 242).

Ang atong buluhaton, ang atong inadlaw nga trabaho, ang atong tibuok
kinabuhi nasulod sa tumong sa atong relihiyon. Kini maoy atong gituohan
ug maoy atong gipaningkamutan sa paghimo. Gani ang Ginoo mitugot sa
daghan pang mga butang nga wala gayud niya isugo.... Ang Ginoo wala
magsugo kanako sa pagsayaw, apan ako misayaw: kamong tanan nasayud
niini, kay ang akong kinabuhi nag-atubang sa kalibutan. Samtang ang
Ginoo wala magsugo kanako sa paghimo niini, bisan pa siya mitugot niini.
Wala ako masayud sukad nga siya misugo sa mga lalaki sa pagdula og bola,
bisan pa mitugot siya niini. Wala ako makaamgo sukad nga siya misugo
kanato sa pagtukod og usa ka teyatro, apan siya mitugot niini, ug ako
makahatag sa katarungan kon ngano. Ang paglingaw-lingaw ug kalingawan
ingon ka kinahanglanon sa atong kaayohan isip ang labing mahinungda-
non nga mga katuyoan sa kinabuhi (DBY, 238).

Ako nakatuo nga kadtong mga tawo nga nagbundak-bundak sa ilang
mga tiil, namakpak, nanaghoy, ug naghimo og mga kasaba ug kalangas nga
mga kalihokan diha sa mga teyatro, nga labihan ka dili angay ug wala kina-
hanglana, adunay gamay ra kaayo nga pagbati, ug wala masayud sa kalainan
tali sa usa ka malipayon nga pahiyum sa katagbawan aron sa paglipay sa
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panagway sa usa ka higala, o sa usa ka pagbiay-biay nga buhat nga magdala
og tunglo sa tawo ngadto sa usa ka tawo (DBY, 241).

[Apan] himoa nga ang atong hunahuna mokanta sa kalipay, ug tuguti
nga ang kinabuhi mosabwag sa iyang kaugalingon ngadto sa matag dapit sa
kalawasan; kay ang tumong sa atong miting mao ang pag-ehersisyo, alang
sa kaayohan niini (DBY, 240).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang tinuod nga kalipay makaplagan diha sa
pagkamatarung ug sa pag-alagad.

• Ngano nga ang tawo mangita og kalipay? Nganong daghan kaayong tawo
ang ingon og wala gayud makakaplag niini? Asa nato makaplagi ang tinuod
nga kalipay? Unsaon man sa paghatag sa ebanghelyo og kalipay bisan niad-
tong “anaa sa sakit, sa kasaypanan, sa kakabus, o anaa sa prisohan”?

• Daghang mga tawo ang nagtuo nga ang pagsunod sa mga kasugoan sa
Dios mopugong sa ilang kagawasan ug mopaminus sa ilang kalipay.
Unsang mga sitwasyon ang inyong nasinati o namatikdan nga nagpakita
nga ang kaatbang ang tinuod gayud—nga ang pagkamasulundon sa mga
kasugoan mohimo kanatong malipayon, samtang ang pagkamasinupa-
kon mohimo kanatong dili malipayon?

• Unsay inyong gibati sa pagkasayud nga kamo “gihimo aron makapahi-
mulos sa tanang napahimuslan sa Dios” ug ang Langitnong Amahan ug
si Jesukristo gusto nga ang tawo magmalipayon?

• Unsa ang giingon ni Presidente Young nga bugtong paagi sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw nga magmalipayon? Sa unsang paagi nga ang pag-
sunod sa ebanghelyo mohimo kaninyong malipayon?

Ang paglingaw-lingaw diha sa tarung nga espiritu makapatubo
sa atong pisikal ug espiritwal nga kaayohan.

• Sa inyong hunahuna ngano kaha nga si Presidente Young miawhag sa
paglingaw-lingaw? (Tan-awa usab sa D&P 136:28.) Unsaon nga ang atong
mga kalihokan sa paglingaw-lingaw “mopuno [kanato] og kalinaw ug
himaya, ug motubay sa matag pagbati ug tinguha sa kasingkasing”?

• Unsa nga mga obligasyon ang kinahanglan gayud natong tumanon sa
dili pa makaapil sa paglingaw-lingaw, kon ang atong mga kalihokan
mopanalangin kanato sa espirituhanon ingon man sa pisikal nga paagi?

• Si Presidente Young nagtudlo nga ang paglingaw-lingaw kinahanglang
buhaton sa tarung nga espiritu. Unsaon man nato sa pagsiguro nga anaa
kanato ang Espiritu sa Ginoo sa atong paglingaw-lingaw?
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Kinahanglan kitang mangita og maayo nga mga kalingawan
nga nagsubay sa mga sumbanan sa ebanghelyo.

• Nganong importante ang pag-apil sa nagkalain-laing mga kalihokan,
lakip na ang kalingawan ug mga kalihokan sa paglingaw-lingaw? Unsa
ang gisulti ni Presidente Young ang pipila sa piho nga mga kaayohan sa
musika, pagsayaw, ug sa teyatro ang giingon ni Presidente Young? Unsa
ang iyang giingon ngadto sa mga nagtuo nga ang teyatro?

• Kinahanglan unsa gayud ang atong mga sukdanan sa pagpili og angay nga
kalingawan? Unsaon nimyo sa pagsiguro nga “ang Ginoo [anaa] sa tibuok
ninyong panghunahuna” bisan kon kamo miapil sa mga kalingawan o mga
kalihokan sa paglingaw-lingaw? Unsaon sa mga ginikanan sa pagpakita og
maayo nga ehemplo alang sa ilang mga anak pinaagi sa klase sa kalinga-
wan nga ilang gipili?

• Ngano nga ang paglingaw-lingaw “ ingon ka kinahanglanon sa atong kaa-
yohan sama sa labing mahinungdanon nga mga katuyoan sa kinabuhi”?

• Unsaon ninyo sa pagsangkap og walay kuyaw ug maayo nga paglingaw-
lingaw ug kalingawan alang sa inyong kaugalingon, sa inyong mga anak,
o sa uban diha sa inyong komunidad?
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Pagkat-on pinaagi sa Pagtuon ug
pinaagi sa Hugot nga Pagtuo

Bisan tuod og si Presidente Brigham Young nakaeskwela lamang og 11 ka
adlaw sa pormal nga edukasyon, nakasabut siya sa panginahanglan sa
pagkat-on sa mga butang sa kalibutan ug sa kaalam sa Dios. Wala gayud
siya mohunong sa pagkat-on gikan sa mga libro, ug gikan sa mga kasula-
tan, ug gikan sa mga pagpadayag sa Ginoo ug iyang gitudloan ang mga
Santos sa pagtukod og mga eskwelahan ug sa paglipay diha sa pagkat-on.
Sa pagka 1850 iyang gitukod ang Deseret University, nga sa wala madu-
gay nahimo nga University of Utah; sa pagka 1875 iyang gitukod ang
eskwelahan sa Provo, Utah, nga sa wala madugay nahimong Brigham
Young University. Ang Brigham Young College sa Logan, Utah, natukod
niadtong 1877 aron sa pagbansay og mga magtutudlo alang sa tanang
eskwelahan sa tibuok pamuy-anan mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.
Uyon sa mga pasalig sa edukasyon, siya usab mipahiluna og usa ka balay
tulunghaan klasehanan sa pamilya duol sa iyang balay sa katapusang 12
ka tuig sa iyang kinabuhi. Usa ka tigtukod og mga unibersidad ug usa ka
hanas nga magtutudlo, si Presidente Brigham Young nagtudlo nga kon kita
nangandoy nga mahimong sama sa Langitnon nga Amahan, kinahanglan
gayud kitang motubo sa walay paghunong sa kahibalo ug sa kaalam.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Kita “gikinahanglan nga magtuon,” magkat-on, ug
magpuyo sa mahangturon nga mga baruganan.

Samtang ang mga lumolupyo sa yuta mitugyan sa tanan nilang mga abili-
dad, sa mental ug sa pisikal, diha sa mga butang nga mahanaw, kadtong
kinsa nag-angkon nga sila mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kinsa adunay
mga kahigayunan sa pagdawat ug pagsabut sa mga baruganan sa balaan
nga ebanghelyo, gikinahanglan nga magtuon ug mangita, ug mobansay
niini diha sa ilang mga kinabuhi, niadtong mga baruganan nga giplanong
molahutay, nga malagmit mohimo og hunong nga pagtubo dinhi, ug sa
kalibutan nga moabut (DNW, 20 sa Hulyo 1854, 1).
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Ang relihiyon ni Jesukristo dili lamang mohimo sa mga tawo nga makasi-
nati sa mga butang sa Dios, ug mopalambo sulod kanila og labing maayo
nga pamatasan ug kaputli, apan kini naghatag sa matag pagdasig ug pag-
aghat nga mahimo, aron sila motubo sa kahibalo ug sa salabutan, sa matag
sanga sa mekanismo, o sa mga arte o mga siyensya, kay alang sa tanang kaa-
lam, ug ang tanan nga mga arte ug mga siyensya sa kalibutan nagikan sa
Dios, ug kini gihimo alang sa kaayohan sa iyang mga katawhan (DBY, 247).

Ang matag arte ug siyensya nga nahibaloan ug gitun-an sa mga katawhan
gihilakip diha sa Ebanghelyo. Diin gikan ang kahibalo nga maoy naghimo sa
tawo nga makahimo og ingon ka talagsaon nga mga kalampusan sa siyensya
ug sa mekanismo sulod sa miaging pipila ka mga tuig? Nasayud kita nga ang
kahibalo gikan sa Dios, apan nganong wala man sila moila kaniya? Tungod
kay sila buta tungod sa ilang kaugalingon nga mga interes, wala sila maka-
kita ug makasabut sa mga butang ingon nga sila mao. Kinsa ang nagtudlo sa
tawo sa pagkontrolar sa kilat? Ang tawo ba nga sa walay pag-abag nakadis-
kobre niini? Dili, nadawat niya ang kahibalo gikan sa Labaw nga
Makagagahum. Gikan kaniya, usab, nga ang matag arte ug siyensya nagpa-
dayon, bisan og ang dungog gihatag ngadto niining tawhana ug diha nia-
nang tawhana. Apan diin nila nakuha ang kahibalo, gikan ba kini kanila ug
sa ilang kaugalingon? Dili, kinahanglan gayud nga ilhon nila nga, kon dili
nila mahimo ang pagpatubo sa usa kabuok sagbot, usa ka buhok himoong
puti o itom [tan-awa sa Mateo 5:36] nga walay abag sa artipisyal nga paagi,
sila nagkinahanglan sa Labaw nga Makagagahum sama usab sa kabus ug
walay kahibalo Diin man nato madawat ang kahibalo sa pagtukod sa maki-
narya aron makaminos sa mga suholan nga ang karon nga panahon takus
ilhon? Gikan sa Langit. Diin kita makadawat og kinaadman sa kabitoonan, o
gahum sa paghimo og mga lente aron makalapus sa walay katapusan nga
kawanangan? ... Gikan sa [Dios] nga naangkon sa matag batid sa kabitoo-
nan, artist ug mga mekaniko nga sukad nagpuyo dinhi sa yuta (DBY, 246).

Ang pinakalisud nga atong masugatan mao ang unsay gitawag og pagka-
waly kahibalo, o kakulang sa kahibalo sa mga katawhan (DBY, 247).

Ang relihiyon nga gihuptan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kon
dili masabtan og maayo, mag-aghat kanila sa pagsiksik nga makugihon og
kahibalo [tan-awa sa D&P 88:118]. Walay laing katawhan nga nagpuyo nga
labaw kaayo ang tinguha nga makakita, makadungog, makakat-on ug
makasabut sa kamatuoran (DBY, 247).

Gamita ang inyong abilidad sa pagkat-on og dali kutob sa inyong
mahimo, ug gamita ang tanang kusog sa hunahuna ug baruganan sa pag-
tuo kutob sa inyong mahimo, ug unya ipakigbahin ang inyong kahibalo
ngadto sa mga katawhan (DBY, 247).

Atong bansayon ang atong mga hunahuna nga malipay kita magmaya sa
unsay maayo maanindot ug balaan, padayong magtinguha nianang salabutan
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nga mohimo natong epektibong makatukod sa Zion, … magtinguha sa pag-
buhat ubos sa kabubut-on sa Dios sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi,
magpalambo sa atong mga hunahuna sa tanang siyentipiko ug sa makina nga
kahibalo, makugihong magtinguha sa pagsabut sa mahinungdanong katu-
yoan ug plano sa tanang gilalang nga mga butang, nga kita mahimong masa-
yud kon unsay buhaton sa atong mga kinabuhi ug unsaon sa pagpalambo sa
mga kahimanan nga atong makab-ot (DBY, 247).

Gitawag kita sa pagtubo diha sa grasya ug
sa kahibalo alang sa kahangturan.

Mao kini ang atong trabaho, atong atubangonon, ug atong calling—sa
pagtubo diha sa grasya ug sa kahibalo sa matag adlaw ug sa matag tuig
(DBY, 247).

Dili ako mohunong sa pagkat-on samtang ako buhi, ni sa akong pag-but
sa kalibutan sa mga espiritu; apan didto magkat-on sa mas dako nga kasa-
yon; ug kon ako makadawat na og balik sa akong lawas, ako mokat-on
labaw sa liboan ka pilo-pilo sa liboan ka pilo-pilo nga panahon; ug niana
wala ako magpasabut nga mohunong ako sa pagkat-on, apan padayon
gihapon ako sa akong mga pagsiksik (DBY, 248).

Dili gayud nato makit-an ang panahon diin kita wala magkinanglan nga
matudloan, ni kanus-a walay butang nga makat-unan. Wala gayud ako mag-
paabut nga makakita sa panahon nga walay mas labaw kaayo nga gahum ug
usa ka mas labaw kaayo nga kahibalo, ug, agig sangputanan, nga pag-awhag
sa dugang nga pagtubo ug dugang nga mga kalamboan (DBY, 248).

Unta kita mabuhi sama sa edad ni Methuselah … ug mogahin sa atong
kinabuhi diha sa pagsiksik sa mga baruganan sa kinabuhing dayon, atong
makit-an, kon ang usa ka kahangturan molabay na diri kanato, nga kita mga
bata pa hangtud karon, mga bata nga bag-o pa lamang nagsugod sa pagkat-
on sa mga butang kalabut sa mga kahangturan sa mga Dios (DBY, 249).

Makapangutana kita, kanus-an kita mohunong sa pagkat-on? Akong iha-
tag kaninyo ang akong opinyon kabahin niini: walay paghunong, wala
gayud (DBY, 249).

Ang kasinatian nagtudlo kanato nga ang pagkat-on og pila ka mga sanga
sa mekanismo nagkinahanglan og panahon, ingon man sa mga prinsipyo
ug mga ideya diin kita nangandoy nga mahimong mga hanas. Kon unsa ka
dali ang tawo mogamit sa ilang mga hunahuna sa bisan unsang husto nga
mga katuyoan mao usab kadali silang motubo sa kahibalo sa kamatuoran.
Kon makakat-on sila sa pagbuntog sa ilang mga pagbati, sila sa kadugayan
makakat-on sa pagbuntog sa ilang mga pamalandong ug mga hunahuna sa
matag higayon nga gikinahanglan alang sa pagkab-ot sa mga butang nga
ilang gitinguha. Apan samtang sila mopailawom ngadto sa usa ka pagbati o
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espiritu nga mobalda sa ilang mga hunahuna gikan sa usa ka butang nga
gipangandoy nila nga tun-an ug kat-unan, bisan kanus-a dili gayud sila
makaangkon og kahanas sa ilang mga hunahuna (DBY, 250).

Ang usa ka lig-on, dili mausab-usab nga dalan sa pagkamatarung sa kina-
buhi mao ang maghatag og kasiguroan sa usa ka tawo ngadto sa tinuod
(DBY, 245).

Kinahanglan natong edukahon ang atong mga kaugalingon ug ang
atong mga anak sa pagkat-on sa kalibutan ug sa mga butang sa Dios.

Tudloi ang mga bata, ihatag kanila ang pagtulun-an sa kalibutan ug sa
mga butang sa Dios; iugmad ang ilang mga hunahuna, nga sila unta dili
lamang makasabut sa kalibutan nga atong gilaktan, apan sa hangin nga
atong giginhawa, sa tubig nga atong giinom, ug sa tanang mga elemento
kalabut sa yuta (DBY, 251).

Tan-awa nga ang inyong mga anak tukma nga natudloan sa mga sukara-
nan sa ilang mga pinulongan, ug dayon tuguti silang mopadayon ngadto sa
mas taas nga ang-ang sa pagkat-on; tuguti sila nga mas makahibalo sa
matag departamento sa tinuod ug mapuslanon nga pagkat-on kay sa ilang
mga amahan. Kon sila kahibalo na kaayo sa ilang pinulongan, patun-a sila
og lain nga mga pinulongan, ug himoa ang ilang mga kaugalingon nga sa
makahibalo sa hingpit sa mga batasan, mga kinaiya, mga balaod, mga pang-
gobyerno ug literetura sa laing mga nasud, mga katawhan,ug mga pinulo-
ngan. Tuguti usab silang makakat-on sa tanang kamatuoran kalabut sa mga
arte ug mga siyensya, ug unsaon sa paggamit sa mao ngadto sa ilang tem-
poral nga mga panginahanglan. Tuguti sila nga magtuon sa mga butang nga
anaa ibabaw sa yuta, ilawom sa yuta, ug mga butang nga anaa sa langit
(DBY, 252).

Ang matag kalampusan, matag butang nga hinashasan, matag mapusla-
non nga mga nakab-ot sama sa matematika, musika, ug sa tanang siyensya
ug sa arte iya sa mga Santos, ug sila kinahanglang makabaton sa ilang kau-
galingon sa labing dali nga panahon kutob sa mahimo sa bahandi sa kahi-
balo nga gitanyag sa siyensya ngadto sa matag makugihon ug
makanunayon nga mga eskolar (DBY, 252).

Malipayon akong makakita sa atong mga anak nga nag-atiman sa pag-
tuon ug pagbansay sa musika. Tuguti sila nga matudloan diha sa matag
butang nga mapuslanon, kay kita, isip mga katawhan, adunay kahigayunan
sa umaabut nga mohawod sa tanang kanasuran dinhi sa yuta sa relihiyon,
siyensya ug pilosopiya (DBY, 256).

Adunay gatusan ka batan-ong mga lalaki dinhi ang mahimong moes-
kwela, nga mas maayo pa kay sa mag-usik-usik sa panahon. Tun-i ang mga
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pinulongan, angkona ang kahibalo ug panabut, ug samtang naghimo niini,
pagkuha og kaalam gikan sa Dios, ug ayaw kini kalimti, ug kat-uni unsaon
kini sa paggamit, nga mamaayo kamo niini sa tibuok ninyong kinabuhi
(DBY, 252).

Lakaw sa eskwelahan ug pagtuon.... Gusto ako nga adunay mga eskwe-
lahan aron sa paglingaw sa hunahuna sa mga tawo ug pagsugyot kanila sa
pagkat-on og arte ug mga siyensya. Paeskwelaha ang dagko nga mga bata,
ug ang mga gagmay usab; wala akoy mas labaw nga gusto kay sa pagkat-on
og chemistry [kinaadman bahin sa mga kemikal], botany [kinaadman
bahin sa mga tanum], geology [kinaadman bahin sa kabhang], ug mineral-
ogy [kinaadman bahin sa mga mineral sa yuta], aron makahibalo ako kon
unsa ang akong gitumban, ang mga kinaiya sa hangin nga akong giginhawa,
ug sa tubig nga akong giinom, ug uban pa (DBY, 253).

Kita kinahanglan mao ang mga katawhan nga
walay kinutuban ang pagkat-on.

Kita kinahanglan mao ang mga katawhan nga walay kinutuban ang pag-
kat-on mahitungod sa mga butang sa kalibutan. Kinahanglang pamilyar kita
sa nagkalain-laing mga pinulongan, kay nangandoy kita nga makapadala ug
mga misyonaryo ngadto sa lain-laing mga nasud ug sa mga isla sa kadaga-
tan. Nanghinaut kita nga ang mga misyonaryo nga moadto unya sa France
makasulti og maayo sa pinulongan nga French, ug kadtong moadto sa
Germany, Italy, Spain, ug ngadto sa uban pang kanasuran, unta sila mapa-
milyar sa mga pinulongan niini nga mga nasud (DBY, 254).

Nanghinaut usab kita nga sila unta makasabut sa hiyograpiya nga mga
batasan, mga kinaiya, ug mga balaod sa kanasuran ug mga gingharian….
Kini girekomendar diha sa mga pagpadayag nga gihatag ngari kanato [tan-
awa sa D&P 88:78–80; 93:53]. Gikan niini gitudloan kita nga magtuon
gikan sa labing maayo nga mga basahon, aron mahimo kita nga makahibalo
usab sa mga hiyograpiya sa kalibutan sama sa atong kahibalo sa atong mga
tanaman, ug isip mga pamilya unta kita masinati sa ubang mga katawhan—
bisan kutob lamang diha sa paghulagway pinaagi sa panulat—sama sa atong
nahimo sa atong pamilya ug mga silingan (DBY, 254–55).

Ania kita sa usa ka talagsaon nga eskwelahan, ug kinahanglan nga maku-
gihon kita sa pagkat-on, ug magpadayon nga magpundo og kahibalo kaba-
hin sa langit ug sa yuta, ug mobasa og maayo nga mga basahon, bisan og
ako dili mosulti nga morekomendar sa pagbasa sa tanang mga basahon,
kay dili tanan nga basahon maayo. Pagbasa og maayo nga mga basahon, ug
kuhaa gikan niini ang kaalam ug panabut kutob sa inyong mahimo, inaba-
gan sa Espiritu sa Dios (DBY, 248).
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Tambagan ko kamo sa pagbasa og mga basahon nga takus gayud nga
basahon, basa og husto nga kasaysayan, ug siksika ang kaalam gikan sa
maayong mga basahon nga inyong makuha (DBY, 256).

Pagkamalipayon nato nga makasabut sa matag baruganan mahitungod
sa siyensya ug sa arte, ug makahibalo pag-ayo sa matag lisud sabton nga
mga kalihokan sa kinaiyahan, ug uban sa tanang kemikal nga mga kausa-
ban nga nagpadayon paglibut kanato! Unsa ka makalipay kini, ug unsa ka
walay utlanan nga kamatuoran ug gahum ang bukas alang kanato sa pag-
usisa! Nagsingabut pa lamang kita sa mga baybayon sa halapad nga lawod
sa impormasyon kabahin niining pisikal nga kalibutan, sa dili pag-apil
niana nga may kalabutan sa mga kalangitan, sa mga anghel ug sa mga binu-
hat nga celestial, sa mga dapit nga ilang gipuy-an, sa matang sa ilang kina-
buhi, ug sa ilang pag-uswag ngadto sa mas hataas nga ang-ang sa
kahingpitan (DBY, 255).

Ang mga pagpadayag ni Ginoong Jesukristo ngadto sa tawhanong
pamilya mao ang tanang kahibalo nga ato gayud nga maangkon. Daghan
niini nga mga kahibalo nakuha gikan sa mga basahon nga gisulat pinaagi sa
mga tawo kinsa lawom nga namalandong sa nagkalain-lain nga mga hilis-
gutan, ug ang mga pagpadayag ni Jesus miabli sa ilang mga hunahuna,
bisan kon sila nakahibalo niini o miila niini, o wala (DBY, 257–58).

Ang atong relihiyon dili mosupak o mosukwahi sa mga kamatuoran sa
siyensya sa bisan asa nga dapit. Mahimong hisgutan ninyo ang geology,
pananglitan, ug kini tinuod nga siyensya; dili nga ako moingon sa bisan
unsa nga higayon nga ang mga panapos ug ang pagbanabana sa mga mag-
tutudlo tinuod, apan ang naggiya nga mga baruganan tinuod; kini mga
kamatuoran—kini mahangturon; ug sa pagpugos nga ang Ginoo mimugna
niini nga kalibutan gikan sa dili katuhoan ug dili mahitabo [tan-awa sa
Abraham 3:24; D&P 131:7]. Ang Ginoo wala gayud mohimo og butang
gikan sa wala; wala kana sa paagi o balaod diin ang mga kalibutan ingon
nga mao kaniadto, karon ug moabut. Adunay kahangturan sa atong atuba-
ngan, ug kini puno sa mga butang; ug kon kita makasabut lamang og igo
sa Dios ug sa iyang mga pamaagi makaingon kita nga siya mikuha niini nga
mga butang ug gihimo kini nga kalibutan pinaagi niana. Unsa ka dugay kini
nga gihimo dili ako ang pagsulti, ug wala ako magsapayan mahitungod
niana.... Kon kita nakasabut sa paagi sa pagmugna wala gayuy misteryo
kabahin niini, kini tanan makatarunganon ug yano, kay walay misteryo
gawas lamang ngadto sa mga walay kahibalo. Ato kining nahibaloan gikan
sa unsay atong nakat-unan sa yano nga paagi sukad nga aduna nay mga
tawo sa kalibutan (DBY, 258–59).
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Aduna kitay kahigayunan sa pagsiksik sa kaalam sa Dios.

Usa ka kahigayunan sa tawo ang pagsiksik sa kaalam sa Dios mahitu-
ngod sa yuta ug sa mga kalangitan. Ang tinuod nga kahibalo usa ka tinuod
nga kalipay; tinuod nga kahibalo, mainampingon, ug ang pagkamasinabtu-
non, usa ka tinuod nga kahupayan (DBY, 262).

Ang tawo nga mogamit sa iyang kasingkasing ngadto sa kahibalo, ug
makugihon nga mosiksik alang sa panabut, motubo nga bantugan sa Israel
(DBY, 261).

Himoa nga ang kaalam matanum diha sa inyong mga kasingkasing, ug
himoa nga modala kini og daghan nga ani. Mas maayo kini alang kaninyo
kay sa tanang bulawan ug mga pilak ug uban pang mga katigayunan sa
yuta. Himoa nga ang kaalam motubo diha sa inyong mga kasingkasing, ug
alimahi kini (DBY, 261).

Sama nga kita nag-andam og mga materyales sa pagtukod og usa ka
balay o templo, ingon man usab ang tawo makaandam sa iyang kaugali-
ngon alang sa pagdawat sa maghangturon nga kaalam. Kita moadto asa tua
ang mga materyales alang sa usa ka balay, ug andamon kini aron matubag
ang atong katuyoan; busa kita moadto asa tua ang kaalam makaplagan ug
didto makugihon nga mosiksik aron maangkon kini, kay ang bili niini
labaw pa kay sa mutya [tan-awa sa Job 28:18] (DBY, 261–62).

Human sa tanan natong mga paningkamot sa pag-angkon og kaalam
gikan sa maayo nga mga basahon, ug uban pa, aduna pay nagpabiling
bukas nga tuburan alang sa tanan; “Kon aduna man kaninyoy nakulangan
og kaalam, papangayoa siya sa Dios” [tan-awa sa Santiago 1:5] (DBY, 261).

Kon kamo nagpakabuhi nga nakaangkon sa pakig-uban sa Espiritu
Santo, … makita dihadiha dayon ninyo ang kalainan tali sa kaalam sa tawo
ug sa kaalam sa Dios, ug imong mahukman ang mga butang ug mabana-
bana kini sa ilang tinuod nga bili (DBY, 323).

Tuguti nga ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw kanunay nga mag-
bansay sa ilang mga kaugalingon diha sa pagbuhat sa matag maayo nga
mga pulong ug buhat, sa pag-ila sa Dios nga siya Dios, sa higpit nga pag-
sunod sa iyang mga balaod, ug pagkat-on sa paghigugma sa kalooy, pagli-
kay sa dautan ug paglipay kanunay sa paghimo nianang makapahimuot sa
Dios (DBY, 261).

Adunay usa lamang ka Tinubdan diin ang mga tawo makakuha og kaa-
lam, ug kana mao ang Dios, ang Tuburan sa tanang kaalam; ug bisan ang
mga tawo moangkon nga nakahimo sila og mga pagdiskobre pinaagi sa
ilang kaugalingon nga kaalam, pinaagi sa paghunahuna ug pamalandong,
sila mga utangan sa atong Amahan sa Langit sa tanan gayud (DBY, 259–60).
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Kita “kinahanglan nga magtuon,” magkat-on ug magsunod
sa mahangturon nga mga baruganan.

• Samtang ang uban “mitugyan sa tanan nilang mga abilidad … diha sa
mga butang nga mahanaw,” unsaon sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
sa pagpahimutang sa ilang mga panahon ug mga kusog? Unsa ang mga
“butang nga mahanaw”? Ilista ang pipila “niadtong mga baruganan nga
gibanabana nga mohangtud, ug ... motubo ... sa kalibutan nga moabut.”

• Kinsa ang tinubdan sa tanang dakong mga kalampusan sa kahibalo? Sa
kasagaran ngadto kang kinsa gihatag sa mga tawo ang pasidungog alang
niini nga mga kalampusan?

• Sa unsang mga paagi nga ang ebanghelyo makaawhag sa mga sakop sa
Simbahan sa “pagtubo sa kahibalo ug sa salabutan”? Ngano nga walay
laing … katawhan nga labaw kaayo ang tinguha nga makakita, makadu-
ngog, makakat-on ug makasabut sa kamatuoran? Nganong kinahanglan
kitang maningkamot sa dili paghunong nga makakat-on?

• Unsaon nato “sa pagbansay ang atong mga hunahuna hangtud nga kita
magmaya sa unsay maayo, maanindot ug balaan”? Unsay mga sangputa-
nan sa “pagpalambo sa atong mga hunahuna”?

Gitawag kita sa pagtubo diha sa grasya ug
sa kahibalo alang sa kahangturan.

• Sumala ni Presidente Young, kanus-a ang tawo mohunong sa pagkat-on?

• Unsa nga dalan ang atong subayon aron makaangkon og kahanas sa
atong mga hunahuna ug makaangkon og tinuod nga salabutan?

Kinahanglan natong edukahon ang atong mga kaugalingon ug ang
atong mga anak sa pagkat-on sa kalibutan ug sa mga butang sa Dios.

• Si Presidente Young mimando kanato sa pagtudlo sa atong mga anak.
Unsa man ang atong itudlo kanila? Unsa ang atong mahimo sa pagdasig
sa atong mga anak aron makaangkon og edukasyon?

• Unsaon nato pagbalanse ang pag-angkon og kalibutanon nga kahibalo
sa pag-angkon og kaalam gikan sa Dios? Sa unsang mga paagi kini nga
mga tumong magkatinabangay?

• Sa pagtudlo sa mga bata, unsa ang mga responsibilidad sa mga magtu-
tudlo? sa mga ginikanan? sa ubang mga hingkod?
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Kita kinahanglan mao ang mga katawhan
nga walay kinutuban ang pagkat-on.

• Nganong kinahanglan kita magtinguha og “walay kinutuban nga pagkat-
on”? Unsa ang kinahanglan natong tun-an? Nganong kinahanglan kitang
mobasa og uban kay sa mga kasulatan lamang?

• Si Presidente Young miawhag kanato sa “pagtuon sa labing maayo nga
mga basahon.” Unsa nga mga basahon ang iyang gipasabut? Unsaon nato
sa pag-ila sa maayo nga basahon gikan sa dili maayo? Unsang mga basa-
hon ang nakahatag og kaayohan kaninyo gikan sa pagtuon nga mahi-
mong inyong ilhon nga usa sa labing maayo nga mga basahon”? Gawas sa
pagtuon sa maayo nga mga basahon, unsaon pa ang pag-angkon ninyo
og kahibalo?

• Unsa ang mga tinubdan sa “tanang kahibalo nga ato ra gayud nga
maangkon”? Unsaon man nato nga epektibo kitang makakat-on gikan
niana nga tinubdan?

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang kalambigitan tali sa tinuod nga
relihiyon ug sa “kamatuoran sa siyensya”?

Aduna kitay kahigayunan sa pagsiksik sa kaalam sa Dios.

• Si Presidente Young miingon nga ang kaalam sa Dios “mas maayo kini
alang kaninyo kay sa tanang bulawan ug mga pilak ug uban pang mga
katigayunan sa yuta. Sa unsang paagi nga ang tinuod nga kaalam mahi-
mong usa ka “kalipay” ug usa ka “kahupayan”?

• Kang kinsa kita moadto aron sa pag-angkon og “mahangturon nga kaa-
lam”? Unsaon nato sa pagpangandam aron makadawat og mahangturon
nga kaalam? Unsaon nato “sa pagkakita sa kalainan tali sa kaalam sa tawo
ug sa kaalam sa Dios”?
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Pagbansay sa Pagkontrol
sa Kaugalingon

Si Presidente Brigham Young nakakat-on pinaagi sa kasinatian nga ang
pagdala og mga tawo nga lig-on ug kasagaran adunay kaugalingong
kabubut-on ngadto sa Zion nagdala og mga panahon sa kadaugan ug mga
panahon sa kasuko. Sa pagka 1848, ang nagsunod nga mga karomata nga
adunay 2,000 ka mga Santos nga iyang gipangulohan nakasugat og pundok
sa mga kabaw. Bisan og si Presidente Young mipili og mga tigpangayam
nga mopatay lamang og igong gidaghanon nga kabaw aron pagsangkap og
karne sa mga nagbiyahe, ang ubang kalalakihan mibiya sa ilang pundok
aron paggukod sa mga hayop sa tibuok adlaw, pagpusil kanila og daghan
ug pagbiya sa mga patay nga kabaw sa mga kalibunan nga nausik. Iyang
gikasab-an ang mga katawhan sa butang nga ilang gihimo [tan-awa sa
JTB]. Sa wala madugay siya miingon “Kat-uni ang pagdumala sa inyong
mga kaugalingon” (DNW, 15 sa Ago. 1860, 1). “Panalangini ang inyong
mga kaugalingon ug mga kahigalaan, pinaagi sa pagkontrol sa inyong mga
kaugalingon, [kay] hangtud kamo makapugong sa [inyong] mga pagbati
[ug] makahimo sa inyong tibuok galamhan nga mopaubos sa mga baruga-
nan nga gipadayag sa Dios, dili gayud kamo moabut niana nga kahimtang
sa kalipay, himaya, kamaya, kalinaw, ug walay katapusang kabulahanan
nga maoy inyong gipangandoy” (DNW, 15 sa Ago. 1860, 1).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Makahimo kita sa pagkontrol sa atong mga kaugalingon
ug motugyan ngadto sa kabubut-on sa Dios.

Aduna ba kitay kabubut-on? Oo, usa kana ka endowment usa ka kinaiya-
han sa mga Dios, diin ang tanang salabutan gihatagan, sa langit ug sa yuta,—
ang gahum sa pagdawat o sa dili pagdawat (DBY, 264).

Hunahunaa ang mga tawo sa matag sitwasyon sa ilang kinabuhi, ug ang
ilang mga kabubut-on mao ang una ug labaw sa tanan. Makaangkon kamo ug
makagiya sa mga pagbati sa mga tawo, apan dili ninyo sila mahimong hadlo-
kon, ni bunalan sila, ni sunugon sila sa paghimo sa husto nga supak sa ilang
mga kabubut-on. Ang tawhanong pamilya mamatay aron sa pagtagbaw sa
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ilang mga kabubut-on. Niana kat-uni ang pagdumala sa matarung nga paagi
kana nga mga kabubut-on, ug kamo makadumala sa impluwensya ug gahum
sa katawhan (DBY, 264).

Ang Dios mibutang kanato og kabubut-on, ug kinahanglan kita nga mali-
pay nga kini gidumala sa kabubut-on sa Labawng Makagagahum. Himoa
nga ang tawhanong kabubut-on dili matarug niana unsay makatarug.
Nahimo na nga kinaiya sa mga ginikanan ang pagdumala sa kabubut-on
hangtud nga kini mahuyang, ug ang dungganan, Diosnon nga gahum sa
bata mous-us ngadto sa usa ka ikatandi nga kahimtang sa kaburong ug
katalawan. Tuguti kana nga kabubut-on nga natawo gikan sa langit adunay
kagawasan sa pagpili; ang pagkadala ug paglihok nga husto ug maalamon
ang pagkadumala, kaysa mopadayon sa sukwahi nga dalan, ug kini mobun-
tog sa kawsa sa katarung. Ayaw luyaha ang espiritu ni bisan kinsa, apan
giyahi kini nga mobati nga iya kining dakong kalipay ug dakong ambisyon
nga pagadumalahon pinaagi sa mga pagpadayag ni Jesukristo, niana ang
kabubut-on sa tawo mahimo nga sama sa Dios sa pagbuntog sa dautan nga
gitanum diha sa unod, hangtud ang Dios mohari dinhi kanato sa pagti-
nguha og buhat sa maayo nga gusto niyang buhaton (DBY, 264).

Kat-uni ang pagkontrol sa inyong mga kaugalingon; kat-uni nga anaa
kamo diha sa mga kamot sa Dios sama sa lapok nga anaa sa mga kamot sa
tighimo og kolon (DBY, 265).

Tuguti nga ang matag tawo matinguhaon, sa pangalan sa Ginoo nga si
Jesukristo, sa pagbuntog sa tanang mga pagtintal—nga mahimo nga hari sa
kaugalingon, nga ang Espiritu sa Dios nga gibutang diha sa inyong mga
lawas mao ang magmando; dayon kamo makigsulti, makapuyo, makatra-
baho, makaanhi dinhi o makaadto didto, makabuhat niini o niana, ug
makigsulti ug makig-atubang sa inyong mga kaigsoonan sumala sa inyong
gusto (DBY, 265–66).

Atong mapugngan ang atong mga kaugalingon hangtud atong
madala ang tanang butang “ngadto ubos sa balaod ni Kristo.”

Mas dali ang indibidwal mosalikway sa mga tintasyon sa pagbuhat, pag-
sulti, o paghunahuna og sayop, samtang anaa pa kaniya ang kahayag sa
pagtarung sa iyang paghukom, mas dali siyang makaangkon og kusog ug
gahum sa pagbuntog sa matag tintasyon sa dautan (DBY, 266).

Ang liboan ug napulo ka liboan ka mga hitabo nga naghimo sa kinati-
buk-an nga pagkatawo, sa maayo o sa dautan, nag-agad sa usa ka mubong
panahon sa pagkamabinantayon ug pagka mainampingon (DBY, 267).

Dili ninyo mapanunod ang kinabuhing dayon, hangtud nga ang inyong
mga kaibug maanaa ubos sa pagdumala sa espiritu nga nagpuyo diha



kaninyo, kana nga espiritu nga gihatag kanato sa atong Amahan sa Langit.
Buot nakong ipasabut ang Amahan sa inyong mga espiritu, niadtong mga
espiritu nga iyang gibutang niini nga mga lawas. Ang mga lawas kinahang-
lang madala ubos sa hingpit nga pagdumala sa espiritu, o ang inyong mga
lawas dili mobayaw sa pag-angkon og kinabuhing dayon.... Pagmakugihon
sa pagsiksik, hangtud inyong madala ang tanan ngadto ubos sa balaod ni
Kristo (DBY, 266).

Naningkamot akong maugmad ang akong kaugalingon. Kamo ba
naningkamot sa paghimo sa ingon? Kon kita milampus niini, niana kita
adunay pagkontrol sa atong mga pulong ug sa atong mga lihok, ug usab,
hangtud diin ang atong impluwensya, ngadto sa atong mga kaubanan. Kon
kita sa atong mga kaugalingon, kita mahimong maandam og gamay bahin
sa pagdawat sa mga butang nga giandam sa atong Amahan ug Dios alang
sa tanan nga nangandam sa ilang mga kaugalingon nga mahimong mga
dumadawat sa iyang pinili nga mga gasa—alang sa lamdag, alang sa sala-
butan, alang sa himaya, alang sa gahum, ug alang sa tanang kinahanglanon
nga gihunahuna niyang ihatag ngadto sa iyang mga anak dinhi sa yuta, aron
sa pag-andam kanila nga makapuyo sa mga mansyon sa mahangturon nga
kahayag (DBY, 266–67).

Kanunay nakong giingon nga ang labing mahinungdanon nga tuga nga
sukad gihatag sa Dios ngadto sa tawo mao ang maayo, tin-aw, bug-os nga
pagbati nga makahibalo kon unsaon sa pagdumala ang atong mga kaugali-
ngon (DBY, 265).

Walay tawo nga nakahimo, o makahimo sa pagdumala nga makiangayon
niini nga kalibutan, uban sa dungog diha sa iyang kaugalingon ug himaya
sa iyang Dios, gawas kon iya una nga kat-unan ang pagdumala ug ang pag-
kontrol sa iyang kaugalingon. Ang usa ka tawo kinahanglang makakat-on
una sa pagdumala sa iyang kaugalingon sa matarung nga paagi sa dili pa
niya hingpit nga magamit ang iyang kahibalo alang sa husto nga pagdumala
sa usa ka pamilya, sa kasilinganan, o nasud, diin siya adunay katungdanan
sa pagdumala (DBY, 265).

Hangtud atong mapugngan ang atong kaugalingon nga mga pagbati, ug
dad-on ang matag tawhanon nga pagbati ug mga tinguha diha ubos sa
kabubut-on sa Dios, dili gayud kita nakahimo nga mogiya ug motudlo sa
uban sa hingpit nga pag-angkon sa kadaugan didto sa Gingharian sa Dios.
Ang pagdaog ug ang pagbuntog, ug ang pagtudlo sa atong mga kaugali-
ngon hangtud nga atong madala ang tanan nga ubos sa balaod ni Kristo,
mao ang atong buluhaton (DBY, 267).

Naningkamot kita sa pagdumala sa atong mga kaugalingon, ug kon kita
magpadayon sa pagpaningkamot ug dili maluya, kita makasiguro nga mag-
madaugon (DBY, 265).
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Atong mapugngan ang atong mga mainitong tinguha ug mga pagbati.

Kamo gitudloan na sa sumbanan sa katarung. Karon buntuga ang
inyong mga masupilon nga mga tinguha, isalikway ang tanan nga inyong
nahibaloan og gihunahuna nga sayop, ug dawata ang unsay mas maayo
(DBY, 265).

Niini nga pagpuyo sa yuta, adunay dautan nga atong pagabatukan, ug
kinahanglan nato kining pagabuntogon sa atong mga kaugalingon, o dili
gayud nato kini mabuntog bisan asa nga dapit (DBY, 265).

Ang usa ka matarung nga tawo dili gayud mawad-an sa paglaum, apan sa
kanunay makigbatok sa dautan nga mga mainitong mga tinguha, ug batok
sa dautan diha sa iyang pamilya ug sa kasilinganan (DBY, 267).

Daghang mga tawo ang moingon nga sila adunay mapintas nga taras, ug
maninguha sa pagpangatarungan sa ilang mga kaugalingon sa mga binu-
hatan nga sila naulaw. Ako moingon, walay tawo niini nga balay kinsa adu-
nay dili mapugngan ug dili matarung nga taras kay sa akong kaugalingon.
Apan walay tawo dinhi sa kalibutan kinsa dili makabuntog sa iyang maini-
tong mga tinguha, kon siya maningkamot sa kinasingkasing sa pagbuhat sa
mao. Kon kamo makamatngon nga ang mainitong mga tinguha nagsinga-
but diha kaninyo, lakaw sa usa ka dapit diin dili kamo madunggan; ayaw
pabatia o pakit-a si bisan kinsa sa inyong pamilya, samtang kini anaa pa
kaninyo, apan paningkamot hangtud kini mawala kaninyo; ug pag-ampo
alang sa kalig-on nga mobuntog. Sumala sa ako nang giingon sa makadag-
han diha sa mga Elders, pag-ampo uban sa inyong mga pamilya; ug kon,
ang panahon sa pag-ampo moabut, ug ang espiritu sa pag-ampo wala diha
kaninyo, ug ang inyong mga tuhod dili buot nga moluhod, ingna sila, “Mga
tuhod, luhod diha”; pik-a kini, ug padayon diha hangtud inyong maangkon
ang Espiritu sa Ginoo. Kon ang espiritu motugyan ngadto sa lawas, madu-
not kini; apan kon ang lawas motugyan ngadto sa espiritu mahimo kini nga
putli ug balaan (DBY, 267).

Ayaw og kasuko pag-ayo nga dili kamo makahimo sa pag-ampo; ayaw
tuguti ang inyong kaugalingon nga masuko pag-ayo nga dili na kamo maka-
pakaon sa kaaway—bisan ang inyong higpit nga kaaway, kon ang kahiga-
yunan mohatag niini. Adunay dinautan nga kasuko, ug adunay minatarung
nga kasuko. Ang Ginoo dili motugot nga ang dinautan nga kasuko mopuyo
sa iyang kasingkasing; apan adunay kasuko sa iyang dughan, ug siya adu-
nay pakiglalis sa mga nasud, ug moalig-ig kanila, ug walay gahum nga
makapugong sa iyang mga kamot (DBY, 269).

Kon ang akong mga pagbati moulbo ngadto sa kasuko tungod sa ngil-ad
nga mga binuhatan sa uban, pugngan ko kini sama sa akong pagkontrol sa
usa ka idlas nga kabayo, ug maangkon ko ang kadaugan. Ang uban mag-
hunahuna ug moingon nga mas moarang-arang ang ilang bation kon sila

239

H U G N A  2 8



masuko, sumala sa ilang tawag niini sa pagpahayag sa ilang kabuang sa ina-
buso ug sa dili angay nga mga pinulongan. Kini, bisan pa, usa ka sayop. Kay
sa kini makapaarang-arang sa inyong pagbati, naghimo kini sa ngil-ad
ngadto sa mas ngil-ad. Kon kamo nagtuo ug moingon nga naghimo kini
kaninyo nga mas maayo gihatagan ninyo og pasidungog ang usa ka kasay-
panan. Kon ang kaligutgot ug kapungot sa tawhanon nga kasingkasing
mahulma ngadto sa mga pulong ug gilabay uban ang kapintas ngadto sa
usag-sa, sa walay pagkontrol o pagbabag, ang kapungot sa dili madugay
moulbo ug sa iyang kaugalingon moulbo na usab kini bisan sa gamay nga
binuhatan hangtud ang ligid sa kinaiyahan giduslitan og kalayo (DBY, 266).

Karon pahimatngunan ko kamo pag-usab, ug pahimatngunan ko ang
akong kaugalingon sa dili pagkasuko. Ayaw gayud itugot nga ang kasuko
moulbo diha sa inyong mga kasingkasing. Ayaw, Brigham, ayaw gayud itu-
got nga ang kasuko moulbo diha sa imong kasingkasing, ayaw gayud, ayaw
gayud! Bisan og kamo tawagon sa pagbadlong ug sa pagpamulong ngadto
sa mga katawhan sa hait nga pamaagi, ayaw itugot nga ang kasuko moulbo
diha kaninyo, dili, ayaw gayud! (DBY, 265).

Hunonga ang inyong kasuko, ug ang kangil-ad sa taras, ug alagari ang
Ginoo uban sa kamaya, ug uban sa usa ka katuyoan sa kasingkasing. Kamo
dili magpaabut og kaluwasan, gawas kon kamo nakapangalagad sa sama
nga kaluwasan ngadto sa uban, pinaagi sa pagtulun-an ug sa ehemplo. Kon
kamo naglaum og kalooy gikan kanako, ipangalagad ang ingon ngari
kanako. Kon kamo nangandoy sa maayo nga mga pulong ug sa maayo nga
pagtagad gikan kanako, ihatag kanako ang sama nga panalangin nga
inyong gitinguha sa inyong kaugalingon; ug mao kana ang paagi nga kamo
maluwas (DBY, 268–69).

Kon hatagan ninyo og higayon ang suko nga mga pagbati, nagduslit kini
og kalayo sa ligid sa kinaiyahan, … ug kamo lagmit mosugnod og kasuko
niadtong nakiglalis kaninyo. Kon inyong bation nga daw kamo mobuto,
ingna ang inyong kaugalingon nga sige buto, ug kataw-i lamang ang mga
pagtintal sa pagsulti og dautan. Kon padayon ninyo kini nga buhaton, sa
dili madugay mahimo kamo nga mga batid kaayo sa inyong mga kaugali-
ngon nga makahimo, kon dili sa pagpitol, sa pagkontrol sa inyong mga
dila—nga makasulti kon gikinahanglan, ug sa pagpakahilum kon gikina-
hanglan (DBY, 269).

Gusto nato nga ang espiritu, kahibalo, gahum ug baruganan nga anaa
kanato modumala ug mopugong sa atong mga taras; walay kuyaw sa pag-
kaanaay labihan nga [kasuko] kon ato lamang nga pugngan [kini] pinaagi
sa Espiritu sa Labawng Makagagahum. Ang matag intelehente nga binuhat
dinhi sa kalibutan gipahiangay alang sa kahimayaan, katahum, kahalang-
don ug kahibalo dinhi, ug alang sa pagkaimortal ug mga kinabuhi nga
dayon diha sa mga kalibutan nga moabut. Apan ang matag binuhat nga
makaangkon niini kinahanglan gayud nga mabalaan atubangan sa Dios ug
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hingpit nga anaa ubos sa pagkontrol sa iyang Espiritu. Kon ako sa ingon
gipugngan pinaagi sa Espiritu sa Labawng Makagagahum, usa ako ka hari.
Ako ang gamhanan kon ang hisgutan mao ang pagkontrol sa kaugalingon
(DBY, 264–65).

Atong mapugngan ang atong pulong.

Kon unahon ninyo sa pag-angkon ang gahum sa pagkontrol sa inyong
mga pulong, makaangkon usab kamo og gahum sa pagkontrol sa inyong
mga paghukom, ug sa kadugayan sa tinud-anay maangkon ang gahum sa
pagkontrol sa inyong mga hunahuna ug mga pamalandong (DBY, 267–68).

Kinahanglan kamong molampus sa pagkontrol sa inyong mga dila
ngadto sa, ingon nga dili gayud kini tugutan nga molitok og dautan, aron
kini hingpit nga mosunod sa inyong mga paghukom ug sa pagbuot nga
gihatag sa Dios kaninyo, aron sa hingpit magmasulundon sa kabubut-on sa
balaan nga Ebanghelyo (DBY, 268).

Kasagaran natong madungog ang mga tawo nga mangatarungan sa ilang
ngil-ad nga mga kinaiya ug sakit nga pinulongan, pinaagi sa pag-ingon “Dili
ako magpakaaron-ingnon,’ sa ingon naghatag sa ilang mga kaugalingon og
dungog niana nga sa pagkatinuod wala makahatag og dungog ngadto kanila.
Kon ang pagkadautan motubo diri kanako, tagoon ko kini, buntugon kini,
kay sa nga buhaton kini diha sa sayop nga pagtuo nga ako matinud-anon ug
dili tigpakaaron ingnon. Ayaw tuguti nga molitok ang inyong dila sa dautan
nga anaa sa inyong kasingkasing, apan mando-i ang inyong dila sa paghilum
hangtud ang maayo mopatigbabaw batok sa dautan, hangtud ang inyong
kaligutgot mawala ug ang maayong Espiritu mopalihok sa inyong dila ngadto
sa mga panalangin ug mga pulong sa pagkamabination (DBY, 266).

Kon aduna si bisan kinsa ang may kinaiya sa paggamit sa pangalan sa
Dios sa pagpasipala, hunonga ang pagbuhat sa mao karon, ugma ug hang-
tud sa sunod semana, ug ipadayon, ug sa dili madugay makaangkon kamo
og kalig-on sa hingpit nga pagbuntog niana nga kinaiya; makaangkon kamo
og gahum sa inyong mga pulong (DBY, 268).

Ang uban naanad sa paghisgot kabahin sa ilang mga silingan, sa pag-
himo og mga sugilanon nga wala silay kasayuran kon unsa kini, lamang nga
si Iya Maria miingon nga si Agaw Goria misulti ni Tiya Rosa nga ang tigu-
lang nga si Tiya Perta nanabi og ingon niini o uban pa, o adunay usa nga
nagdamgo; ug sa higayon nga ang istorya o damgo moabut diha kaninyo,
maingon og kini adunay pagkatinuod, ug kamo binuang kaayo nga miga-
hin sa inyong panahon sa paghisgot og mga butang nga walay kapuslanan,
o mga butang nga kamo walay labot. Magsugod ang sugilanon nga kanang
tawhana nakahimo og sayop, ug, sa higayon nga mokatap na kini, mausab
na ang sugilanon pinaagi sa mga libakira ug mga tabian—nga nahimo nga
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puno sa ilang espiritu. Ang usa ug ang lain pa madala niini ug moingon,
“Tinuod kana—ang imong tuyo makiangayon, husto ka gayud, ug ang usa
siguradong sayop,” diin sila walay kasayuran niining mga butanga, sa ingon
nagmugna og hingpit nga walay basihan sa dautan nga mga pagbati batok
sa usag usa. Sa dili pa kita mohukom, kinahanglan kitang maghulat hang-
tud nga ang kalangitan tin-aw nga mopakita sa sayop sa usa ka amahan,
igsoon nga lalaki ug igsoon nga babaye, asawa, bana, o silingan. Ug kon ang
langit mopadayag og usa ka sayop, paghulat hangtud ang Espiritu Santo
mopakita kaninyo nga kana usa ka sayop. Tuguti nga ang Amahan mopa-
dayag diha kaninyo nga ang tawo nga inyong gihunahuna o gipanaghisgu-
tan tinuod nga sayop. Ayaw paghimo og sayop nga mga pasangil ni bisan
kinsa. Kon kamo nasayud unsay husto, ug makahimo sa pagtarung sa usa
ka tawo nga nasayop, kana mao ang igo nga panahon kaninyo sa paghu-
kom (DBY, 268).

Walay babaye o lalaki sa yuta nga naanad sa pagpangawat, apan unsa ang
makapahunong sa maong binuhatan … kon sila may tinguha. Maingon
usab sa mga bakakon, makahunong siya sa pagpamakak, ug dili na gayud
mamakak, ug mosulti na sa tinuod. [Nagkinahanglan] lamang [siya] og
tinguha sa paghimo niini, ug [kini ] makahimo sa usa ka bakakon nga
mahimong matinud-anon, sa kawatan nga magmatinuoron, ug sa tigpama-
likas nga mahunong sa ilang dautan nga mga pinulongan (DBY, 264).

Samtang kita adunay kahigayunan sa pag-istoryahanay sa usag usa,
atong litukon ang mga pulong nga makahupay ug makalipay. Kon kamo
anaa sa impluwensya sa Espiritu sa kabalaan ug kaputli, ipadan-ag ang
inyong kahayag; apan kon kamo gisulayan ug gitintal ug anaa sa pagham-
pak ni Satanas, itago kana nga hunahuna diha sa inyong kaugalingon—tak-
uma ang inyong ba-ba; kay ang pagsulti makaani og bunga, sa maayo o
dautan nga kinaiya (DBY, 166)

Adunay usa ka karaan nga panultihon, ug sa daghang mga higayon usa
ka labing maayo. Mao kini, “Hunahunaa sa makaduha sa dili pa ninyo isulti,
ug sa makatulo nga higayon sa dili pa ninyo buhaton.” Kon mabansay nato
ang atong mga kaugalingon sa paghunahuna kon unsa ang atong pagabu-
haton, sa dili pa nato kini buhaton, ug adunay panabot nga masayud, ug
gahum sa paghimo sa maayo, kita sa ingon niana makalikay sa … dautan
(DBY, 268).

Usa usab kini ka bililhon nga gasa, nga ang ubang tawo ingon og naka-
angkon niini, nga adunay kahibalo igo sa dili pagsulti hangtud aduna silay
masulti nga makaayo ug makatabang sa ilang kaugalingon, o sa uban, o nia-
nang duha (DBY, 268).
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Makahimo kita sa pagkontrol sa atong mga kaugalingon
ug motugyan ngadto sa kabubut-on sa Dios.

• Si Presidente Young nagtudlo nga ang kabubut-on “usa ka kinaiyahan sa
mga Dios.” Miingon usab siya nga ang kabubut-on usa ka tuga, o gasa,
gikan sa Dios. Sa unsa nga proseso nga ang kabubut-on sa tawo mahi-
mong sama sa Dios? (Tan-awa usab sa Mosiah 3:19.) Unsaon man sa mga
ginikanan ug sa mga lider sa “pagdumala sa matarung nga paagi” sa
kabubut-on sa mga anak ug sa uban nga “walay pagluya sa espiritu ni
bisan kinsa”? Giunsa sa inyong mga ginikanan o mga lider pagmalampu-
son sa pagdala sa inyong kabubut-on sa matarung nga paagi?

• Unsay buot ipasabut sa “anaa sa mga kamot sa Dios sama sa lapok nga
anaa sa mga kamot sa tighimo og kolon”? Unsaon nga hingpit ang atong
pagtugyan ngadto sa kabubut-on sa Ginoo ug sa gihapon mapadayon
ang atong pagkalahi sa usag usa?

Atong mapugngan ang atong mga kaugalingon hangtud atong
madala ang tanang butang “ubos sa balaod ni Kristo.”

• Sa unsang paagi nga ang pagsalikway sa usa ka tintasyon makadugang sa
atong abilidad sa pagsalikway sa tanang mga tintasyon? Si Presidente
Young mitudlo nga ang pagdala sa atong mga kaibug “ubos sa pagdumala
sa espiritu” gikinahanglan nga “makat-unan aron makaangkon og kina-
buhing dayon.” Sa unsang paagi nga ang pagsunod sa atong espirituha-
non nga mga kahilig kaysa atong pisikal nga mga kaibug makaandam
kanato alang sa kahimayaan?

• Unsang “pinili nga mga gasa” ang naghimo sa kaugalingon nga andam sa
pagdawat niini gikan sa Dios?

• Nganong kinahanglan nga kita adunay pagkontrol sa kaugalingon sa dili
pa kita makadumala sa uban?

• Sa imong hunahuna unsay gipasabut ni Presidente Young sa pagtudlo
niya nga “ang labing mahinungdanon nga tuga nga sukad gihatag sa Dios
ngadto sa tawo mao ang maayo, tin-aw, bug-os nga pagbati nga makahi-
balo kon unsaon sa pagdumala ang atong kaugalingon”? Unsaon nato sa
pagdumala ang atong kaugalingon ug sa samang higayon motugyan nga
mobuhat lamang sa kabubut-on sa Amahan?
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Atong mapugngan ang atong mga mainitong tinguha ug mga pagbati.

• Unsa ang pipila ka mga “masupilon nga mga tinguha”nga kinahanglan
natong pugngan? Unsaon nato sa malampusong paagi pagbuntog sa mai-
nitong mga tinguha ug mga buhat?

• Unsaon nato sa pag-ila tali sa “minatarung nga kasuko,” sama sa gipakita
sa Manluluwas sa pipila ka mga higayon, ug sa dinautan nga kasuko”?
(Tan-awa usab sa 2 Nephi 1:26.)

• Unsa ang mga sangputanan sa pagtugyan ngadto sa atong mga pagbati
sa kasuko? (Tan-awa usab sa Santiago 3:5–6.) Unsa ang tambag ni
Presidente Young mahitungod sa pagkontrol sa kasuko? Sa unsang paagi
nga ang pagtugyan ngadto sa Espiritu makatabang kanato nga mapug-
ngan sa atong kasuko?

Atong mapugngan ang atong pulong.

• Unsaon nato sa “pag-angkon og gahum sa pagkontrol sa [atong] mga
hunahuna ug mga pamalandong”?

• Giunsa sa pagtambag ni Presidente Young kadtong moingon nga sila
mogamit og pulong nga sakit aron malikayan ang pagpakaaron ingnon?

• Unsaon kaha nato sa pagkontrol ang atong mga dila kon kita matintal sa
(1) paggamit sa pangalan sa Dios sa pagpasipala, (2) pagpanglibak sa
atong mga silingan, (3) pagpangita og sayop o sa dungog sa uban (tan-
awa usab sa D&P 136:23–24), o (4) pagpakaulaw o pagdaot sa usa ka
sakop sa pamilya o usa ka higala? (Tan-awa usab sa D&P 52:16.)

• Unsay angay natong buhaton kon kita makahunahuna og dili maayo sa
uban?
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Pagsunod sa Pulong sa Kaalam

Alang ni Presidente Brigham Young ang ebanghelyo ni Jesukristo usa ka
mapuslanon nga relihiyon. Sa usa ka sulat niadtong 1867 ngadto sa duha
niya ka mga anak nga lalaki nga nag-alagad og mga misyon, si Presidente
Young midayeg sa mga Santos sa Siyudad sa Salt Lake tungod sa pagsunod
sa Pulong sa Kaalam: “Ang mga nanindahay sa Whiskey St. naglisud gayud
sa pagbayad sa ilang inadlaw nga abangan. Ang mga katawhan mipakita sa
pinakalig-on nga pagbuot nga sukad among nasaksihan aron sa pagtuman sa
tambag nga gihatag kabahin sa Pulong sa Kaalam ug sa pagkamasulundon
diha sa temporal ingon man sa espirituhanon nga mga butang. Walay pag-
pamugos nga gigamit, walay pakigsaad nga gikinahanglan. Ang baruganan
gihan-ay na ug ang mga katawhan daw andam na nga modawat ug mobuhat
niini. Ang kalinaw ug maayong panglawas mipatigbabaw sa tibuok
Teritoryo” (LBY, 88). Iyang gitudlo nga ang Ginoo mipadayag sa Pulong sa
Kaalam aron mapalambo ang kalidad sa atong mortal nga mga kinabuhi,
aron kita mahimong mas epektibo nga mga mamumuo sa yutan-on nga ging-
harian sa Dios, ug aron matabangan kitang makatuman sa katuyoan sa atong
pagkalalang.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Kita nagtuo nga ang Pulong sa Kaalam usa ka sugo gikan sa Dios.

Dihang ang tulunghaan sa mga propeta giinagurahan, usa sa nag-una
nga mga pagpadayag nga gihatag sa Ginoo ngadto sa iyang sulugoon nga
si Joseph mao ang Pulong sa Kaalam. Ang mga sakop niana nga tulunghaan
diyutay ra sa sinugdanan, ug ang propeta misugod sa pagtudlo kanila sa
doktrina aron pag-andam kanila nga molakaw sa kalibutan sa pagsangyaw
sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan.... Ang propeta nagsugod sa pag-
tudlo kanila kon unsaon sa pagkinabuhi, aron sila unta mas andam sa pag-
pahigayon sa talagsaong buluhaton diin sila gitawag sa pagbuhat (DNSW,
25 sa Peb. 1868, 2).

Mga Bishop, mga Elder sa Israel, mga High Priest, mga Seventy, ang
Napulog duha ka mga Apostoles, ang First Presidency, ug tanang Balay ni
Israel, paminaw kamo, O akong mga katawhan! sunda ang pulong sa
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Ang Pulong sa Kaalam nagtudlo kanato nga ang mga lugas usa sa mga
pangpahimsog nga pagkaon nga maayo sa atong mga lawas.
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Ginoo, sunda ang Pulong sa Kaalam, suportahi ang matag-usa, ipalahutay
ang balay sa pagtuo (DBY, 183).

Nasayud ako nga ang uban moingon nga ang mga pagpadayag kabahin
niining mga butanga wala gihatag pinaagi sa kasugoan. Maayo kana, apan
kita gimandoan sa pagsunod sa matag pulong nga mogawas gikan sa ba-ba
sa Dios (DBY, 182–83).

Ang Espiritu naghunghong kanako sa pagtawag sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw aron sa pagtuman sa Pulong sa Kaalam, sa pagbiya tsa, kape, ug
tabako, ug sa paglikay sa pag-inom sa ilimnong makahubog. Mao kini ang
gipasabut sa Espiritu pinaagi kanako. Kon ang Espiritu sa Dios mohung-
hong niini ngadto sa iyang mga katawhan pinaagi sa ilang pangulo, ug dili
sila maminaw o mosunod, unsa ang mga sangputanan sa ilang pagkamasi-
nupakon? Kangitngit ug kakulang sa kahayag sa hunahuna kalabut sa mga
pulong sa Dios mao ang ilang padulngan; mohunong sila sa pagbaton sa
espiritu sa pag-ampo, ug ang espiritu sa kalibutan motubo diha kanila tug-
bang sa ilang pagkamasinupakon hangtud sila hingpit nga mobiya sa Dios
ug sa iyang mga pamaagi (DBY, 183).

Unsay anaa sa iyang pagkatawo kinahanglang maalimahan ug mahalon; ug
sa matag higayon nga atong sudlan ang lawas aron mapugos ug mapalagsik
kini lapas sa iyang kinaiyanhon nga kapasidad, makapamubo sa kinabuhi.
Usa ako ka mananambal igo nga nasayud niana.... Kon sundon ninyo kini nga
tambag, puno kamo sa kaabtik ug kahimsug, ug kamo motubo sa inyong
salabutan, sa inyong kalipay, ug kahamugaway (DBY, 183).

Kini nga Pulong sa Kaalam nga gituhoan nga karaan na, ug wala na ipatu-
man, sama sa tanang mga tambag sa Dios, nga gipatuman pa gihapon bisan
karon ingon man sukad kaniadto. Adunay kinabuhi, kinabuhing dayon
niini—ang kinabuhi nga mao karon ug sa kinabuhi nga umaabut (DBY, 184).

Ang Pulong sa Kaalam usa ka dinasig nga pamalaod sa panglawas.

Kini nga Pulong sa Kaalam nagdili sa paggamit og makapainit nga mga
ilimnon ug pagtabako. Nakadungog ako nga gilalisan nga ang tsa ug kape
wala maapil niini; tinuod kaayo kana; apan unsa may giinom sa katawhan
nga naanad sa pag-inom og makapainit nga mga ilimnon sa dihang gihatag
kini nga pagpadayag? Tsa ug kape. Dili nato kinaiya ang pag-inom og tubig
nga init kaayo, hinoon tsa ug kape—ang ilimnon nga kasagarang gigamit
(DBY, 182).

Kay sa himoon ang duha ka adlaw nga trabaho og usa ka adlaw, ang kaa-
lam nagtudlo sa [mga Santos], nga kon sila nagtinguha og taas nga kinabuhi
ug maayo nga panglawas, kinahanglan gayud sila, human sa igo nga trabaho,
mopapahulay sa lawas sa dili pa kini masubrahan sa kahago. Kon hago na
kaayo, ang uban molalis nga gikinahanglan nila ang makapalagsik sama sa



tsa, kape, ilimnon nga may alkohol, tabako,o uban niadtong mga narkotiko
nga kasagarang imnon aron maaghat ang nagkaluya nga mga kusog ngadto
sa mas labaw nga pangusog. Apan kaysa niining mga klaseha sa pangpalag-
sik kinahanglan silang maulian pinaagi sa pahulay. Motrabaho og minus, dili
kaayo magpaluya, minus ang kaonon, ug kita dako og kahigayunan nga
mahimong mas maalamon, mas himsog, ug mas adunahan nga mga kataw-
han kay sa gihimo nato karon. Lisud ang pagpangita og butang nga mas
maayo nga imnon kay sa bugnaw nga tubig, sama sa nag-agas nga tubig gikan
sa mga tuburan ug snow gikan sa atong mga kabungturan. Mao kini ang ilim-
non nga angay nato nga imnon. Kinahanglan nga kini mao ang atong ilim-
non sa tanang higayon.... Kini mahimong ingon nga ang ubang tawo nga
palainom ug hinabako mga himsog, apan ako molalis nga sila mas himsog pa
kon sila wala mogamit niini, ug niana angay sila sa mga panalangin nga gisaad
niadtong kinsa mituman sa mga tambag nga gihatag diha sa “Pulong sa
Kaalam” (DBY, 187).

Sa dihang mibiyahe kami ngadto sa pamuy-anan ug mihunong sa mga
balay sa mga kaigsoonan, mao kini ang ilang gipahayag, “Brother Brigham,
tuguti kaming mopakita sa among mga pagbati diha kanimo ug sa imong
mga kaubanan.” Giingnan ko sila nga sige, apan tagai lamang ako og usa ka
pan nga hinimo sa mais; mas ganahan ako niana kay sa ilang mga pie ug
mga matam-is nga mga pagkaon. Hatagi ako niana nga moabag sa kinaiya-
han ug mohimo sa akong tiyan ug tibuok kalawasan nga limpyo alang sa
pagdawat sa Espiritu sa Ginoo ug mahilayo sa sakit sa ulo ug sa bisan unsa
nga matang sa sakit (DBY, 189).

Ang mga Amerikano, isip usa ka nasud, nagpatay sa ilang mga kaugali-
ngon pinaagi sa ilang mga bisyo ug dinato nga matang sa pagpuyo. Ang tawo
nga mokaon sulod sa tunga sa oras ilang humnon sulod sa tulo ka minutos,
naglamoy sa ilang mga pagkaon sama sa [iro] sa ilawom sa lamesa, diin, kon
usa ka hiwa sa karne ilabay kanila molamoy niini nga dili ka pa makasulti og
“kaduha.” Kon kamo gusto og kausaban, sunda ang mga tambag nga bag-o
lamang nakong gihatag kaninyo. Biyai ang inyong nagkalainlain nga mga
pagkaon, ug, salig niini, makahimo kamo og dako nga malikay ang inyong
mga pamilya gikan sa mga sakit, kagaw ug kamatayon (DBY, 189).

Nasayud ba kamo nga inyo kana nga kahigayunan sa pagpakabuhi nga
ang inyong mga hunahuna unta sa tanan nga higayon anaa sa inyong hing-
pit nga pagkontrol? Tun-i ang pagpatunhay sa inyong mga lawas sa kaabtik
ug kahimsug, ug kamo makahimo sa pagkontrol sa inyong mga hunahuna
(DBY, 190).

Ang paghunahuna nga bahin mao ang imortal o dili makita nga bahin,
ug kana mao ang nagpalihok sa trabaho; dayon ang tabernakulo, nga
giporma ug gihan-ay alang nianang piho nga katuyoan, nagpahinabo o nag-
dala sa sangputanan nianang mental nga trabaho. Himoa nga ang lawas
motrabaho uban sa hunahuna, ug himoa nga sila magtinabangay, ug, gawas
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sa pipila ka mga walay labut kamo makaangkon og usa ka maayo nga pang-
hunahuna, lagsik nga indibidwal, kusgan sa pisikal ug sa mental nga paagi
(DBY, 191).

Pagmainampingon sa inyong mga lawas; pagmabinantayon sa paggamit
sa inyong mga kusog, kay kon kamo matigulang na inyong gikinahanglan
ang kusog ug gahum nga inyo karong giusikan. Galma ang inyong mga
kinabuhi. Hangtud nga inyo kining mahibaloan ug buhaton, dili kamo
matawag sa hingpit nga maayong mga sundalo o maalamon nga mga tinug-
yanan (DBY, 193).

Unya dili nato usik-usikan ang atong misyon, pinaagi sa pagpasulabi og
gamit sa makadaot nga mga substansya. Kini naghatag og pundasyon sa
mga kagaw ug kamatayon diha sa kinabuhi sa tawo, ug ang samang subs-
tansya mapasa ngadto sa ilang mga anak, ug lain nga henerasyon sa huyang
nga mga tawo ang madugang sa kalibutan. Ang ingon nga mga bata may
kakulangan sa ilang mga bukog, ugat, kusog, ug sa iyang pagkatawo, ug
gamay ang kapuslanan ngadto sa ilang mga kaugalingon, o sa ilang isig ka
linalang; dili sila andam alang sa kinabuhi (DBY, 185–86).

Ang pagsunod sa Pulong sa Kaalam makatabang kanato
nga makatuman sa atong katuyoan sa kinabuhi.

Usa kini ka tipik sa maayong tambag diin gitinguha sa Ginoo nga sundon
sa Iyang mga katawhan, nga sila unta mopuyo niini nga yuta hangtud matu-
man ang katuyoan sa pagkalalang niini. Mao kini ang tuyo nga gitan-aw sa
Ginoo sa paghatag niana nga Pulong sa Kaalam. Niadtong kinsa nagsunod
niini siya mohatag og talagsaong kahibalo ug panabut, paglambo sa ilang
panglawas, paghatag og kusog ug paglahutay sa tibuok galamhan sa ilang
mga lawas ug mga hunahuna hangtud sila molungtad og dugay dinhi sa
yuta. Kini mao ang ilang panalangin kon sila motuman sa iyang mga pulong
uban sa maayo ug andam nga kasingkasing ug pagkamatinud-anon diha sa
atubangan sa Dios (DBY, 184).

Busa atong nahibaloan nga halos ang una gayud nga mga pagtulun-an
nga nadawat sa unang mga Elder niini nga Simbahan mao ang unsay kao-
non, unsay imnon, ug unsaon sa paghan-ay ang ilang natural nga mga
kinabuhi nga sila magkahiusa sa espirituhanon ug sa temporal nga paagi.
Mao kini ang dakong katuyoan nga gitan-aw sa Ginoo sa pagpadala dinhi
sa kalibutan, pinaagi sa iyang mga sulugoon, sa Ebanghelyo sa kinabuhi ug
kaluwasan (DBY, 186).

Ang usa ka tawo nga nagpatuyang sa bisan unsang kinaiya nga makadaut
sa kinatibuk-ang kaayohan pinaagi sa iyang ehemplo ug impluwensya, dili
lamang kaaway sa iyang kaugalingon apan usab sa komunidad kutob diin
ang iyang impluwensya niana nga kinaiya moabut. Ang tawo kinsa dili
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mosakripisyo sa usa ka makadaut nga kinaiya alang sa kaayohan nga
mahimo niini sa komunidad mao, sa minus nga pagkasulti kabahin niini,
dagaang lamang sa iyang mga tinguha ug mga pangandoy alang sa kadag-
hanan ug kinatibuk-ang kalamboan (DBY, 186).

Ang pagkaandam nga mamatay dili maoy awhag niini nga Simbahan ug
Gingharian; apan ang pag-andam nga mosunod sa awhag kanato, ug pag-
palambo kutob sa mahimo sa atong kinabuhi human dinhi, diin kita mahi-
mong magpahimulos sa usa ka mas mahimayaon nga kahimtang sa
salabutan, kaalam, kahayag, kahibalo, gahum, himaya, ug paghimaya.
Dayon tinguhaon nato ang paglugway sa atong kinabuhi ngadto sa kinatas-
an, pinaagi sa pagsunod sa matag balaod sa panglawas, ug pinaagi sa husto
nga pagbalanse sa trabaho, pagtuon, pagpahulay, ug paglingaw-lingaw, ug
sa ingon maandam alang sa mas maayo nga kinabuhi. Itudlo nato kini nga
mga baruganan ngadto sa atong mga anak, nga, sa sayong bahin sa ilang
kinabuhi, sila mahimong matudloan sa pagpahimutang sa pundasyon sa
panglawas ug kalig-on ug sa pagkatawo ug sa gahum sa kinabuhi diha sa
ilang mga lawas (DBY, 186).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Kita nagtuo nga ang Pulong sa Kaalam usa ka sugo gikan sa Dios.

• Sa unsang paagi nga ang Pulong sa Kaalam mas makaandam kanato sa
paghimo sa buluhaton sa Ginoo?

• Si Presidente Young miingon nga “kita gimandoan sa pagsunod sa matag
pulong nga mogawas gikan sa ba-ba sa Dios, lakip ang Pulong sa Kaalam.
(Tan-awa usab sa D&P 89–2.) Sa unsang paagi nga ang pagkahibalo nga
ang Pulong sa Kaalam usa ka kasugoan ug dili lamang usa ka maayo nga
tambag nakatabang kaninyo sa pagsunod sumala sa mga baruganan niini?
Unsa ang giingon ni Presidente Young nga maoy mga sangputanan sa
pagsupak sa Pulong sa Kaalam?

• Sa imong hunahuna unsay buot ipasabut ni Presidente Young sa dihang
siya miingon nga, “Adunay kinabuhi, kinabuhi nga dayon diha sa” Pulong
sa Kaalam?

Ang Pulong sa Kaalam usa ka dinasig nga pamalaod sa panglawas.

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang katuyoan sa Pulong sa Kaalam?
(Tan-awa usab sa 1 Mga Taga-Corinto 3:16–17; D&P 89; 93:35.)

• Unsa ang tambag ni Presidente Young mahitungod sa paglikay sa
sobrang kaluya? Unsaon ninyo sa paggamit ang mga baruganan nga nag-
dumala sa iyang tambag sa inyong kinabuhi?

250

H U G N A  2 9



• Unsaon nga ang pagsunod sa pagtuman sa Pulong sa Kaalam “mohimo nga
ang lawas motrabaho uban sa hunahuna”? Unsaon ninyo sa pagkakuha og
kaayohan gumikan sa paghimo niini? Unsaon nga ang Pulong sa Kaalam
makaandam kanatong modawat sa Espiritu?

• Si Presidente Young miingon, “Dili nato usik-usikan ang atong misyon,
pinaagi sa pagpasulabi og gamit sa makadaot nga mga substansya. Sa
unsang paagi kana nga mga substansya makapugong sa atong misyon?

Ang pagsunod sa Pulong sa Kaalam makatabang kanato
nga makatuman sa atong katuyoan sa kinabuhi.

• Sa unsang paagi nga ang pagkinabuhi nga nagsubay sa Pulong sa Kaalam
mitabang sa pagtuman sa katuyoan sa atong pagkalalang, sa tinagsa ug
isip usa ka Simbahan?

• Sa unsang paagi nga ang pagtuman sa Pulong sa Kaalam makapalamblo
sa atong pagkaespirituhanon? Sa unsang paagi nga ang pagsupak sa
Pulong sa Kaalam makadaot sa atong kalag?

• Ngano nga kita nakahimo sa pag-alagad nga mas epektibo kon kita
motuman sa Pulong sa Kaalam?

• Unsaon ninyo sa pagsunod ang tambag ni Presidente Young sa “paglug-
way sa atong kinabuhi karon ngadto sa kinatas-an, pinaagi sa pagsunod
sa matag balaod sa panglawas, ug pinaagi sa husto nga pagbalanse sa tra-
baho, pagtuon, pagpahulay, ug paglingaw-lingaw”? Sa unsang paagi nga
ang pagsunod sa Pulong sa Kaalam motabang kanato nga magpuyo sa
labaw ka hingpit?
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Pagpalambo og Sama kang Kristo
nga Kinaiya ngadto sa Uban

Nakita ni Presidente Brigham Young ang panginahanglan sa gugma nga
putli, “ang gugma nga putli ni Kristo,” aron sa paghapsay sa dalan sa kina-
buhi. Ang iyang mga gibuhat ngadto ni Lucy Groves maoy mga ehemplo sa
iyang pagkamabination ug pagpangalagad ngadto sa uban: Padulong sa
kasadpan nga panaw, si Lucy nahulog ilawom sa ligid sa ilang karomata sa
pamilya, nabali ang iyang bitiis ug daghang mga gusok. Si Presidente Young
mitarung sa nabali nga bitiis ug mihatag kaniya og panalangin. Pipila ka
adlaw sa wala madugay ang anak nga babaye ni Lucy napandol ngadto sa
iyang bali nga bitiis ug nabali kini sa ikaduhang higayon. Sa kasakit nga
gibati sa matag lakang sa baka, si Lucy mihangyo sa iyang bana nga
manaog sila sa karomata ug mopadayon ang uban nga wala sila. Gipahayag
ni Presidente Young nga dili siya mobiya kanila sa daplin sa karsada diha sa
kuyaw nga teritoryo. Gimandoan niya ang daghang mga kalalakin-an nga
putlon ang tiil sa higdaanan ni Lucy ug ibitay ang higdaanan diha sa mga
kilid nga haligi sa karomata aron ang kutson ug ang mga alambre nga
mainat-inat [spring] sayon nga motabyog, sama sa usa ka duyan. Si
Presidente Young mibag-o sa iyang panalangin ngadto kang Lucy ug misa-
kay dapit sa iyang kiliran sulod sa pipila ka mga adlaw pagsiguro nga wala
na siyay problema. “Uban sa malumong pagkamabination nga kinaiya,”
misulat ang apo nga lalaki ni Lucy, “iyang naangkon sa kahangturan ang
gugma ni Lucy ug sa iyang mga kaliwatan” (HRF, 157–58).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Sul-ubi ang inyong mga kaugalingon uban
sa bugkos nga gugmang putli.

Wala kita dinhi malayo ug mag-inusara, lain-lain nga pagkaporma ug
gilangkuban sa lain-laing materyal gikan sa ubang mga tawhanong kaliwat.
Kita nahisakop ug kabahin niini nga pamilya, sa lintunganay kita anaa ubos
sa obligasyon ngadto sa usag usa (DBY, 271).
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Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglang makakat-on nga
ang tinguha sa ilang mga kaigsoonan ila nga kaugalingong tinguha, o sila
dili gayud maluwas ngadto sa celestial nga gingharian sa Dios (DBY, 271).

Ang Ginoo mopanalangin niana nga mga katawhan nga puno sa gugma
nga putli, pagkamabination ug maayo nga mga buhat (DBY, 280).

Gugma nga putli. Adunay usa ka hiyas, kinaiya, o baruganan, diin, kon
mahalon ug gamiton sa mga Santos, mopamatuod sa kaluwasan sa mga
kaliboan ug dugang pa nga mga kaliboan. Ako mopaila sa gugma nga putli,
o gugma, diin maggikan ang pagpasaylo, pagkamainantuson, pagkamabi-
nation, ug pagpailub (DNW, 11 sa Ene. 1860, 1).

Kinahanglan kita adunay gugma nga putli; kinahanglang buhaton nato
ang kutob sa mahimo aron angkunon pag-usab ang mga nangawalang mga
anak ni Adan ug ni Eva, ug dad-on sila pagbalik aron maluwas sa presensya
sa atong Amahan ug Dios. Kon ato kini nga buhaton, ang atong gugma nga
putli molugway ngadto sa labing kinatas-an nga bahin nga gidesinyo alang
sa gugma nga putli sa Dios nga ilugway sa taliwala niini nga mga katawhan
(DBY, 273).

Higugmaa ang inyong silingan sama sa inyong kaugalingon [tan-awa sa
Mateo 22:39]; buhata ngadto sa uban kon unsa ang gusto ninyo nga buha-
ton sa uban diha kaninyo [tan-awa sa Mateo 6:12] (DNW, 20 sa Mar. 1852, 3).

Kini binuang nga dako kaayo sa mga tawo nga moingon nga gihigugma
nila ang Dios; nga sila wala mahigugma sa ilang mga kaigsoonan [tan-awa
sa 1 Juan 4:20] (DBY, 271).

Kinahanglan gayud natong sugdan ang atong paghago sa gugma ug pag-
kamabination diha sa pamilya diin kita nahisakop; ug unya ilugway kini
ngadto sa uban (DBY, 271).

Pagmakanunayon, kanunay nga magpabilin sa kamatuoran. Ayaw gayud
pagdasig og malisya o kalagot diha sa inyong mga kasingkasing; kana dili
angay sa mga Santos (DBY, 273).

Moingon ba ako, Higugmaa ang inyong mga kaaway? Oo, diha sa piho
nga mga baruganan. Apan wala kamo kinahanglana sa paghigugma sa ilang
kadautan; gikinahanglan lamang kamo nga mohigugma kanila kutob sa
mga tinguha ug paningkamot sa pagpausab kanila gikan sa dautan nilang
mga binuhatan, nga sila unta maluwas pinaagi sa pagkamasulundon sa
Ebanghelyo (DBY, 272).

Ang inyo bang mga silingan nagbuhat og sayop? Oo. Ang mga tawo
mianhi dinhi gikan sa lain-lain nga dapit sa yuta, aron himoon kini nga
ilang sinagop nga nasud, ug ang karaan nga mga lumulupyo nagpaabut
kanila nga monunot ug mosagop dayon sa mga kinaiya, batasan, ug mga
tradisyon, o maghunahuna sila nga ang mga bag-ong namuyo dili angay sa
ilang pakighigala. Sa laing pagkasulti, “kon ang matag lalaki, babaye, ug
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bata wala magbuhat, maghunahuna, ug makakita sama sa akong gihimo,
mga makasasala sila.” Gikinahanglan gayud kaayo nga kita adunay gugma
nga putli nga motabon sa kapid-an nga mga sala (DNW, 11 sa Ene. 1860, 1).

Kinahanglan nga kini usa ka makatagbaw nga ebidensya nga kamo anaa
sa dalan sa kinabuhi, kon kamo nahigugma sa Dios ug sa inyong mga kaig-
soonan sa tibuok ninyong kasingkasing (DBY, 271).

Paghan-ay og dalan nga inyong sundon nga makaangkon og kinabuhing
dayon, ug pagdala og daghan uban kaninyo kutob sa mahimo. Dad-a sila
kon unsa sila, sabta sila kon unsa sila, ug pakig-uban kanila kon unsa sila,
tan-awa sila sama sa pagtan-aw sa Dios kanila (DBY, 274).

Pagkamabination. Pagmabination ngadto sa tanan ingon nga ang atong
Amahan sa Langit mabination. Iyang gibu-bo ang ulan ngadto sa mga mata-
rung ug sa mga dili matarung; ug gipasidlak ang adlaw ngadto sa mga dau-
tan ug sa mga maayo [tan-awa sa Mateo 5:45]. Mao nga tuguti nga ang
kamaayo modangat ngadto sa tanang binuhat sa iyang mga kamot, diin
aduna kitay mahimo; apan ayaw pagtugyan ngadto sa espiritu ug implu-
wensya sa dautan (DBY, 272).

Palayo gikan sa ginagmay nga kangil-ad, ug ipakita ang pagkamabination
ngadto sa tanan. Pantuna, kon ang pagpanton maoy pinakamaayo nga tubag;
apan sulayi ang pagmaymay sa dili pa ninyo sulayan ang bunal (DBY, 277).

Kon kamo gitawag diha sa pagpanton og usa ka tawo, ayaw gayud pasu-
brahi og panton nga dili na hinoon kini matarung [tan-awa sa D&P 121:43]
(DBY, 278).

Wala gayud kini makausab sa akong mga pagbati ngadto sa mga tawo,
isip mga lalaki o mga babaye, bisan kon sila motuo sama sa akong gibuhat
o dili. Kamo ba makapuyo isip mga managsilingan uban kanako? Ako maka-
himo uban kaninyo, ug dili kini usa ka dako nga butang alang kanako kon
kamo motuo ba kanako o dili (DBY, 278–79).

Sa atong [pakig-uban] sa mga dili miyembro—ayaw sila tawaga og mga
Hentil—himoa nga ang atong ehemplo usa nga angay nga pagasundon;
unya ang matag usa diha kanila nga matinuuron moingon, “Nagtuo ako nga
husto kamo, Siguro tingali ako ug makig-uban kaninyo” (DBY, 279).

Ang pagkalumo ug ang pagkamabination, ang pagkamatarung ug pagka-
matinuuron, ang pagkapuno sa hugot nga pagtuo ug kaligdong, ang dili pag-
himo og sayop iya sa Dios; ang pagkamaayo mohatag og dan-ag sa
pagkamahigugmaon ngadto sa libut sa matag tawo nga aduna niini, naghimo
sa ilang mga panagway nga mosanag uban sa kahayag, ug ang ilang pundok
gitinguha tungod sa ilang kahalangdon. Sila gihigugma sa Dios, sa balaan nga
mga anghel, ug sa tanan nga maayo sa yuta, samtang sila gikayugtan, gikasi-
nahan, gidayeg ug gikahadlokan sa mga dautan (DBY, 280).
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Maayo nga mga Buhat. Ang pinaka-importante sa atong relihiyon mao
ang pagbaton og kalooy sa tanan, paghimo og maayo sa tanan, kutob nga
sila motugot nga kita mohimo og kaayohan ngadto kanila (DBY, 272).

Himoa nga kita adunay pagkamanggiloy-on diha sa matag-usa, ug tuguti
nga ang lig-on nga mabination nga moamuma sa huyang ngadto sa pagkalig-
on, ug himoa nga kadtong makakita mogiya sa buta hangtud nga sila maka-
kita sa agianan sa ilang mga kaugalingon (DBY, 271).

Pag-ampo kanunay alang sa tanan nga makab-ot sa kalooy (DBY, 279).

Kon kamo makakita og usa ka silingan nga nagsugod sa pagkahisalaag,
i-ampo siya nga unta siya makaangkon sa Espiritu sa Ebanghelyo nga iya na
nga naangkon sa una. Ug kon inyong gibati ang Espiritu diha sa inyong
mga kaugalingon, pag-ampo alang sa dugang niana nga kahayag nga
inyong nadawat sa una ninyong pagdawat sa Ebanghelyo, ug inyong malu-
was ang inyong kaugalingon ug ang inyong panimalay (DBY, 272).

Ibutang nato nga niini nga komunidad adunay napulo ka mga makilili-
mos nga magpakilimos sa matag balay alang sa pagkaon, ug ang siyam
kanila malimbongong mga impostor nga nagpakilimos lamang aron pagli-
kay sa trabaho, ug kini inubanan nianang dautan nga buhat sa ilang kasing-
kasing ngadto sa mga manggihatagon ug masinabuton, ug nianang napulo
nga mibisita kaninyo usa ra ang angayan sa inyong tabang; unsa ang labing
maayo, hatagan og pagkaon ang napulo, aron pagsiguro nga natabangan
ang tinud-anay nga nagkinahanglan, o balibaran ang napulo tungod kay
wala kamo masayud hain kanila ang usa nga angay? Kamong tanan moi-
ngon, ipangalagad ang gasa sa putling gugma ngadto sa napulo, kay sa
inyong talikdan ang nag-inusarang takus ug tinud-anay nga nanginahang-
lan nga tawo uban kanila. Kon dili ninyo himoon kini, kini wala makahimo
og kalainan sa inyong mga panalangin, bisan kon kamo nangalagad ngadto
sa angayan o sa dili angay nga mga tawo, tungod kay kamo mihatag og
limos uban sa bug-os nga tinguha sa pagtabang sa tinuod nga nangina-
hanglan (DBY, 274).

Ayaw panghimaraut; hukom sa matarung nga paghukom.

Ayaw kamo paghukom sa uban, aron kamo dili pagahukman [tan-awa sa
Mateo 7:1]. Himoa nga walay mohukom sa iyang isig ka tawo, gawas kon
siya nasayud nga siya adunay panghunahuna ni Kristo nga anaa kaniya [tan-
awa sa Moroni 7:16–18] Angay natong palandungon og maayo kini nga
punto; kanunay kini nga giingon—“Kana nga tawo nakahimo og sayop, ug
dili siya mamahimo nga usa ka Santos, o dili siya mohimo niana.” Giunsa
ninyo sa pagkasayud? ... Ayaw hukmi ang mao nga mga tawo, kay kamo
wala masayud sa plano sa Ginoo kabahin kanila; busa, ayaw pag-ingon nga
sila dili mga Santos.... Ang usa ka tawo nga mosulti og sukwahi dili usa ka
Santos sa Ulahing mga Adlaw, kay ang pipila ka mga dili importante nga
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mga kalihokan sa kinabuhi sa tawo nagmatuod nga siya wala makaangkon
sa Espiritu sa Dios. Hunahunaa kini, mga kaigsoonan; isulat kini, aron
matin–aw ang inyong mga panumduman uban niini; dad-a kini kaninyo ug
tan-awa kini kanunay. Kon ako mohukom sa akong mga kaigsoonan, gawas
kon gihukman nako sila pinaagi sa mga pagpadayag ni Jesukristo, wala
kanako ang Espiritu ni Kristo; kay kon ako aduna pa, dili gayud ako mohu-
kom og tawo (DBY, 277–8).

Kini molunop sa akong kasingkasing sa kasubo nga makita ang daghan
kaayo nga mga Elder sa Israel kinsa nangandoy nga ang tanan mosubay sa
ilang sumbanan ug pagasukdon pinaagi sa ilang sukod. Ang matag tawo
mohukom sa uban ug maghunahuna nga ang uban nga wala mohaum sa
ilang mga sumbanan [tan-awa sa Isaias 28:20], kinahanglan nga pugson sa
pagsunod niadtong mga sumbanan (DBY, 279).

Kon sila makakita og usa ka igsoon nga lalaki o babaye nga nasayop, kin-
sang buhat wala mahiuyon sa ilang mga hunahuna nianang mga butanga,
sila mohukom dayon nga siya dili mamahimong usa ka Santos, ug bakwion
ang ilang panaghigalaay, naghukon nga, kon sila anaa sa dalan sa kamatuo-
ran, sila mahimo sa tukma ingon nga sila mao (DBY, 279).

Magmapailubon kita sa usag usa. Sa kinatibuk-an wala ako magtan-aw sa
mga butang sama sa inyong gihimo. Ang akong paghukom sa tanang
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butang dili sama sa inyo, o ang inyo sama sa ako. Kon kamo mohukom og
lalaki o babaye, hukmi ang katuyoan sa kasingkasing. Dili pinaagi sa mga
pulong; labi na, ni pinaagi sa mga lihok, nga ang tawo pagahukman pana-
hon sa mahinungdanon nga adlaw sa Ginoo; apan, kalabut sa mga pulong
ug mga buhat, ang mga pagbati ug mga tinguha sa kasingkasing ang pagatan-
awon, ug pinaagi niini ang mga tawo pagahukman [tan-awa sa D&P 137:9]
(DBY, 273–74).

Himoa nga ang tanang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw makakat-on
nga ang mga kahuyang sa ilang mga kaigsoonan dili mga sala. Kon ang usa
ka lalaki o babaye sa dili tinuyo makahimo og sayop, ayaw kana itumbok
kanila nga usa ka sala. Magkat-on kita sa pagkamanggiloy-on sa usag usa;
himoa nga ang kalooy ug pagkamabination mohumok sa matag kasuko ug
sa masuk-anon nga pagbati, nga unta kita mahimong mainantuson ug
mapuslanon sa tanan natong pakigbinayloay sa usag usa (DBY, 273).

Pag-alagad sa Ginoo, ug paningkamuti nga dili mangita og sayop sa usag
usa [tan-awa sa D&P 88:124]. Pagpuyo nga kamo dili makakita og sayop sa
inyong mga kaugalingon, ayaw hunahunaa ang mga sayop sa inyong mga
kaigsoonan, kay ang matag tawo adunay igong atubangonon sa iyang kau-
galingon (DBY, 280).

Kamo mahimong makakita, o maghunahunang nakakita kamo, og
liboan ka mga sayop diha sa inyong mga kaigsoonan; apan sila gihan-ay
sama kaninyo; sila mga unod sa inyong unod, bukog sa inyong bukog; sila
iya sa inyong Amahan kinsa anaa sa langit; kitang tanan Iyang mga anak, ug
kinahanglang malipay sa usag usa kutob sa mahimo (DBY, 271).

Pagtinahuray sa usag usa, ayaw pagsulti og ngil-ad sa usag usa. Ang uban,
kon sila mobati og gamay nga kalagot sa usa ka tawo, maghunahuna nga
unta itambog siya sa impyerno, ingon nga siya dili takus og usa ka dapit
dinhi sa yuta. O mga buang! nga wala makasabut nga kadtong ilang gipang-
himaraut mga binuhat sa Dios, ingon man ang inyong mga kaugalingon!
Ang Dios wala magtan-aw sa ilang mga kahuyang; ug kutob sila naghimo og
maayo, sila angay nga dawaton sama kanato. Pasalamat sa Dios nga mas
taas ang inyong nahibaloan, ug pagpakapuno sa kalooy ug pagkamabina-
tion (DBY, 274).

Ang Dios manalangin sa mapainubsanon ug sa mga matarung, ug unta
Siya adunay kalooy nganhi kanato tungod sa kahuyang nga anaa sa atong
pagkatawo. Ug sa paghunahuna sa dakong kahuyang ug ka walay kahibalo
sa mga mortal, himoa nga aduna kitay kalooy diha sa usag usa (DBY, 272).

Ang manggiloy-on nga tawo makakaplag og kalooy [tan-awa sa Mateo
5:7] (DBY, 273).

Dako ang akong pasalamat nga dili atong katungdanan, dinhi sa atong
kasamtangan nga kahimtang karon, ang paghukom sa kalibutan; kay kon
ingon, atong maguba ang tanan. Wala kitay igo nga kaalam, ang atong
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hunahuna wala masudli sa kahibalo ug gahum sa Dios; ang espiritu kina-
hanglan nga makamando sa unod og dugang pa hangtud kini magmalam-
puson sa pagbuntog sa iyang mga pagbati, hangtud ang tibuok kalag madala
ngadto sa hingpit nga panag-uyon sa hunahuna ug kabubut-on sa Dios. Ug
kinahanglan usab nga kita makaangkon og kahait sa kalibutan nga gigamit
sa Dios aron siya makakita sa mga umaabut, ug sa pagsiguro ug sa pagkahi-
balo sa mga resulta sa atong mga binuhatan ngadto unya sa umaabut, gani
bisan sa kahangturan, sa dili pa kita makahimo sa paghukom (DBY, 278).

Lig-una ang pagtuo sa usag usa ug likayi ang panagbingkil.

Kon atong maangkon kanang hugot nga pagtuo ug pagsalig sa usag usa,
ug sa atong Dios, nga kon kita mangayo og tabang, mahimo nato kini uban
sa hingpit nga kasiguroan ug kahibalo nga kita makadawat, wala ba ninyo
masabti nga kini mogiya kanato dayon sa pagbuhat ngadto sa uban unsay
atong gusto nga ilang buhaton diri kanato, sa matag palakat ug kahimtang
sa kinabuhi? Moaghat kini kanato sa pagbuhat, dili lamang unsay gihangyo,
apan sobra pa. Kon ang imong igsoon nga lalaki mohangyo kanimo sa pag-
uban kaniyag usa ka milya, ubani siyag duha ka milya; kon siya mangayo sa
imong kamisola, ihatag pa usab kaniya ang imong kupo [tan-awa sa Mateo
5:40–41]. Kini nga baruganan nag-aghat kanato sa pagbuhat sa tanan natong
mahimo aron mapalambo ang interes sa matag usa, ang kawsa sa Dios dinhi
sa yuta, ug bisan unsa nga gitinguha sa Ginoo nga atong buhaton; naghimo
kanato nga andam ug uyon sa pagbuhat (DBY, 275).

Apan kon kulang kita og pagsalig sa usag usa, ug masina sa usag usa, ang
atong kalinaw maguba. Kon atong ugmaron ang mga baruganan sa pagkadili
matarug nga pagsalig sa usag usa, ang atong kalipay hingpit (DBY, 275).

Ang buluhaton diin kamo ug ako gitala mao ang pagpahiuli sa pagsalig
diha sa mga hunahuna sa mga katawhan; ug kon ako makadungog sa mga
kahimtang nga nahitabo diin ang mga kaigsoonan wala motuman sa ilang
saad gitan-aw ko kini isip usa ka lama diha sa kinaiya niining mga tawhana.
Kinahanglan nga tumanon nato ang atong mga pulong ngadto sa usag usa.
Ug kon kita adunay kalisud o wala magkasinabut sa usag usa, sabuti kini,
hisguti ang hilisgutan og maayo, ligdong, sa seryuso ug mainampingon nga
paagi, ug atong makita nga ang tanang mga problema masulbad niini nga
paagi nga mas dali kay sa uban; ug ato usab nga makita nga hapit sa matag
problema nga moabut taliwala sa mga lumulupyo sa yuta, naggikan sa
walay pagsinabtanay; ug kon ang sayop nga tinguha ug hunahuna anaa
gayud, kon ang hitabo nahisgutan og maayo, ang tawo nga nakahimo sa
sayop sa kasagaran makasabut ra (DBY, 276).

Kon adunay kalainan sa paghukom tali sa duha ka pundok, papundoka
sila ug ipanulti ang ilang mga problema ngadto sa usag usa, ipaubos ang
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ilang mga kaugalingon, ug moingon, “Brother [o sister] gusto ko nga
mobuhat og tarung; oo, mahimo gani nga magpasayop ako sa akong kau-
galingon aron paghimo kanimo nga husto.” Wala ba ninyo mahunahuna
nga ang usa ka lalaki o babaye, nga naghimo og ingon niana ngadto sa
iyang silingan, mahatagan og katarungan pinaagi sa balaod sa pagkamata-
rung? Ang ilang mga paghukom magkahiusa, ug sila magkasinabut: Unya,
agi og sangputanan, wala na kinahanglana ang pagtawag og ikatulo nga
tawo aron pagsulbad sa problema. Human mahimo kini nga paagi, kon dili
pa kamo magkasinabut, niana pagtawag og ikatulo nga tawo aron sa pag-
husay niini (DBY, 276–77).

Ang panagbingkil sa kasagaran mahitabo nga modangat ngadto sa pagli-
nagyoay nga ang mga kaigsoonan nawad-an og pagsalig sa kamatinuoron
ug kaligdong sa usag usa, nga tingali ang naglalis sa nasayop kabahin sa
gamay, hakog, walay kahibalo, personal nga wala masabti, nagdala niini
hangtud sa pagtinguha nga ang matag usa mapahimulag sa Simbahan. Sa
kasagaran gayud ang ingon nga mga hitabo dad-on sa akong atubangan.
Ang problema, ug mahibaloan nga kini nagsugod sa walay kapuslanan nga
panagsumpaki kabahin sa gagmay nga mga butang; ang tanang kagubot
miabut gikan sa usa ka walay pulos nga hinungdan. Likayi ang pag-amuma
og dili pagsinabtanay nga mahimong problema (DBY, 277).

Kon ang inyong mga silingan maghisgut mahitungod kaninyo, ug kamo
nagtuo nga sila nakahimo og sayop sa pagsulti og dautan kabahin kaninyo,
ayaw ipahibalo nga kamo gayud nakadungog og pulong, ug ipakita ang
inyong kaugalingon sama nga sila kanunay naghimo og matarung (DBY, 277).

Himoon nato sugod karon sa pagpuyo aron sa pagmugna og pagsalig
diha sa tanang katawhan kang kinsa atong gikaatubang ug gikakita; ug
mahala ang matag tipik sa pagsalig nga atong nadawat isip usa sa pinaka-
bililhon nga kabtangan nga maangkon sa usa ka tawo. Kon pinaagi sa
akong maayo nga mga buhat ako nakamugna og pagsalig sa akong silingan
ngari kanako, ako nag-ampo nga unta ako dili gayud makahimo og butang
nga makadaot niini (DBY, 276).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Sul-ubi ang inyong mga kaugalingon uban
sa bugkos nga gugmang putli.

• Unsa nga “mga obligasyon ngadto sa usag usa” nga anaa kanato isip mga
sakop sa tawhanong pamilya? Sa unsang paagi nga ang atong mga kina-
iya ug mga binuhatan ngadto sa uban makaapekto sa atong kaugalingong
kaluwasan? Unsaon nga ang gugma nga putli makatabang kanato aron
“angkunon pag-usab ang nangawalang mga anak ni Adan ug ni Eva”?
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• Nganong kita dili sa tinud-anay makahigugma sa Dios kon dili kita mohi-
gugma sa ubang tawo? Ngano nga mahinungdanon ang “pagtan-aw sa
[uban] sama sa pagtan-aw sa Dios kanila”? Unsaon ninyo sa pagpatubo
sa inyong abilidad sa paghimo niini?

• Gugma nga putli, “ang gugma nga putli ni Kristo,” mapahayag pinaagi sa
daghang mga paagi (tan-awa sa, alang sa sanglitanan, Moroni 7:45–47).
Unsa ang uban nga mga pagpahayag sa gugma nga putli nga gipatigba-
baw ni Presidente Young? Sa unsang mga paagi nga mas mapakita ninyo
ang gugma nga putli ngadto niadtong inyong gikakita? Giunsa man sa
pagpakita og gugma nga putli sa uban diha kaninyo?

Ayaw panghimaraut; hukmi sa matarung nga paghukom.

• Unsa ang gitambag ni Presidente Young kabahin sa paghukom sa usag
usa? Unsaon ninyo sa paggamit kini nga tambag kon makigsulti niadtong
kinsa naghunahuna o lain og linihokan kay kaninyo?

• Unsa ang mahimong mga sangputanan kon dili matarung ang atong pag-
hukom ngadto sa atong isig ka tawo? Unsa ang makatabang kanato aron
matarung ang atong paghukom kon anaa na kita sa kahigayunan nga
mohukom og laing tawo? (Tan-awa usab sa Moroni 7:14–18.) Nganong
importante man kanato ang pagpakita og kalooy ngadto sa matag usa?

• Sa unsang paagi nga ang paghinumdom nga kitang tanan mga anak sa
Dios makatabang kanato sa atong mga pakigrelasyon uban sa mga sakop
sa atong pamilya, kahigalaan, ug mga kaila?

Lig-una ang pagtuo ug likayi ang panagbingkil.

• Unsaon nato sa pagpalig-on ang atong hugot nga pagtuo ug pagsalig sa?
Unsa ang mga sangputanan kon buhaton nato kini? Unsa ang mahitabo
kon kita walay pagsalig sa usag usa?

• Unsa ang uban nga mga tinubdan sa panagbingkil? (Tan-awa usab sa
2 Nephi 26:32–33.) Unsa ang panagbingkil ug unsaon nato sa paglikay
niini? Unsa ang inyong nahimo sa nangagi aron malikayan ang panag-
bingkil? Giunsa sa pagtambag ni Presidente Young kanato nga atong
pagabuhaton kon adunay panaglalis o panagbangi nga moabut?

• Ngano sa inyong hunahuna nga si Presidente Young mihulagway sa pag-
salig sa uban isip “usa sa pinakabililhon nga kabtangan nga maangkon sa
usa ka tawo”? Unsang piho nga mga butang ang inyong mahimo aron
ang pagpiyal ug pagsalig sa ubang mga tawo diha kaninyo madugangan?
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Pagdaginot, Kakugi, ug
Pagpaningkamot sa Kaugalingon

Si Presidente Young nasayud sa bili sa pagpaningkamot sa pag-andam sa
mga Santos sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Iyang gitambagan ang mga
pioneer, “Kay sa mangita kon unsay mabuhat sa Ginoo alang kanato,
mangutana kita unsay atong mabuhat alang sa atong mga kaugalingon
(DBY, 293). Si Presidente Heber C. Kimball, higala ug Magtatambag sa
Unang Kapangulohan ni Presidente Young, nagtrabaho sa daghang mga
adlaw sa kaumahan uban kaniya ug unya nahinumdom nianang panahona
sama sa mosunod: “Si [Brother] Brigham ug ako motrabaho pag-ayo,
magtinabangay, alang sa singkwenta sentabos nga dolyar ug nag-abang
kami og balay ug mopalit sa among kaugalingong pagkaon; mokita kami og
sitentay singko sentabos sa usa ka adlaw kon motrabaho kami sa kumpa-
yan; motrabaho kami gikan sa pagsidlak sa adlaw hangtud sa pagsalop sa
adlaw, ug hangtud sa alas nwebe sa gabii kon adunay timailhan nga mag-
ulan. Among kahigon ug bugkuson human pamutla sa tig-ani ang 35 ka litro
nga trigo sa usa ka adlaw, ug mamugha og kahoy, nga ang snow kutob sa
among mga hawak alang sa diseotso sentabos ka dolyar nga matag 3.5
metro kubiko, ug modawat sa among suweldo sa sitentay singko sentabos
nga dolyar sa matag 35 ka litro nga trigo” (DNW, 30 sa Hulyo 1862). Si
Presidente Young mipasabut sa kaimportante sa pagdaginot, pagkugi, ug
pagpaningkamot sa kaugalingon, nag-ingon: “Sila kinsa nga nakasiguro og
kinabuhing dayon mga tigbuhat sa pulong ingon man mga tigpaminaw”
(DBY, 290).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Kinahanglang maningkamot kita ug mogamit sa atong
panahon sa maalamon nga pagserbisyo sa atong mga

pamilya ug sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Unsay ania kanato? Ang atong panahon. Gamita kini sumala sa inyong
kagustuhan. Ang panahon gihatag nganha kaninyo, ug kon kini gigahin sa
labing maayong kaayohan sa pagpalambo sa kamatuoran dinhi sa yuta, kini
gipasidungog ngari kanato, ug bulahan kamo; apan kon kita mogahin sa

262



atong panahon sa katapulan ug sa kabuang kini alang sa atong kadautan
(DBY, 290).

Kita kinahanglang mohatag og subay sa mga adlaw nga atong gigahin sa
kabuang (DBY, 290).

Sa panahon nga gihatag sa tawo dinhi sa yuta walay angay nga mawala o
mausik. Human sa angay nga pagpahulay ug paglingaw-lingaw kinahang-
lang walay usa ka adlaw, oras, o minuto nga atong igahin sa katapul, apan
ang matag minuto sa matag adlaw sa atong mga kinabuhi kinahanglan
kitang maningkamot sa pagpalambo sa atong mga hunahuna ug sa pagdu-
gang sa hugot nga pagtuo diha sa balaan nga Ebanghelyo, sa gugma nga
putli, pailub, ug maayong buhat, aron kita motubo sa kahibalo sa kamatu-
oran sumala sa gipamulong ug gipanagna ug gisulat (DBY, 290).

Ang pagkatapulan ug pag-usik-usik dili pinasubay sa mga lagda sa langit.
Pagtipig kutob sa inyong mahimo, aron kamo makaangkon og kabuhong sa
pagpanalangin sa inyong mga higala ug sa inyong mga kaaway (DBY, 290).

Ang tanan nga kalabut sa pagtukod sa Zion nagkinahanglan og tinuod,
sobra nga paningkamot [tan-awa sa 2 Nephi 5:17]. Walay hinungdan ang
paghisgot kabahin sa pagtukod og bisan unsa nga gingharian gawas sa
pagtrabaho;, nagkinahanglan kini og pagtrabaho sa matag bahin sa atong
organisasyon, sa mental, o sa espirituhanon, ug mao lamang kana ang
bugtong paagi sa pagtukod sa Gingharian sa Dios (DBY, 291).

Dili ba ang pagtukod sa Gingharian sa Dios dinhi sa yuta usa ka tempo-
ral nga pagtrabaho sa tanang panahon? (DBY, 290–91).

Mao kini ang labing dako nga bahandi nga atong mapanag-iya—nga
makahibalo unsaon sa pagdumala sa atong mga trabaho sa matarung,
mopahimulos sa matag oras sa mapuslanong paagi alang sa kaayohan sa
atong mga asawa ug mga anak ug mga silingan (DBY, 290).

Kinahanglang motrabaho kita ug mokuha sa bulawan gikan sa mga
kabukiran nga ikabutang diha kon kita buot nga maglakaw sa kadalanan
nga gisemento og bulawan. Ang mga anghel nga karon naglakaw sa ilang
bulawanon nga mga kadalanan, ug adunay kahoy sa kinabuhi diha sa ilang
paraiso, kinahanglang makaangkon niana nga bulawan ug ibutang kini
diha. Kon kita adunay mga dalan nga gisemento og bulawan, kini ato
untang ibutang sa atong mga kaugalingon. Kon kita mopahimulos diha sa
Zion sa iyang katahum ug himaya, mahitabo kini kon kita ang nakatukod
niini. Kon mopahimulos kita sa Zion nga karon atong gipaabut, kini human
nato natubos ug naandam. Kon kita nagpuyo sa siyudad sa Bag-ong
Jerusalem, kini tungod kay kita mipahimutang sa pundasyon ug mitukod
niini. Kon kita isip mga indibidwal dili makahuman niana nga buhat, kita
mipahimutang sa pundasyon alang sa atong mga anak ug sa mga anak sa
atong mga anak, sama sa gibuhat ni Adan. Kon kita buot nga maluwas diha
sa arka, sama ni Noe ug sa iyang pamilya, kini tungod kay kita mitukod
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niini. Kon ang Ebanghelyo gisangyaw ngadto sa mga kanasuran, kini
tungod kay ang mga Elder sa Israel ... misangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa
kinatumyang bahin sa yuta (DBY, 291).

Ang akong hugot nga pagtuo dili mogiya kanako sa paghunahuna nga
ang Ginoo mohatag kanato og inasal nga mga baboy, pan nga gibutangan
na og mantekilya, uban pa; mohatag siya kanato sa abilidad sa pagpana-
nom og lugas, sa pagkuha sa mga prutas sa yuta, sa paghimo og kapuy-an,
sa pagkuha og mga tabla aron himoong kahon, ug kon moabut na ang ting-
ani, mohatag kanato og lugas, kini anaa kanato ang pagtipig niini—sa
pagtigum sa trigo hangtud nga kita adunay usa, duha, lima, o pito ka tuig
nga tagana nga magamit, hangtud adunay igong panginabuhian nga
gitigum sa mga katawhan aron sa [pagsangkap] og pan [alang] sa ilang mga
kaugalingon ug niadtong kinsa moanhi dinhi nangita alang sa kaluwasan
(DBY, 291–92).

Ang Ginoo mihatag og kaabunda sa yuta alang sa atong paggamit.

Mosulti ako ngadto sa akong mga kaigsoonan, dali tun-an nato unsaon
sa pagpundok sa naglibut kanato gikan sa mga elemento sa kaabunda sa
matag kahamugaway sa kinabuhi, ug balhinon kini ngadto sa atong mga
panginahanglan ug kalipay [tan-awa sa D&P 59:18–20]. Dili kita magpabi-
lin nga walay kahibalo, uban sa walay kahibalo, apan atong ipakita sa
ignorante unsaon nga magmaalamon (DBY, 294).

Ang Ginoo nakahimo na sa iyang bahin sa trabaho; gilibutan kita niya sa
mga elemento nga adunay trigo, karne, lino [flax], delana, sida, prutas, ug
sa tanan nga ikatukod, ikapanindot ug ikahimaya sa Zion sa katapusang mga
adlaw, ug atong katungdanan sa paghulma niini nga mga elemento ngadto
sa atong mga gusto ug mga panginahanglan, sumala sa kahibalo nga ania
kanato karon ug sa kaalam nga atong naangkon gikan sa mga kalangitan
pinaagi sa atong pagkamatinud-anon. Niining paagiha nga ang Ginoo
modala pag-usab sa Zion dinhi sa yuta, ug sa wala nay laing paagi (DBY, 294).

Katungdanan nato kini ang pagkaaktibo ug pagkamakugihon sa pagbuhat
sa tanan nga atong mahimo sa pagtabang sa atong mga kaugalingon, sa
pagtukod sa Iyang Gingharian, sa pagpanalipod sa atong mga kaugalingon
batok sa atong mga kaaway, sa pagpahimutang sa atong mga plano sa
maalamong paagi, ug sa pagbuhat sa tanang paagi nga mahunahuna sa
pagtukod sa Gingharian sa Dios dinhi sa yuta, ug sa pagbalaan ug pag-andam
sa atong mga kaugalingon sa pagpuyo sa Iyang presensya (DBY, 294–95).

Samtang kita adunay tambok nga yuta niini nga walog, ug liso nga ikata-
num, dili kinahanglan nga mohangyo kita sa Ginoo sa pagpakaon kanato,
o sa pagsunod sunod kanato dala ang pan naghangyo kanato nga kan-on
kini. Siya dili mohimo niini, ni ako, kon ako pa ang Ginoo. Atong
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mapakaon ang atong mga kaugalingon dinhi, ug kon kita mabutang sa
kahimtang diin kita dili makahimo, kini panahon na alang sa Ginoo sa
paghimo og milagro aron kita mabuhi (DBY, 294).

Ang mga tawo nagkasumpaki, nagkaaway, naningkamot sa pagpamin-
taha sa usag usa, ug unsaon nga makaangkon satanang bahandi nga ania sa
kalibutan.... Apan pananglit kita motrabaho aron sa pagpundok sa tanan
nga anaa sa ilawom ug diha sa ibabaw sa atong inahang yuta ug gamiton
kini, aduna bay kulang? Wala, adunay igo alang sa tanan. Niana tan-awa
kining mga butanga ingon nga sila mao, mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,
ug kamo nga dili mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nagtan-aw sa mga
butang nga ingon nga sila mao. Ug ako naglaum ug nag-ampo alang
kaninyo, nga dili mga miyembro, ug alang niadtong nagpatuo nga mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga kita adunay maanindot nga kalinaw
dinhi, aron kita makahimo sa atong hudno, makaabli sa atong kaugali-
ngong minahan, makahimo sa atong mga agianan sa tren, makatikad sa
yuta, makapahigayon sa atong negosyo nga walay paghunong; nga kita
makaatiman sa pagpaanindot sa yuta (DBY, 295).

Kinahanglang magmaalamon kita sa paggamit sa mga
kapanguhaan nga gihatag sa Ginoo kanato.

Ang katigayunan sa gingharian o sa nasud wala kaayo mag-apil sa kasaga-
ran sa mga panalapi niini kay sa katambok sa yuta niini ug sa kakugi sa mga
katawhan niini (DBY, 297).

Ang panahon ug ang abilidad sa pagtrabaho mao ang puhunan sa tibuok
katawhan sa kalibutan, ug kitang tanan nakautang sa Dios alang sa abilidad
sa paggamit sa panahon nga mapahimuslan ug siya maningil kanato sa
higpit nga pagsubay sa paggamit nga atong gihimo niini nga abilidad; ug
dili lamang siya maningil sa atong mga buhat, apan ang atong mga pulong
ug mga hunahuna pagahukman usab (DBY, 301).

Ang tanang puhunan nga ania sa yuta mao ang kusog ug paghago sa mga
nagtrabaho nga mga lalaki ug mga babaye.... Ang pagtrabaho maoy nakapa-
tukod sa atong mga meetinghouse, mga templo, mga balay-hukmanan,
maanindot nga mga balay-hawanan alang sa musika ug maanindot nga
eskwelahan; ang pagtrabaho mao ang nagtudlo sa atong mga anak, ug
nakapasinati nila sa lain-laing mga sanga sa edukasyon, nakapahanas kanila
sa ilang kaugalingong pinulongan ug sa ubang mga pinulongan, ug sa
matag sanga sa kahibalo nga nasabtan sa mga katawhan (DBY, 292).

Ayaw gayud tuguti ang bisan unsa nga mausik. Pagmapanagan-on, tiguma
ang tanan, ug unsa pay dugang ninyong makuha sa pag-atiman sa inyong
mga kaugalingon, tawga ang inyong mga silingan sa pagtabang kaninyo sa
paghurot niini (DBY, 292).
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Himoa ang mga butang sa kalinaw ug walay kabalaka, punita ang tanan,
ayaw og pag-usik-usik (DBY, 292).

Ayaw gayud paghunahuna nga kamo adunay daghang pan kanunay nga
motugot sa inyong mga anak nga mag-usik-usik sa panit o unod niini. Kon
ang usa ka tawo adunay nagkantidad og minilyon ka mga litro sa trigo ug
mais, dili siya kaayo datu igo sa ... pagsilhig og usa ka grano niini ngadto sa
kalayo; ipakaon kini sa bisan unsa ug ibalik pag-usab ngadto sa yuta, ug sa
ingon motuman sa katuyoan diin kini motubo. Hinumdumi kini, ayaw
gayud pag-usik-usik og bisan unsa, atimana ang tanan (DBY, 292).

Kaayohan nato kini ang pag-atiman sa mga panalangin nga gihatag sa Dios
kanato; kon kita mopadayon sa sukwahi nga dalan, atong giputol ang gahum
ug himaya nga giplano sa Dios nga atong mapanunod. Pinaagi kini sa atong
kaugalingon nga pagkamabinantayon, pagdaginot, ug paghukom nga
gihatag sa Dios kanato, nga kita nakatipig sa atong lugas, sa atong mga
panon ug kahayupan, ... mga kabalayan ug mga yuta, ug nakapadaghan
kanila sa atong palibot, sa kanunay nakaangkon og gahum ug impluwensya
alang sa atong mga kaugalingon isip mga indibidwal ug alang sa Gingharian
sa Dios sa kinatibuk-an (DBY, 292).

Gamita ang igo lamang sa inyong mga kinitaan aron sa paghimo sa
inyong mga lawas ug inyong mga pamilya nga malipayon ug hamugaway,
ug tiguma ang nahibilin (DBY, 292).

Kon kamo gusto nga maadunahan, tiguma unsay inyong makuha. Ang
buang makakwarta; apan nagkinahanglan og usa ka maalamon nga tawo sa
pagtigum ug sa paggasto niini sa iyang kaugalingong kaayohan (DBY, 292).

Kinahanglan kita nga magtukod og maayong mga panimalay
ug maghimo og maanindot nga mga komunidad.

Patukura ang mga tawo og maanindot nga mga balay, patamna og
maayong mga ubasan ug prutasan, pahimoa og maanindot nga mga dalan,
patukura og matahum nga mga siyudad diin makita ang talagsaon nga mga
edipesyo alang sa kaharuhay sa publiko, maanindot nga mga kadalanan nga
gilinyahan og kapasilongan nga mga kahoy, mga tuburan sa tubig, tin-aw
nga nagdan-ag nga mga tubig, ug tanang kahoy, gagmay nga kahoy ug mga
bulak nga motubo niini nga klima, aron sa paghimo sa atong panimalay sa
bukid nga usa ka paraiso ug ang atong mga kasingkasing magpasalamat
ngadto sa Dios ni Joseph, nagpahimulos niining tanan uban sa mapasala-
maton nga mga kasingkasing, moingon sa kanunay, “dili ako apan ang
imong kabubut-on ang matuman, O Amahan” (DBY, 302).

Panindota ang inyong mga tanaman, ang inyong mga balay, ang inyong
mga uma, panindota ang siyudad. Kini makapalipay kanato, ug modaghan
ang abut. Ang yuta usa ka maayong yuta, ang mga elemento maayo kon
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kita mogamit niini alang sa atong kaugalingong kaayohan, sa kamatuoran
ug pagkamatarung. Dayon kinahanglang makontento kita, ug maningka-
mot gayud sa paghimo sa atong mga kaugalingon nga maayog lawas,
adunahan, ug matahum, ug ipatunhay ang atong mga kaugalingon sa
labing mahimo nga paagi, ug magpakabuhi kutob sa atong mahimo, ug
mobuhat sa tanang maayo kutob sa atong mahimo (DBY, 302).

Ang matag kalamboan nga atong mahimo dili lamang makadugang sa
atong kahayahay apan usab sa atong bahandi (DBY, 302).

Inyo ang katungod, mga asawa, sa paghangyo sa inyong mga bana sa
pagbutang og matahum nga kapasilongan ug mga bungang kahoy, ug sa
pagkuha og mga bagon ug mga bulak nga ikadayandayan sa gawas sa inyong
pinuy-anan, ug kon ang inyong mga bana walay panahon, pangunayi kini sa
pagkuha ug itanum kini. Ang uban, tingali, moingon, “O, wala akoy butang
gawas sa usa lamang ka balay nga troso, ug kini walay bili.” Oo; kini adunay
bili. Hugasi ug masilyahi, ug pakatayi og bagon ang pultahan, aron nga ang
tanan nga moagi moingon, “Pagkanindot nga gamayng balay!” Inyo kining
kahigayunan ug manghinaut ako nga inyong gamiton sa inyong mga kauga-
lingon ang inyong kaugalingong mga katungod (DBY, 200).

Paghimo og nindot nga mga balay, pagtuon unsaon sa pagtukod; himoa
nga mahimong maayong mekaniko ug negosyante, aron kamo makahibalo

Si William Carter nagdaro didto sa iyang panimalay sa St. George, Utah, 1893.
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unsaon sa pagtukod og balay, kamalig, o tindahan, unsaon sa pag-uma, ug
unsaon sa pagbuhi og kahayupan sa uma, ug pag-atiman niini pinaagi sa
paghatag og husto nga kapasilongan ug maayong kabutangan niini sa
panahon sa tingtugnaw, ug magpakita sa inyong mga kaugalingon nga
takus sa mas daghan pang mga bahandi nga ihatag kaninyo kaysa niini nga
walog ug unsay ikahatag niini (DBY, 302).

Nakasulod ako sa mga balay nga walay bisan gamay nga kahayahay alang
sa mga babaye, walay bangko nga katungtungan sa ilang mga balde sa tubig,
ug sila mobutang niini sa salog, ug gani ang ilang mga bana maglingkod
diha sa daghang mga katuigan ug wala gayud mohimo og bisan unsa nga
pag-ayo sama sa bangko nga kabutangan sa balde. Gani sila adunay abilidad,
apan wala nila gamita (DBY, 198–99).

Ipaayo sa bana ang iyang kusina ug ang butanganan sa mga plato ug diha
sa iyang mga kwarto nga katulganan alang sa kaayohan sa iyang pamilya, ug
ipatarung ang iyang tanaman, agianan, uban pa, magpanindot sa inyong
mga pinuy-anan ug sa mga palibut niini, magsemento sa mga agianan ug
mananom og kapasilongan nga mga kahoy (DBY, 198).

Kita kinahanglan nga mapaningkamuton sa kaugalingon
isip mga pamilya ug isip mga katawhan.

Kami buot nga kamo gikan karon mapaningkamuton sa kaugalingon nga
mga katawhan [tan-awa sa D&P 78:14]. Paminawa kini, O Israel! Paminawa
kini, mga silingan, mga higala ug mga kaaway, mao kini ang gikinahanglan
sa Ginoo niining mga katawhan (DBY, 293).

Kamo nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kat-uni ang pagtabang sa
inyong mga kaugalingon. Kon kamo dili makaangkon sa tanan nga inyong
gihandom karon, pagkat-on sa pagbuhat nga wala kanang dili ninyo
mapalit ug mabayran; ug ibutang ang inyong mga hunahuna ubos sa
pagmando nga kamo kinahanglan ug magpuyo sumala sa inyong kinitaan
(DBY, 293).

Kinsa ang angayan sa pagdayeg? Ang mga tawo kinsa miatiman sa ilang
mga kaugalingon o kinsa sa kanunay misalig sa dakong mga kalooy sa
Ginoo sa pag-atiman kanila? Dili kita makapaabut sa Ginoo sa paghatag
kanato og prutas kon wala kita mananom og mga kahoy; o nga kon kita dili
modaro ug mopugas ug moani, kinahanglang mangayo kita sa Ginoo sa
pagluwas kanato sa atong panginahanglan, sama sa pagluwas kanato gikan
sa sangputanan sa atong kaugalingong kabuang, pagkamasinupakon ug
pag-usik-usik (DBY, 293).

Ang paagi sa pagpakita sa atong hugot nga pagtuo ug pagsalig sa Dios
anaa kaninyo ug kanako sa pagbuhat sa tanan nga makapatunhay ug
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makapreserbar sa atong mga kaugalingon; ug ang komunidad nga magti-
nabangay, uban sa ilang mga kasingkasing ug kamot, sa pagtuman niini,
ang ilang mga paningkamot magkahiusa (DBY, 293).

Mga kaigsoonan, pagkat-on. Nakakat-on kamo og daghan, tinuod kini;
apan pagkat-on pa og dugang; pagkat-on sa pag-amuma sa inyong mga
kaugalingon; pagtipig og lugas ug harina, ug tipigi kini alang sa panahon sa
kanihit. Mga igsoong mga babaye, ayaw sugoa ang inyong mga bana sa
pagbaligya sa katapusang litro sa bugas aron ipalit og butang alang kaninyo
gikan sa tindahan, apan tabangi ang inyong mga bana sa pagtipig niini
alang sa adlaw sa panginahanglan, ug kinahanglan kamo adunay usa o
duha ka tuig nga pagkaon nga giandam (DBY, 293).

Imbis sa mangita kon unsay mabuhat sa Ginoo alang kanato, mangutana
kita unsay atong mabuhat alang sa atong mga kaugalingon (DBY, 293).

Bisan unsa ang naangkon sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakuha
pinaagi sa hilabihang pagpaningkamot ug dili matarug nga tinguha (DBY,
294).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Kinahanglang maningkamot kita ug mogamit sa atong
panahon sa maalamon nga pagserbisyo sa atong mga

pamilya ug sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

• Unsa ang tambag ni Presidente Young mahitungod sa paggamit sa “matag
minuto sa matag adlaw”? (Tan-awa usab sa Alma 34:33.) Ngano nga ang
panahon usa ka bililhon nga gasa? Unsa nga mga baruganan ang nakata-
bang kaninyo sa pagpalambo sa inyong paagi sa paggahin sa inyong
panahon?

• Ngano nga ang pagkatapulan ug pag-usik-usik supak sa “mga lagda sa
langit”? (Tan-awa usab sa Doktrina ug mga Pakigsaad 42:42.)

• Ngano nga ang pagtukod sa Zion nagkinahanglan sa tanang matang sa
pagtrabaho? Sa unsa nga mga paagi nga kita kinahanglang maningkamot
sa mental, pisikal, ug sa espirituhanon nga paagi sa pagtukod sa Zion?

Ang Ginoo mihatag og kabuhong sa yuta alang sa atong paggamit.

• Unsaon sa Ginoo sa “pagdala pag-usab sa Zion dinhi sa yuta”? Sa unsa
nga piho nga mga paagi nga kita makatukod Zion?

• Si Presidente Young miingon nga “sa ilawom ug diha sa ibabaw sa atong
inahang yuta ... adunay igo alang sa tanan.” Ngano sa inyong hunahuna
adunay hilabihan nga kakabus sa kalibutan? Unsa ang atong mahimo sa
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atong mga pamilya, sa mga organisasyon sa Simbahan, ug sa mga
komunidad sa pagpakigbahin sa usag usa unsa ang gihatag sa Ginoo
kanato? (Tan-awa usab sa Jacob 2:18–19; D&P 104:14–18.)

Kinahanglang magmaalamon kita sa paggamit sa mga
kapanguhaan nga gihatag sa Ginoo kanato.

• Ngano nga kinahanglan nga dili mag-usik-usik og bisan unsa, apan moati-
man sa tanang butang”? Unsaon nato sa paggamit ang tambag ni
Presidente Young mahitungod niini nga hilisgutan sa pagtipig og pagkaon
ug pagpangandam sa emerhensya?

• Giunsa nato sa “pagputol ang gahum ug himaya nga giplano sa Dios nga
atong mapanunod”?

• Unsaon nato sa paggamit ang tambag ni Presidente Young, “Ang buang
makakwarta; apan nagkinahanglan og usa ka maalamon nga tawo sa
pagtigum ug sa paggasto niini sa iyang kaugalingong kaayohan”?

Kinahanglan kita nga magtukod og maayong mga panimalay
ug maghimo og maanindot nga mga komunidad.

• Unsa ang gisulti ni Presidente Young nga buhaton sa mga Santos sa
paghimo sa ilang “panimalay nga usa ka paraiso ug ang [ilang] mga
kasingkasing mapuno sa pagpasalamat”? Unsa ang atong mabuhat sa
paghimo sa atong mga panimalay ug mga komunidad nga mas maanin-
dot? (Tan-awa usab sa D&P 82:14.) Sa unsa nga paagi nga ang maanindot
nga palibut makatabang kanato sa pisikal, sa emosyon, ug sa espirituha-
non nga paagi?

Kita kinahanglan nga mapaningkamuton sa kaugalingon
isip mga pamilya ug isip mga katawhan.

• Unsa ang tambag ni Presidente Young kabahin sa pagpakabuhi sumala
sa atong kinitaan? Ngano nga kining yano nga mga sumbanan usahay
malisud sundon? Unsa ang pipila ka mga piho nga mga paagi kita
makasiguro nga kita nagpuyo sumala sa atong mga kinitaan?

• Timbang-timbanga unsa ang gisulti ni Presidente Young mahitungod sa
pag-amuma sa atong mga kaugalingon, ug hunahunaa unsa ang inyong
gihimo aron sa pagsiguro nga ang inyong pamilya maningkamot sa
kaugalingon sa panahon sa panginahanglan. Paghimo og plano aron
madugangan ang inyong pagpaningkamot sa kaugalingon diha sa
inyong pamilya ug komunidad.
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• Sa unsa nga paagi nga ang makugihon nga pagtrabaho usa ka pagpakita
sa hugot nga pagtuo? Unsa ang relasyon tali sa pagpaningkamot sa
kaugalingon ug pagsalig sa mga kalooy ni Kristo?

• Si Presidente Young miawhag sa mga Santos sa pag-atiman sa ilang mga
kaugalingon, apan mitambag usab siya kanila sa paghiusa diha sa ilang
mga komunidad. Sa unsa nga paagi nga ang atong mga paningkamot sa
pag-amuma sa atong mga kaugalingon ug pagtukod sa atong mga
komunidad magkauban? Sa unsa nga paagi nga ang mga paningkamot sa
uban makatabang kaninyo nga mas makaamuma sa kaugalingon?
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Temporal nga Bahandi ug
ang Gingharian sa Dios

Si Presidente Brigham Young usa ka tawo sa buhat kinsa dili usikan ug
kinsa nagtrabaho gayud aron sa pagsangkap sa materyal nga pangina-
hanglan sa iyang pamilya ug alang sa uban. Mitukod siya og mga balay,
mga negosyo, ug mga umahan. Apan wala niya ibutang ang iyang kasing-
kasing sa kalibutanon nga mga butang, nagpasidaan nga ang “atong mga
pagbati sa kasagaran gibutang diha sa walay hinungdan, madunot nga mga
butang (DNW, 16 sa Hulyo 1856, 2). “Ako nasayud nga ang mga butang
niini nga kalibutan, gikan sa sinugdanan hangtud sa katapusan, ... naghimo
og gamay ra o walay kalainan sa kalipay sa usa ka indibidwal” (DNW,
11 sa Ene. 1860, 1). Si Presidente Young mitudlo nga ang temporal nga
bahandi kinahanglang ipahinungod sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Kinahanglan nga atong ipahiluna ang atong mga kasingkasing diha
sa mga butang sa Dios kay sa kalibutanon nga mga butang.

Sa dihang akong gitan-aw ang mga lumulupyo sa yuta ug nakita ang
kahuyang, ug ako mahimong moingon, ang kadako sa kabuang sa mga
kasingkasing sa mga hari, mga tigmando, ug sa bantugan, ug niadtong
kinsa kinahanglan nga maalamon ug buotan ug halangdon; sa dihang sila
akong nakita nga nagbuhat og ngil-ad; naghandom, nangandoy, nagti-
nguha, nakigbisog alang sa mga butang niini nga kinabuhi, sa akong
hunahuna, O buang nga mga tawo, sa pagpahiluna sa inyong mga kasing-
kasing diha sa mga butang niini nga kinabuhi! ... Ang usa ka lalaki o usa ka
babaye nga mopili sa bahandi niini nga kalibutan ug sa mga butang sa
kalibutan batok sa mga butang sa Dios ug sa kaalam sa kahangturan, sila
walay mga mata nga makakita, walay dunggan nga makadungog, walay
kasingkasing nga makasabut ( DBY, 306–7).

Akong gitan-aw ang kalibutan sa katawhan ug nakakita kanila nga nag-
ilogay, nag-away, ug ang matag usa naningkamot sa pagpauswag sa iyang
kaugalingon, ug sa pagtuman sa iyang kaugalingong indibidwal nga mga
katuyoan, wala manumbaling sa gipuy-an nga komunidad, ug dili maayong
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Si Presidente Young mitudlo nga ang temporal nga bahandi kinahanglang
nga ipahinungod sa pagtukod sa gingharian sa Dios.



motagad sa iyang mga silingan—ang tanan naningkamot, nagplano, nagla-
raw sa ilang pagmata, ug kon matulog magdamgo, “Unsaon nako nga
makabintaha sa akong silingan? Unsaon nako nga makapamintaha kaniya,
aron ako mahimong bantugan?” Usa kini ka dakong sayop.... Ang tawo nga
nangita og dungog ug himaya sa pagpamintaha sa iyang isig ka tawo dili
takus sa katilingban nga may salabutan (DBY, 307).

Ang pag-angkon og bahandi lamang dili makahatag og kalipay, bisan og
kini makahatag og kahayahay, kini ikabaylo alang sa mga kinahanglanon ug
kaharuhay sa kinabuhi. Kon ang bahandi maangkon pinaagi sa pagpangawat,
o sa bisan unsa nga dili makiangayon ug dili madungganon nga paagi, ang
kahadlok nga masakpan ug masilotan mowagtang sa tanang tawhanong
kalipay sa naghupot niini. Kon ang bahandi naangkon sa tawo sa madungga-
nong paagi, sa gihapon ang pagpanag-iya niini mahimong mapait pinaagi sa
paghunahuna nga ang kamatayon sa dili madugay mohikaw nila niini ug ang
uban maoy manag-iya niini. Unsay ilang paglaum sa umaabut, human sila
moagi niining masulub-ong kalibutan? Sila walay nahibaloan sa umaabut; sila
walay nakita gawas sa kamatayon ug impyerno. Hingpit nga kahayahay ug
walay sagol nga kalipay wala nila mailhi (DBY, 314).

Ang pagpanag-iya sa tanang bulawan ug pilak sa kalibutan dili makatag-
baw sa tinguha sa imortal nga kalag sa tawo. Ang gasa sa Balaan nga Espiritu
nga gikan sa Ginoo lamang ang makahatag og maayo, maanindot, natagbaw
nga hunahuna. Kay sa mangita og bulawan ug pilak, hangad sa kalangitan ug
paningkamot sa pagkat-on og kaalam hangtud inyong mahan-ay ang mga
elemento alang sa inyong kaayohan; dayon, ug dili hangtud niana, nga kamo
magsugod sa pagpanag-iya sa tinuod nga mga katigayunan (DBY, 305).

Adunay daghan nga kabtangan, ug mga bulawan ug pilak ilawom sa yuta,
ug sa ibabaw sa yuta, ug ang Ginoo naghatag nganha sa usa ngadto sa
usa—sa mga dautan ingon man sa mga matarung—aron tan-awon unsay
ilang buhaton niini, apan kining tanan gipanag-iya Niya. Siya mitugyan og
igo nga gidaghanon ngadto niini nga mga katawhan, ug, pinaagi sa atong
hugot nga pagtuo, pailub ug kakugi, kita nakahimo og maanindot, hayahay
nga mga panimalay dinhi, ug adunay daghan nga datu kaayo.... Apan dili
kini ato, ug ang tanan natong angay buhaton mao ang pagpaningkamot ug
pagsuta kon unsay buot sa Ginoo nga atong buhaton sa mga butang nga
ania kanato, ug dayon molihok ug mobuhat niini. Kon kita mobuhat og lain
lapas niini, o ngadto sa tuo o ngadto sa wala, mitunob kita diha sa supak
nga matang sa buluhaton. Ang atong makatarunganon nga buluhaton mao
ang pagbuhat unsa ang buot sa Ginoo nga atong buhaton niana nga iyang
gihatag kanato, ug gamiton kini sumala sa iyang gimando, kon ihatag ang
tanan niini, ang ikanapulo, o ang sobra (DBY, 305).

Ang mga lalaki ug mga babaye nga maningkamot sa paghimo sa ilang
mga kaugalingon nga malipayon sa pagpanag-iya og bahandi o gahum dili
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makaangkon niini, kay walay ikatandi sa Ebanghelyo sa Anak sa Dios nga
makahimo sa mga lumulupyo sa yuta nga malipayon, ug makapaandam
kanila nga makatagamtam sa langit dinhi ug sa umaabut (DBY, 315).

Ang gugma sa kwarta modangat ngadto sa
kahigawad [disappointment] ug pagkawala sa Espiritu.

Wala ba kamo masayud nga ang pagpanag-iya sa inyong kabtangan sama
sa usa ka anino, o sa yamog sa kabuntagon sa udtong tutok, nga kamo dili
makabaton og kasiguroan sa pagpugong niini sa usa ka higayon! Mao kini
ang dili makita nga kamot sa Makagagahum nga nagmando niini (DBY,
305–6).

Dili kita makasalig sa kasiguroan sa mortal nga mga kabtangan; lumala-
bay ra kini, ug ang pagsalig kanila moabut ngadto sa walay paglaum nga
kahigawad sa tanan kinsa mosalig niini (DBY, 306).

Unsaon paglingaw sa Yawa ang tawo nga nagsimba sa ganansya! (DBY,
306).

Mas mahadlok ako sa pagkamasinahon sa atong mga Elder kay sa panon
sa impyerno (DBY, 306).

Kadtong kinsa masinahon ug hakog, gustong moangkon sa tibuok
kalibutan, sa tanang higayon dili mahimutang, ug sa kanunay naghimo sa
ilang mga plano ug nangita og paagi unsaon sa pag-angkon niini, niana, ug
sa uban (DBY, 306).

Ang mga tawo hakog sa kawang nga mga butang niini nga kalibutan. Sa
ilang mga kasingkasing sila masinahon. Tinuod nga ang mga butang sa
kalibutan gihimo aron sa paghimo kanato nga komportable, ug kini
molipay sa mga katawhan dinhi, apan ang mga katigayunan dili gayud
makapalipay sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang mga katigayunan
dili makahatag og permanente nga kalipay, ang Espiritu lamang nga
moabut gikan sa kahitas-an ang makahimo niana (DBY, 306).

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa mobalhin sa ilang pagtagad
ngadto sa pagpangita og kwarta sa dili madugay mawad-an og gana sa mga
ordinansa sa balay sa Dios. Ilang ibaliwala ang ilang mga pag-ampo, dili na
andam mobayad og bisan unsa nga donasyon; ang balaod sa ikapulo
mahimong bug-at kaayo nga buluhaton alang kanila; ug sila sa katapusan
mosalikway sa ilang Dios, ug ang mga panalangin sa langit ingon og gisirad-
an ngadto kanila—agi og sangputanan niining kaibug sa mga butang niini
nga kalibutan, nga sa pagkatinuod mahanaw sa paggamit, ug sa paggamit
niini molubad ug mawala gikan kanato (DBY, 315).
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Mapailubon nga pagtrabaho makahatag og temporal nga
mga kabtangan ug mahangturon nga mga katigayunan.

Ang pag-angkon sa mga butang sa kalibutan dili sa tinud-anay bahandi,
dili katigayunan, kini kapin kon kulang walay hinungdan diin yano sa
tanang mga tawo, ngadto sa makiangayon ug sa dili makiangayon, ngadto
sa mga Santos ug ngadto sa makasasala. Ang adlaw mosubang ngadto sa
dautan ug sa matarung; ang Ginoo mopadala og ulan diha sa makiangayon
ug sa dili makiangayon [tan-awa sa Mateo 5:45]; makita kini sa atong mga
mata, ug sa atong inadlaw nga kasinatian. Ang Tigulang nga si Haring
Solomon, ang maalamon nga tawo, nag-ingon, ang lumba dili ngadto sa
abtik, ni ang gubat ngadto sa kusgan, ni ang mga katigayunan ngadto sa
mga tawo nga maalamon [tan-awa sa Ecclesiastes 9:11]. Ang kamatuoran
niini nga panultihon nagagikan sa atong inadlaw nga obserbasyon.... Ang
huyang, nagkurog, ug walay umoy mao ang kasagaran nga modaog sa
gubat; ug ang walay kahibalo, buang, ug dili maalamon makahimo og
dakong kasaypanan sa katigayunan (DBY, 308).

Ang tinuod nga bahandi naglangkob sa kahanas sa pag-angkon og mga
kaharuhay ug kahayahay gikan sa mga elemento. Ang tanang gahum ug
kaligdong nga ikahatag sa bahandi usa lamang ka anino, ang unod makita
sa kusog ug sa paghago sa minilyon nga nanagtrabaho. Ang maayo nga
pagkagiya nga trabaho mao ang tinuod nga gahum nga makahatag sa atong
mga panginahanglan. Makahatag kini og harianong kahalangdon sa mga
tigmando, edukasyon ug mga sangkap ngadto sa mga relihiyoso ug politi-
kal nga mga ministro, ug mohatag sa mga panginahanglan sa liboan ka
milyon ka mga anak sa yuta (DBY, 309).

Ikatulo o ikaupat nga bahin sa panahon nga gigahin sa pagpanginabuhi
igo na, kon ang inyong pagtrabaho nagiyahan sa husto. Ang mga tawo
naghunahuna nga sila madatu pinaagi sa pagtrabaho pag-ayo—pinaagi sa
pagtrabaho og disesais ka mga oras sa baynte kwatro ka oras; apan dili kini
mao. Daghan kaayo sa atong mga kaigsoonan ang maglisud sa pagtambong
og miting. Unom ka mga adlaw sobra na nga panahon kay sa atong gikina-
hanglan nga pagtrabaho (DBY, 311).

Mao kini ang tambag nga akong ihatag karon sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw. Hunong, ayaw pagdali. Dili ako makasiguro nga makakita ako og
usa ka tawo sa atong komunidad nga dili maghandom og bahandi, nga
gustong makaangkon sa tanan nga makahatag kaniya og kahayahay ug
kaharuhay. Nakahibalo ba kamo unsaon sa pagkuha niini? “Nan,” tubag sa
usa, “kon wala ako makahibalo, naghandom ako nga makahibalo unta; apan
tingali gayud ako walay swerte—ang maayong palad dili alang kanako.”
Sultihan ko kamo sa katarungan niini—kamo kanunay nga nagdalidali; dili
kamo moadto sa miting, dili kaayo kamo mag-ampo, dili kaayo kamo
mobasa sa mga Kasulatan, dili kaayo kamo mamalandong, kanunay kamong
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nagkapuliki, ug nagdalidali nga kamo wala masayud unsay unang buhaton.
Dili kini ang paagi aron madatu. Gigamit lamang nako ang pulong nga “datu”
aron magiyahan ang hunahuna, hangtud kita makaangkon og mahangtu-
rong mga katigayunan sa celestial nga gingharian sa Dios. Dinhi kita daw
nangandoy sa katigayunan didto, gusto kita sa kahayahay sa kinabuhi. Kon
kita nagtinguha niini atong subayon ang dalan nga padulong niini. Usbon ko
kini sa yanong pagkasulti—sa usa sa labing yano ug kabahin sa panimalay
nga pulong—“Andama ang inyong mga pinggan,” nga kon ang linugaw
moabut, mapuno ang inyong pinggan (DBY, 310).

Kon ang [mga indibidwal] mosunod sa mga baruganan nga makapasi-
guro kanila sa mahangturong kaluwasan, sila makasiguro nga makaangkon
sa tanang tinguha sa ilang kasingkasing, sa madugay o madali; kon kini dili
moabut karon, tingali kini moabut ugma; kon kini dili moabut niining
higayuna, kini moabut sa sunod (DBY, 309).

Kinahanglan kita nga maningkamot sa kaugalingon ug makigbahin
sa atong mga kapanguhaan ngadto sa pobre.

Ang pobre mao ang katawhan sa Dios, ug sila makapanunod sa yuta
(DBY, 316).

Ang tawo nga gigutom ug timawa adunay sama nga katungod sa akong
pagkaon sama ni bisan kinsang lain nga tawo, ug ako kinahanglang mobati
nga malipayon sa pagpakig-uban kaniya, kon siya adunay maayong kasing-
kasing, sama niadtong anaa sa kabuhong, o uban sa mga prinsipe sa yuta.
Silang tanan akong gitamud, dili sumala sa bahandi ug posisyon nga ilang
gihuptan, apan sumala sa ilang mga kinaiya (DBY, 317).

Ang mga pobre sa Ginoo dili makalimot sa ilang mga pakigsaad, samtang
ang mga pobre sa Yawa dili manumbaling sa ilang mga saad (DBY, 317).

Himoa nga ang mga pobre magmatinuoron, himoa nga ang mga datu
magmanggihatagon, ug mopakita sa ilang mga plano sa pagtabang sa
pobre, sa pagtukod sa Gingharian sa Dios, ug sa samang higayon magpa-
lambo sa ilang mga kaugalingon, kay kana mao ang paagi sa pagtukod sa
Gingharian sa Dios (DBY, 317).

Kon ang pobre makaangkon sa tanang sobra nga kabtangan sa datu
kadaghanan kanila mag-usik-usik niini tungod sa mga pangibug sa lawas,
ug molaglag sa mga kaugalingon sa paggamit niini. Tungod niini nga
katarungan ang Ginoo wala magkinahanglan sa datu nga mohatag sa ilang
tanang butang ngadto sa pobre. Kini tinuod nga sa dihang ang batan-ong
lalaki miduol ni Jesus aron makahibalo unsay iyang buhaton aron maluwas,
siya giingnan niya, sa katapusan, “ibaligya ang tanan nimong kabtangan ug
ang halin ipanghatag sa mga pobre, ug makabaton ikaw og bahandi didto
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sa langit; ug unya umanhi ka ug sumunod kanako;” ug daghan kaayo ang
naghunahuna nga iyang giingnan ang batan-ong lalaki sa paghatag sa tanan
nga iyang gipanag-iya, apan si Jesus wala mosugo niana, ni siya miingon sa
mao, apan sa yano, “i-apud-apod ngadto sa pobre” [tan-awa sa Lucas
18:18–23] (DBY, 317–18).

Kini makauulaw sa matag lalaki ug babaye nga adunay kabuot sa pagpa-
kabuhi, nga dili moatiman sa ilang kaugalingong mga kadugo, sa ilang
kaugalingong mga pobre, ug magplano alang kanila ug butang nga traba-
hoon nga makahimo sila (DBY, 318).

Kinahanglan nga atong ihalad ang atong temporal nga
bahandi sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Alang sa unsa ang mga katigayunan? Alang sa mga panalangin, sa pagbu-
hat og maayo. Dayon atong ipaambit kanang gihatag sa Ginoo kanato sa
labing maayong mahimo nga paggamit sa pagtukod sa iyang Gingharian,
alang sa pagsangyaw sa kamatuoran sa yuta, aron kita makakita ug makapa-
himulos sa mga panalangin sa Zion sa Dios dinhi niini nga yuta (DBY, 307).

Kon, pinaagi sa mga kinaiya sa kakugi ug matarung nga pagtagad, kamo
makaangkon og liboan o minilyon, gamay o daghan, kini inyo ang katung-
danan sa paggamit sa tanan nga gihatag kaninyo, ingon ka mabination
sama sa inyong nahibaloan, sa pagtukod sa Gingharian sa Dios dinhi sa
yuta (DBY, 313–14).

Kon kita adunay minilyon ka mga sensilyo ug ihalad kana nga kwarta sa
pagtukod sa Gingharian sa Dios ug sa pagbuhat og maayo sa iyang mga
nilalang, uban sa bug-os nga tinguha ngadto sa iyang himaya kita mas
mapanalanginan ug adunay katungod ngadto sa kaluwasan kay sa pobre
nga makalilimos nga nagpakilimos sa kabalayan; ang matinud-anon nga
datu nga tawo adunay katungod sa mga pagpadayag ni Jesukristo sama sa
matinud-anong pobre nga tawo (DBY, 314).

Kinahanglan nga kita magbantay ug mag-ampo, ug mohunahuna gayud sa
atong inadlaw ug matang sa kinabuhi, ug magpuyo duol sa atong Dios, nga
ang gugma niini nga kalibutan dili molumos sa bililhon nga liso sa kamatuo-
ran, ug mobati nga andam, kon gikinahanglan, sa paghalad sa tanang mga
butang, bisan ang kinabuhi mismo, alang sa Gingharian sa Langit (DBY, 314).

Pagbantay, kamong mga tawo sa Israel, ug pagbantay nga kamo dili
mahigugma sa kalibutan o sa mga butang sa kalibutan sa ilang kahimtang
karon, ug sa inyong pagkamapahitas-on ug garbo, makalimot sa Ginoo nga
inyong Dios. Kinahanglan nga dili na kita maghandom sa pilak ug sa
bulawan, ug sa kabtangan nga gitinguha pag-ayo sa dautan nga kalibutan,
kay sa yuta o sa bato nga atong gilaktan (DBY, 314).
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Bisan og ako adunay minilyon nga kwarta ug kabtangan, kana dili
makapalingkawas kanako sa sa paghimo sa akong trabaho nga maoy akong
buluhaton nga pagahimoon, kutob nga aduna pa akoy kusog ug abilidad,
bisan kinsa pa nga pinakapobre nga tawo sa komunidad makalingkawas.
Kon labaw kitang napanalanginan og bahandi, mas labaw kitang gipanala-
nginan og responsibilidad; kon labaw kitang napanalanginan og kaalam ug
abilidad, mas labaw kitang gibutang ubos sa panginahanglan sa paggamit
niana nga kaalam ug abilidad sa pagsangyaw sa pagkamatarung, sa pagbun-
tog sa sala ug kaalaot, ug sa pagpauswag sa kahimtang sa tawo. Ang tawo
nga adunay usa lamang ka talento ug ang tawo nga adunay lima ka mga
talento adunay responsibilidad sumala niini [tan-awa sa Mateo 25:14–30].
Kon kita adunay kalibutan sa mga bahandi, kita adunay responsibilidad sa
kalibutan (DBY, 315).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Kinahanglan nga atong ipahiluna ang atong mga kasingkasing diha
sa mga butang sa Dios kay sa kalibutanon nga mga butang.

• Ngano nga binuang ang pagpahiluna sa atong mga kasingkasing diha sa
mga butang niini nga kalibutan? Unsaon nato sa pagpahiluna sa atong
mga kasingkasing diha sa mga butang sa Dios?

• Sumala ni Presidente Young, ngano nga ang uban gipanalanginan og mga
katigayunan? Unsa nga mga kakuyaw ang naghulat niadtong kinsa
mapakyas sa “pagbuhat unsay buot sa Ginoo nga [ilang] buhaton
nianang iyang gihatag [kanila]”? Unsaon ninyo pagkahibalo kon kamo
nagsunod ba sa “dili maayong padagan sa patigayon”? Unsa nga mga
kasinatian ang inyong nasinati sa pagpakigbahin sa inyong temporal nga
mga kabtangan samtang kamo naningkamot sa pagtuman sa ebanghelyo?

Ang gugma sa kwarta modangat ngadto sa
kahigawad ug pagkawala sa Espiritu.

• Ngano nga ang pagsalig sa materyal nga bahandi modangat ngadto sa
kahigawad? Unsa nga ebidensya ang inyong nakita nga kita kinahanglan
moapil sa kabalaka ni Presidente Young mahitungod sa pagkamasinahon
sa mga kasingkasing sa mga katawhan? Unsaon nato sa paglikay sa mao
nga mga problema?

• Unsa ang mahitabo niadtong kinsa “mobalhin sa ilang pagtagad ngadto sa
pagpangita og kwarta”? Sa unsa nga paagi nga ang sayop nga paghigugma
sa kwarta makapalayo sa mga tawo gikan sa templo, pag-ampo, ug
ikapulo?
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Mapailubon nga pagtrabaho makahatag og temporal nga
mga kabtangan ug mahangturong mga katigayunan.

• Unsa ang “tinuod nga bahandi”? (Tan-awa usab sa D&P 6:7.)

• Unsa ang gitambag ni Presidente Young ngadto niadtong kinsa mogahin
og daghang panahon sa pagpaningkamot nga makaangkon og yutan-
ong mga kabtangan?

• Unsay kinahanglan gayud natong buhaton aron makaangkon og “mahang-
turong mga katigayunan diha sa celestial nga gingharian sa Dios”?

• Si Presidente Brigham Young miingon: “Ayaw pagdali-dali.... Dili kini ang
paagi aron madatu.” Unsa sa inyong pagtuo ang iyang buot ipasabut?
Unsaon ninyo paggamit kini nga mga tambag sa inyong kinabuhi?

Kinahanglan kita nga maningkamot sa kaugalingon ug makigbahin
sa atong mga kapanguhaan ngadto sa pobre.

• Unsa ang atong kinaiya mahitungod sa pagtabang sa pobre? Unsa ang
gikinahanglan sa Ginoo gikan sa pobre? gikan sa datu? (Tan-awa usab sa
Mosiah 4:16–28.)

• Ngano nga ang kinaiya mas labaw ka importante kay sa temporal nga
bahandi?

• Unsa ang atong responsibilidad ngadto sa mga miyembro sa pamilya
kinsa anaa sa panginahanglan?

Kinahanglan nga atong ihalad ang atong temporal nga
bahandi sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

• Unsa ang mga responsibilidad niadtong kinsa makadawat og temporal
nga bahandi?

• Sa unsa nga paagi nga ang datu ug ang pobre makahatag og ubay-ubay
ngadto sa pagtukod sa gingharian? Unsa nga mga panalangin ang
giandam alang niadtong mobuhat sa ingon?
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Litrato ni Elder Thomas C. Griggs, usa ka misyonaryo sa British Isles, niadtong 1880.
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Misyonaryo nga Buhat

Pipila ra ang mihatag sa kawsa sa misyonaryo nga buhat sama sa gibuhat
ni Presidente Brigham Young. Ang paghulagway sa iyang pag-abut sa
Kirtland, Ohio—human makaserbisyo og misyon sulod sa usa ka tuig—mao
ang makalolooy nga istorya sa sakripisyo nga iyang gihimo alang niini nga
buhat: “Sa dihang miabut kami sa Kirtland [niadtong Septyembre 1833],
kon adunay tawo nga nakig-uban sa mga Santos nga mas pobre pa kay
kanako—tungod kay wala siyay bisan unsa.... duna akoy duha ka mga anak
nga atimanon—mao na kadto ang tanan. Usa ako ka biyudo. ‘Brother
Brigham, aduna ka bay sapatos?’ Wala, walay sapatos sa akong tiil, gawas
sa hinulaman nga usa ka parisan sa botas. Ako walay sinina alang sa
tingtugnaw, gawas sa hinimo nga kupo nga tulo o upat na ka tuig. ‘Mga
karsones?’ Wala. ‘Unsay imong gibuhat? Milakaw ba ikaw nga walay bisan
unsa?’ Wala; nanghulam ako og usa ka partisan nga ikasul-ob hangtud nga
ako makakuha og laing parisan. Mibiyahe ako ug misangyaw ug mihatag sa
matag dolyar sa akong kabtangan. Mas gamay ang akong kabtangan sa
dihang nagsugod ako sa pagsangyaw.... Mibiyahe ko ug nagsangyaw
hangtud nga wala nay nahibilin kanako; apan si Joseph miingon: ‘bangon’;
ug ako mibangon kutob sa akong mahimo” (DNSW, 9 sa Mar. 1867, 2).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang ebanghelyo isangyaw ngadto sa tanang mga katawhan.

Ang Ginoo mitawag kanako niini nga buhat, ug akong gibati nga kini
akong buhaton. Ipadala nato ang Ebanghelyo ngadto sa mga kanasuran; ug
kon ang usa ka nasud mosalikway kanato moadto kita sa lain ug mopundok
sa matinuoron og kasingkasing, ug ang nahibilin dili nato panumbalingon
hangtud kita moadto sa Bukid sa Zion isip sama sa mga manluluwas, sa
pagpahigayon sa mga ordinansa sa balay sa Dios alang kanila [tan-awa sa
Obadias 1:21] (DBY, 319).

Ang ebanghelyo kinahanglang isangyaw ngadto sa kalibutan, aron ang
dautan walay ikapamalibad (DBY, 319).

Gikinahanglan nga ang tanan adunay kahigayunan sa pagdawat o pagsa-
likway sa mahangturong kamatuoran, aron sila maandam nga maluwas, o
maandam nga masilotan (DBY, 319).
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Ang atong Amahan sa Langit, si Jesus, ang atong Magulang nga Igsoong
lalaki ug ang Manluluwas sa kalibutan, ug ang tibuok kalangitan, nagtawag
niini nga mga katawhan sa pag-andam sa pagluwas sa mga nasud sa yuta, usab
ang minilyon nga namatay nga wala makadungog sa Ebanghelyo (DBY, 319).

Ang Ginoo mipahiuli sa Priesthood sa atong panahon alang sa kaluwasan
sa Israel. Nagplano ba siya sa pagluwas og lain pa? Oo, iyang luwason ang
Balay ni Esau, ug ako nanghinaut nga mabuhi pa hangtud ako makakita sa
Bukid sa Zion nga matukod, ug ang mga manluluwas moabut aron sa
pagluwas niadtong mga pobre, makalolooy nga mga binuhat kinsa kanunay
nga nanggukod kanako ug—ang tanan nga wala makasala batok sa Espiritu
Santo. Ang atong buluhaton mao ang pagluwas sa atong mga kaugalingon,
ang pagluwas sa Balay ni Israel, ang pagluwas sa Balay ni Esau, ug ang tanan
nga mga nasud sa Hentil—ang tanan nga maluwas (DBY, 319).

Malipayon ako kon ako makahibalo nga ... ang mga tawo sa matag isla
ug sa dakong yuta, sa taas ug sa ubos, ang walay kahibalo ug ang may
salabutan, makadawat sa mga pulong sa kinabuhing dayon, ug ihatag diha
kanila ang gahum sa mahangturong Priesthood sa Anak sa Dios (DBY, 320).

Ang adlaw moabut nga ang Ebanghelyo itudlo ngadto sa mga hari ug
mga rayna ug sa mga bantugan sa yuta; apan kini ipahayag sa lahi nga
impluwensya kay sa pagpahayag ngadto sa pobre, apan kini sama ra nga
Ebanghelyo. Dili kita motudlo og laing Ebanghelyo; managsama ra kini
gikan sa walay katapusan hangtud sa walay katapusan (DBY, 320).

Ang mga Elder nakasangyaw usab sa lain-laing mga nasud sa Uropa
kutob sa mihatag og patugot. Sa ubang mga nasud ang balaod dili motugot
kanila; apan ang Ginoo mohimo og rebolusyon niadto nga mga nasud
hangtud ang pultahan pagaablihan ug ang Ebanghelyo isangyaw ngadto sa
tanan (DBY, 320).

Atong pundukon ang labing pobre sa mga katawhan, ang mga walay
alamag, ug pipila ka mga makinaadmanon; apan sa kasagaran, atong
pundukon kadtong mga pobre, kinsa buot nga matubos; kinsa mibati sa
pangdaog-daog nga gipahamtang sa mapahitas-on ug sa mapagarbuhon;
nanghinaut silang luwason, ug ang sangputanan ang ilang mga dunggan
naabli aron modawat sa kamatuoran. Hunahunaa kadtong kinsa anaa sa
pagpahimulos sa tanang kaharuhay niini nga kinabuhi, ug magdumili sa
pagdawat sa ebanghelyo; dili sila mamati (DBY, 321).

Ug kon ikaw gitawag sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa langyaw nga mga
misyon, pagplano sa pagluwas sa tanang tawo. Walay lalaki o babaye nga
makahimo sa pagdawat sa makaluwas nga grasya nga dili bililhon nga
luwason. Walay intelehente nga binuhat, gawas niadtong kinsa nakasala
batok sa Espiritu Santo, nga dili bililhon, ako moingon, igo na kaayo ang
tanang paningkamot sa usa ka Elder sa pagluwas kanila diha sa Gingharian
sa Dios (DBY, 321).
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Ang mga misyonaro kinahanglan nga mopatigbabaw diha sa ilang mga
hunahuna ug mga kasingkasing diha sa ilang mga misyon ug motrabaho

sa kinasingkasing aron makadala og mga kalag ngadto ni Kristo.

Walay lalaki o babaye niini nga Simbahan nga wala sa misyon. Kana nga
misyon molungtad hangtud buhi pa sila, ug kini mao ang pagbuhat og
maayo, sa pagpasiugda og pagkamatarung, sa pagtudlo og mga baruganan
sa ebanghelyo, ug sa pag-awhag sa ilang mga kaugalingon ug sa tanan nga
naglibut kanila sa pagsunod niadtong mga baruganan aron sila makaangkon
og kinabuhing dayon (DBY, 322).

Sa dihang misulod ako niini nga Simbahan, nagsugod ako nga usa ka
misyonaryo, ug nagdala og libro, ug nagsugod sa pagbiyahe kanunay. Ang
kamatuoran mao ang akong libro, ang Ebanghelyo sa kaluwasan mao ang
akong hilisgutan, ug ang kalibutan mao ang akong tudloan (DBY, 322).

Dili kita buot nga ang usa ka tawo magmisyon, gawas kon ang iyang
kalag anaa diha niini nga buhat (DBY, 322).

Ang mga kaigsoonan nga gitawag sa langyaw nga mga misyon gilauman
namong motubag sa ilang tawag uban sa kamaya (DBY, 322).

Lakaw ug isangyaw ang Ebanghelyo, sinatia, pagkat-on og kaalam, ug lakaw
nga mapainubsanon sa atubangan sa inyong Dios, aron kamo makadawat sa
Espiritu Santo sa paggiya ug sa pagdumala kaninyo, ug sa pagtudlo kaninyo
sa tanang mga butang nga nangagi, karon, ug sa umaabut (DBY, 322).

Salig sa Dios, ug padayon sa pagsalig kaniya, ug siya moabli sa inyong
agianan ug mopilopilo sa ingong mga panalangin nganha kaninyo, ug ang
inyong kalag matagbaw sa iyang mga kaayo. Dili ako makasaad kaninyo og
bisan unsa nga maayo diha sa paghimo og dili matarung nga agianan; ang
inyong mga kinabuhi kinahanglang mahimong ehemplo sa maayong mga
buhat (DBY, 322).

Buot nakong isilsil sa mga hunahuna sa kaigsoonan, nga siya kinsa
molakaw pinaagi sa pangalan sa Ginoo, mosalig kaniya diha sa iyang tibuok
kasingkasing, dili gayud makulangan og kaalam sa pagtubag sa bisan unsa
nga pangutana nga gipangutana kaniya, o sa paghatag og bisan unsa nga
tambag nga gikinahanglan sa paggiya sa mga katawhan sa paagi sa kinabuhi
ug sa kaluwasan, ug siya dili gayud mabuntog hangtud sa kahangturan.
Lakaw pinaagi sa pangalan sa Ginoo, salig sa pangalan sa Ginoo, salig sa
Ginoo, ug tawag sa Ginoo sa mainitong paagi ug walay paghunong ug pag-
ampo nga dili magtagad sa kalibutan. Kamo makakita og daghan sa kalibu-
tan—anaa kini kaninyo sa tanang panahon—apan kon kamo magpuyo nga
matarung aron makaangkon sa Espiritu Santo kamo makasabut og dugang
pinaagi niini usa ka adlaw niana kay sa dose ka adlaw nga wala kini, ug
kamo makakita dayon sa kalainan tali sa kaalam sa mga tawo ug sa kaalam
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sa Dios, ug kamo makahukom sa mga butang ug makabana-bana sa ilang
tinuod nga bili (DBY, 323).

Kon ang mga Elder dili makaadto uban sa limpyo ug putli nga mga
kasingkasing, mas maayo pa nga magpabilin sila dinhi. Ayaw pag-adto nga
maghunahuna, nga kon kamo moabut sa Suba sa Missouri, sa Mississippi,
sa Ohio, o sa Atlantic, nga inyong hugasan ang inyong mga kaugalingon;
apan sugod dinhi uban sa limpyo nga mga kamot ug putli nga mga kasing-
kasing, ug pagmaputli gikan sa alimpulo sa ulo ngadto sa tikod sa inyong
mga tiil; niana pagtarung sa pagpuyo matag oras [tan-awa sa Salmo 24:4].
Lakaw nianang paagiha, ug nianang paagiha trabaho, ug balik pag-usab
sama sa limpyo nga usa ka piraso sa papel nga puti. Mao kini ang paagi nga
buhaton; ug kon kamo dili mobuhat niana, ang inyong mga kasingkasing
magmasulub-on (DBY, 323).

Ang mga biyahe ug mga trabaho sa mga Elder mahitungod sa pagmisyon
mobutang kanila sa kahimtang diin maoy makaaghat nila sa pagpangita sa
Ginoo. Kinahanglan silang mopuyo sa ilang relihiyon, sa pag-adto uban sa
putli nga mga kasingkasing ug limpyo nga mga kamot, ug dayon mosang-
yaw sa Ebanghelyo pinaagi sa gahum sa Dios nga gipadala gikan sa langit.
Kinahanglang dili sila mohikap ug motilaw sa sala, ug kon sila mobalik
kinahanglan nga sila mobalik nga sa putli ug limpyo, andam sa pakighima-
mat sa mga Santos sa dayag nga panagway (DBY, 325).

Kon kamo magmisyon aron sa pagsangyaw sa Ebanghelyo nga walay
tumong diha sa inyong kasingkasing, mangita niini ug niana, ug nga, aron
mahibalo kon unsay anaa sa kalibutan, ug wala magpunting sa inyong
hunahuna—oo, ako moingon wala magpunting—sa krus ni Kristo, kamo
moadto ug mobalik nga kawang. Lakaw nga ligdong, nga nagdala sa bililhon
nga butang, puno sa gahum sa Dios, ug puno sa pagtuo sa pag-ayo sa
masakiton pinaagi sa paghikap sa inyong kamot, pagbadlong ug pagsalik-
way sa dautan nga mga espiritu, ug pagpaningkamot nga magmalipayon ang
mga kabus, ug kamo mobalik nga nagdala sa inyong naani uban kaninyo
[tan-awa sa Salmo 126:5–6]. Ipatigbabaw ang inyong mga hunahuna sa
inyong mga misyon ug sa pagtrabaho sa kinaugalingon aron makadala og
mga kalag ngadto ni Kristo (DBY, 325).

Ipahinungod sila [ang inyong mga minahal] ngadto sa Ginoong Dios sa
Israel, ug ibilin sila sa panimalay; ug kon kamo atua na sa England, o sa
laing mga nasud, bisan og asa, kon kamo mag-ampo alang sa inyong mga
pamilya, pag-ampo alang kanila ... ug ayaw sila ipaduol kaninyo, ingon og
sila anaa sa inyong maleta. Pag-ampo alang kanila bisan hain sila.
Kinahanglang inyong bation—kon sila mabuhi, maayo; kon sila mamatay,
maayo; kon ako mamatay maayo; kon ako mabuhi, maayo; kay iya kita sa
Ginoo, ug kita sa dili madugay magkita pag-usab (DBY, 324).
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Kon ang mga lalaki makaangkon sa espiritu sa ilang misyon ug
makaamgo sa ilang calling ug mobarug sa atubangan sa Ginoo ug sa mga
katawhan, kini naglangkob sa labing malipayon nga bahin sa ilang mga
kinabuhi (DBY, 328).

Ang Espiritu, dili ang pangatarungan o pakiglantugi, ang makakabig
sa mga tawo ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Nakabiyahi lamang ako og mubo nga higayon aron sa pagpamatuod
ngadto sa mga tawo, sa wala pa ako makakat-on niini nga kamatuoran, nga
mahimo kamong motino og doktrina gikan sa Biblia hangtud sa paghukom,
ug kini igo lamang sa pagpatuo sa mga tawo, apan dili makakabig kanila.
Mahimo kamong mobasa sa Biblia gikan sa Genesis hangtud sa Pinadayag,
ug motino sa matag gamay nga doktrina nga anaa, ug ang mao lamang nga
butang dili makahimo og makakabig nga impluwensya diha sa mga tawo.
Walay makapuli sa pagpamatuod pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo ang
makahatag og kahayag ug kahibalo ngadto kanila—modala kanila sa ilang
mga kasingkasing ngadto sa paghinulsol. Walay lain niana ang makahimo.
Kanunay kamong nakadungog kanako nga mas buot akong makadungog sa
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Ang mga misyonaryo sa Simbahan sa Echo Canyon, Utah, 1867.
Ang unang mga misyonaryo mitudlo sa ebanghelyo didto sa England,

Europe, ug sa mga isla sa Dagat sa Pasipiko.



usa ka Elder, dinhi o atua sa layo, nga mosulti og lima ka pulong inubanan
sa gahum sa Dios, ug sila daghan og mahimong kaayohan kay sa maminaw
og taas nga mga sermon nga walay Espiritu. Tinuod kana, ug kita nasayud
niini (DBY, 330).

Pasangyawa ang usa ka tawo kinsa maayo kaayong motino sa pangata-
rungan nga paagi sa iyang tanang isulti sa daghang mga kinutlo gikan sa
mga pinadayag, ug pakuyuga ang usa ka tawo uban kaniya kinsa mosulti,
pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, Sa ingon miingon ang Ginoo, ug sultihi
unsa ang angay nga tuohan sa mga katawhan—unsay ilang kinahanglang
buhaton—sa unsa nga paagi sila magpuyo, ug tudloi sila sa pagsunod sa
mga baruganan sa kaluwasan—bisan og siya dili makahimo sa paghatag og
usa ka pagpangatarungan, bisan og siya mokurog ubos sa pagbati sa iyang
kahuyang, magsalig sa Ginoo alang sa kalig-on, nga ang kasagaran nga
buhaton sa mga tawo, inyong makaplagan nga ang tawo nga mopamatuod
pinaagi sa Espiritu Santo makadani ug makapundok og daghan pa nga
matinuoron ug matarung kay sa pangatarungan lamang (DBY, 330).

Ang pakiglantugi ug argumento wala nianang makaluwas nga epekto nga
anaa sa pagpamatuod sa kamatuoran sama sa gipadayag sa Ginoo ngadto sa
Elder pinaagi sa Espiritu. Tingali mouyon kamo kanako niini; bisan sa gamay,
kini mao ang akong kasinatian. Dili buot sabton nga ako naglabay og babag
diha sa pamaagi sa mga Elder sa pagtigum diha sa ilang mga hunahuna sa
tanang mga argumento nga ilang makuha sa pagpanalipod sa ilang relihiyon,
ni ako gusto nga mobabag kanila bisan gamay sa pagkat-on kutob sa ilang
mahimo mahitungod sa mga relihiyon ug panggobyerno. Mas daghang
kahibalo ang mga Elder mas maayo (DBY, 330).

Ang espiritu sa kamatuoran makahimo og daghan sa pagdala sa mga
tawo ngadto sa kahayag ug kahibalo, kay sa daghan og istorya (DBY, 333).

Ang tigsangyaw nagkinahanglan sa gahum sa Espiritu Santo nga makaha-
tag ngadto sa matag kasingkasing sa mensahe sa hustong panahon, ug ang
mga tigpaminaw nagkinahanglan sa Espiritu Santo sa pagdala og mga
bunga sa gisangyaw nga pulong sa Dios ngadto sa iyang himaya [tan-awa sa
D&P 50:17–22] (DBY, 333).

Walay tawo nga sukad misangyaw og sermon sa Ebanghelyo, gawas
pinaagi sa gasa ug gahum sa Espiritu Santo gikan sa langit. Kon wala kini
nga gahum, walay kahayag sa pagsangyaw. (DBY, 333).

Kon ang usa ka Elder nagsangyaw sa Ebanghelyo, wala mobati nga siya
adunay gahum sa pagsangyaw sa kinabuhi ug sa kaluwasan, ug adunay
pagtugot nga mangalagad sa mga ordianansa, ug kana, usab, pinaagi sa
gahum sa Dios, dili siya makatuman sa iyang misyon nga maghatag og kauga-
lingong niyang dungog, ni ngadto sa kaayohan sa mga katawhan, ug sa pag-
uswag ug kadungganan sa Gingharian sa Dios. Gikan sa tanan nga akong
mabasa, gikan sa tanan nga akong makat-unan, gikan sa mga pagpadayag
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gikan sa Dios ngadto sa tawo, ug gikan sa mga pagpadayag sa Espiritu ngari
kanako, walay tawo nga malampusong mosangyaw sa Ebanghelyo ug angku-
non sa Dios nga iyang tawo, panalanginan, ug ilhon sa kalangitan, gawas kon
siya mosangyaw pinaagi sa gahum sa Dios pinaagi sa direkta nga pagpadayag
(DBY, 336).

Padayon sa pagtrabaho sa matinud-anong paagi ug hupti
ang espiritu sa pagsangyaw ug ang ebanghelyo.

Buot akong mohimo niini nga hangyo nga ang Elder nga mopauli gikan sa
mga misyon mohunahuna sa ilang mga kaugalingon sama nga sila nagmis-
yon dinhi sa England o sa bisan asang dapit sa kalibutan (DBY, 328).

Kita motawag kanunay sa mga kaigsoonan nga momisyon aron sa
pagsangyaw sa Ebanghelyo, ug sila moadto ug motrabaho sa matinud-anon
nga paagi sama sa mahimo sa mga lalaki, mainiton sa espiritu, sa pag-
ampo, sa pagpandong sa mga kamot, sa pagsangyaw ug sa pagtudlo sa mga
tawo unsaon sa pagluwas. Sa pipila ka tuig ang molabay sila mamauli, ug
nag-itsa sa ilang mga kupo ug mga kalo, sila moingon, “Relihiyon, ipadap-
lin na kana, motrabaho na ako karon alang sa akong kaugalingon ug sa
akong pamilya.” Hilabihan kini nga kabuang. Kon ang usa ka tawo mopauli
gikan sa usa ka misyon diin siya nagsangyaw sa Ebanghelyo kinahanglan
andam gihapon nga moduol niini nga pulpito aron sa pagsangyaw sama sa
iyang pagsangyaw didto sa England, France, Germany, o sa mga isla sa
dagat. Ug kon siya nakauli na og usa ka semana, usa ka bulan, usa ka tuig,
o napulo ka tuig, ang espiritu sa pagsangyaw ug ang espipritu sa
Ebanghelyo kinahanglan anaa kaniya sama sa suba nga nagdagayday
ngadto sa mga tawo sa maayong mga pulong, mga pagtulun-an, mga lagda,
ug mga ehemplo. Kon kini dili man gani ingon niini wala niya matuman
ang iyang misyon (DBY, 328–29).

Pauli uban sa pagsalig. Ipadayon nga limpyo ang inyong mga kaugali-
ngon, gikan sa alimpulo sa inyong mga ulo hangtud sa mga tikod sa inyong
mga tiil, pagmaputli sa kasingkasing—kondili kamo mobalik nga luya ang
espiritu ug subo ang panagway, ug mobati ingon og kamo dili na gayud
makabangon pag-usab (DBY, 328).

Kadtong matinud-anong mga Elder kinsa nakapamatuod niini nga buhat
ngadto sa liboan ka mga tawo sa mga kayutaan ug sa mga isla sa kadagatan
makakita sa mga bunga sa ilang mga paningkamot, bisan og nakasulti sila
og lima ka mga pulong o liboan. Sila dili makakita niining mga bunga diha-
diha, ug tingali, sa daghang mga hitabo, dili hangtud sa Milenyum; apan
ang katam-is sa ilang pagpamatuod ipadayon gikan sa amahan ngadto sa
anak (DBY, 329).
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang ebanghelyo isangyaw ngadto sa tanang mga katawhan.

• Si Presidente Young miingon nga kon ang ebanghelyo isangyaw ngadto
sa mga hari ug mga rayna kini, “ipahayag sa lahi nga impluwensya kaysa
pagpahayag ngadto sa mga pobre.” Ngano nga ang lain-laing mga kataw-
han motubag ngadto sa lain-laing mga pamaagi sa pagtudlo? Unsaon
nato sa pagpahaum ang atong mga pamaagi sa pagtudlo sa pagtudlo og
lain-laing mga tawo nga dili isakripisyo ang mga kamatuoran sa ebang-
helyo?

• Si Presidente Young mipahayag nga ang Ginoo “mousab niadto nga mga
nasud” kansang mga balaod dili motugot nga itudlo ang ebanghelyo. Sa
unsa nga paagi nga kini nga panagna natuman?

• Sumala ni Presidente Young, kinsa ang “bililhon nga luwason”? (Tan-awa
usab sa D&P 18:10–16.)

Ang mga misyonaro kinahanglan nga mopatigbabaw sa ilang mga
hunahuna ug mga kasingkasing diha sa ilang mga misyon ug motrabaho

sa kinasingkasing aron makadala og mga kalag ngadto ni Kristo.

• Sumala ni Presidente Young, ang matag lalaki o babaye niini nga
Simbahan anaa sa misyon. Unsa ang atong mga responsibilidad? Unsa
gayud ang inyong gihimo nga nakahatag kaninyo o sa uban og kalam-
pusan sa inyong misyonaryo nga mga paningkamot? Unsay inyong
nakat-unan gikan sa inyong misyonaryo nga mga paningkamot nga
makatabang kaninyo nga mahimong mas epektibo sa pagdapit sa mga
tawo sa pagduol ngadto ni Kristo? (Tan-awa usab sa Moroni 10:32.)

• Si Presidente Young mitudlo nga ang mga misyonaryo kinahanglan nga
mobutang sa ilang mga kalag diha niini nga buhat. Pinasikad sa unsay
inyong gibasa niini nga hugna, unsay gipasabut niana?

• Unsa ang gisaad ni Presidente Young niadtong kinsa mosangyaw sa
ebanghelyo ug mosalig sa Dios? Ngano nga kita magtinguha sa pakig-
uban sa Espiritu Santo samtang kita mopakigbahin sa ebanghelyo?

• Ngano nga importante nga ang mga misyonaryo limpyo sa dili pa sila
magsugod sa ilang full-time nga pagserbisyo? Unsa ang tambag ni
Presidente Young mahitungod sa misyonaryo nga takus samtang sila
nagserbisyo ug kon sila mopauli na?

• Ngano nga kinahanglan nga ang mga misyonaryo “mopunting” sa ilang
mga hunahuna diha sa atong Manluluwas, nga si Jesukristo? Unsa ang
tambag ni Presidente Young ngadto sa full-time nga mga misyonaryo
kinsa nakigbisog sa kamingaw?
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Ang Espiritu, dili ang pangatarungan o pakiglantugi, ang makakabig
sa mga tawo ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo.

• Ngano nga ang mga misyonaryo kinsa nagpamatuod sa ebanghelyo
pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo mas epektibo kay sa niadtong kinsa
motudlo lamang pinaagi sa pangatarungan ug katarungan? Ngano nga ang
pakiglantugi dili epektibo nga paagi sa pagpakigbahin sa ebanghelyo?

• Ngano nga walay kahayag sa pagsangyaw niadtong kinsa walay Espiritu
Santo uban kanila?

• Unsa ang gisaad ni Presidente Young niadtong kinsa mosangyaw
“pinaagi sa gahum sa Dios pinaagi sa direkta nga pagpadayag” ug pagsa-
lig Kaniya?

Padayon sa pagtrabaho sa matinud-anong paagi ug hupti
ang espiritu sa pagsangyaw ug sa ebanghelyo.

• Ngano nga “hilabihan kini nga kabuang” alang sa mga misyonaryo sa
pagbaliwala sa ilang relihiyon kon mopauli na sila?

• Kon kita ma-release gikan sa usa ka calling, unsaon nato sa paghupot sa
“espiritu sa pagsangyaw ug sa espiritu sa Ebanghelyo ... sama sa suba
nga nagdagayday ngadto sa mga katawhan sa maayong mga pulong, mga
pagtulun-an, mga lagda, ug mga ehemplo”?

• Unsa ang gisaad ni Presidente Young sa matinud-anong mga misyonaryo
kinsa nagpamatuod sa buhat sa Ginoo?
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Pagpalig-on sa mga Santos
pinaagi sa mga Gasa sa Espiritu

Isip usa ka batan-on nga lalaki, si Brigham Young matinguhaong nangita
og relihiyon diin ang tanang mga gasa sa ebanghelyo gipakita sumala sa
narekord sa Bag-ong Tugon: Sa wala pa ang iyang bunyag nakadawat siya
og gamhanang pagpamatuod sa Simbahan sa dihang ang Espiritu Santo
midan-ag sa iyang salabutan (tan-awa sa DNW, 9 sa Peb. 1854, 4). Sa
iyang unang pakigkita ni Joseph Smith sa Kirtland, si Brigham Young
napanalanginan og gasa sa mga pinulongan (tan-awa sa MHBY-1, 4–5).
Bisan og talagsaon ra kadtong higayon sa iyang kinabuhi, nalipay siya sa
nagkalain-lain nga espirituhanong mga gasa nga gibu-bu kaniya ug sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. “Kon kita nagbaton sa relihiyon sa
Manluluwas kita adunay katungod sa mga panalangin sama gayud sa
karaan. Dili ang tanan adunay mga panan-awon, dili ang tanan adunay
mga damgo, dili ang tanan adunay gasa sa mga pinulongan o sa paghubad
sa mga pinulongan, apan ang matag tawo makadawat sumala sa iyang
kapasidad ug panalangin sa Tighatag”(DNW, 27 sa Peb. 1856, 3).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang Ginoo mohatag og mga gasa sa Espiritu aron sa pagpalig-on ug sa
pagpanalangin kanato, sa atong mga pamilya, ug sa Simbahan.

Ang mga gasa sa Ebanghelyo gihatag aron sa pagpalig-on sa pagtuo sa
tumutuo (DBY, 161).

Kami gipangutana kon ang mga timailhan anaa sa mga tumutuo sa atong
panahon sama sa panahon sa karaan. Kami mitubag nga sila anaa. Ang buta
nakakita, ang bakol nakalakaw, ang bungol nakadungog, ang gasa sa
panagna gipakita, ang gasa sa pag-ayo usab, ang gasa sa pagpadayag, ang
gasa sa mga pinulongan ug ang paghubad sa mga pinulongan. Si Jesus
miingon nga kini nga mga timailhan anaa kanila nga motuo [tan-awa sa
Marcos 16:17]. Ang Iyang Simbahan ug Gingharian sa kanunay adunay mga
timailhan nga anaa sa tumutuo diha sa tanang panahon kon ang Simbahan
anaa (DNSW, 19 sa Mayo, 1868, 1).
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Nakasulti na ako nga si Kristo mibutang sa iyang Simbahan og mga
Apostoles ug mga Propeta, gibutang usab niya sa iyang Simbahan ang mga
ebanghelista, mga pastor ug mga magtutudlo; ang mga gasa usab sa
Espiritu, sama sa nagkalain-laing mga pinulongan, pag-ayo sa masakiton,
pag-ila sa mga espiritu, ug lain-laing ubang mga gasa. Karon, akong pangutan-
on ang tibuok kalibutan, kinsa ang nakadawat og pagpadayag nga ang
Ginoo mipahunong niini nga mga katungdanan ug mga gasa sa iyang
Simbahan? Wala ako makadawat. Nakadawat ako og pagpadayag nga kini
kinahanglan nga anaa sa Simbahan, ug nga walay [tinuod] nga Simbahan
kon wala kini (DBY, 136).

Pananglit nagsunod kamo sa mga ordinansa sa Ebanghelyo, ug wala
magsulti og mga pinulongan karon, ayaw kanag panumbalinga. Pananglit
kamo walay espiritu sa panagna, dili kana igsapayan. Pananglit dili kamo
makadawat og bisan unsa nga gasa nga giubanan sa nagdahunog nga kusog
nga hangin, sama sa Adlaw sa Pentecostes, walay linahi nga panginahanglan
nga kamo kinahanglang modawat. Sa Adlaw sa Pentecostes dihay talagsaon
nga panginahanglan alang niini, malisud kadto nga panahon. Ang talagsaon
ug gamhanang pagpakita sa gahum sa Makagagahum gikinahanglan sa
pagbuka sa mga mata sa mga katawhan ug sila masayud nga si Jesus nakaba-
yad sa utang, ug sila gayud ang nagpalansang kaniya kinsa, tungod sa iyang
kamatayon, nahimong Manluluwas sa kalibutan. Gikinahanglan kini niining
higayon sa pagdani sa mga tawo (DBY, 161–62).

Hugot nga Pagtuo. Kon kamo motuo sa mga baruganan sa Ebanghelyo
ug makakab-ot pinaagi sa hugot nga pagtuo, nga mao ang gasa sa Dios, siya
makadugang og hugot nga pagtuo, modugang sa hugot nga pagtuo ngadto
sa hugot nga pagtuo. Iyang ihatag ang hugot nga pagtuo sa iyang mga
nilalang isip usa ka gasa, apan ang iyang mga nilalang adunay kahigayunan
sa pagtuo sa Ebanghelyo kon tinuod ba o dili (DBY, 154).

Ang Gasa sa Pagpang-ayo. Ania ako aron sa pagpamatuod ngadto sa
gatusan ka mga higayon sa mga lalaki, mga babaye, ug mga bata nga naayo
pinaagi sa gahum sa Dios, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, ug
daghan akong nakita nga mibangon gikan sa ganghaan sa kamatayon, ug
gibuhi pagbalik gikan sa kamatayon, ug kansang mga espiritu mibiya gayud
sa ilang mga lawas, mibalik pag-usab. Ako mopamatuod nga ako nakakita
nga ang masakiton naayo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, sumala sa
saad sa Manluluwas (DBY, 162).

Kon ako mopandong sa mga kamot diha sa masakiton, ako nagpaabut
nga ang gahum sa pag-ayo ug impluwensya sa Dios moagi kanako ngadto
sa pasyente, ug ang sakit mawala. Wala ako moingon nga ako nakaayo sa
tanan nga akong gipandungan; apan daghan ang naayo ubos sa akong
pagpangalagad (DBY, 162).



Kon kita andam, kon kita balaan nga mga tawo sa atubangan sa Ginoo,
ang bul-og sa gahum gikan sa Makagagahum moagi sa tabernakulo sa
tigpangalagad ngadto sa kalawasan sa pasyente, ug ang masakiton maayo;
ang labad sa ulo, hilanat o ang ubang sakit mawala (DBY, 162).

Kanunay akong gipadala, bisan og panagsa ra ako moadto, tungod kay
pribilehiyo sa matag amahan kinsa usa ka Elder sa Israel, nga magbaton og
hugot nga pagtuo sa pag-ayo sa iyang pamilya, sama nga akoa ang pribilehiyo
sa pagbaton og hugot nga pagtuo sa pag-ayo sa akong pamilya, ug kon siya
dili mohimo niini siya wala magtuman sa iyang pribilehiyo. Makatarunganon
alang kaniya sa pagsugo kanako sa pagputol sa iyang kahoy ug sa pag-
amuma sa iyang pamilya, kay kon siya adunay hugot nga pagtuo sa iyang
kaugalingon iya akong luwason gikan sa kasamok sa pagbiya sa ubang mga
katungdanan aron sa paghimo sa iyang hangyo (DBY, 163).

Kon kita masakiton, ug mohangyo sa Ginoo sa pag-ayo kanato, ug sa
pagbuhat sa tanan alang kanato nga kinahanglang buhaton, sumala sa
akong pagsabut sa Ebanghelyo sa kaluwasan, maayo pang ako usab
hangyoon ang Ginoo sa pagpatubo sa akong trigo ug mais, nga dili modaro
sa yuta ug pagpugas sa liso. Kini nakita nga nahiuyon kanako ang paggamit
sa tanang tabang nga maabut sa gidak-on sa akong kahibalo, ug sa pagpa-
ngayo sa akong Amahan sa Langit, diha sa pangalan ni Jesukristo, sa pagba-
laan niana nga paggamit ngadto sa pag-ayo sa akong lawas (DBY, 163).

Apan pananglit naglakaw kita sa kabukiran, ... Ug usa o duha nasakit,
nga walay bisan unsa nga magamit nga makaayo nga tambal, unsay atong
buhaton? Sumala sa akong hugot nga pagtuo, hangyoa ang Ginoo nga
Makagagahum sa ... pag-ayo sa masakiton. Ato kini nga pribilehiyo, nga kon
nahimutang nga kita walay bisan unsa nga makuha sa pagtabang sa atong
mga kaugalingon. Niana ang Ginoo ug ang iyang mga sulugoon makahimo
sa tanan. Apan kini ang akong katungdanan, kon kini anaa sa akong gahum
(DBY, 163).

Atong ipandong ang atong mga kamot ug magtinguha kanila nga
mamaayo, ug mag-ampo sa Ginoo nga ayohon sila, apan kita dili makasulti
kanunay nga siya mobuhat (DBY, 162).

Panagna, Pagpadayag, ug Kahibalo. Ang matag lalaki ug babaye
mahimong usa ka tigpadayag, ug adunay pagpamatuod ni Jesus, nga mao
ang espiritu sa panagna, ug makahibalo sa hunahuna ug kabubut-on sa
Dios mahitungod kanila, nga makalikay sa dautan, ug mopili niana nga
maayo (DBY, 131).

Ang akong kahibalo mao nga, kon kamo mosunod sa mga pagtulun-an
ni Jesukristo ug sa iyang mga Apostoles, sumala sa girekord sa Bag-ong
Tugon, ang matag lalaki ug babaye makabaton sa Espiritu Santo.... Masayud
sila sa mga butang nga mao karon, sa umaabut, ug sa kaniadto. Makasabut
sila sa mga butang sa langit, sa mga butang sa yuta, ug sa mga butang
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ilawom sa yuta, sa mga butang sa panahon, ug sa mga butang sa kahang-
turan, sumala sa ilang lain-laing mga tawag ug mga kapasidad [tan-awa sa
D&P 88:78–79] (DBY, 161).

Pagkugi sa pagsiksik nga makahibalo sa kabubut-on sa Dios. Unsaon
ninyo sa pagkahibalo niini? Sa mga butang kalabut sa inyong mga kaugali-
ngon isip mga indibidwal, maangkon kini ninyo direkta gikan sa Ginoo;
apan sa mga butang kalabut sa pangpublikong mga kalihokan [sa
Simbahan], ang iyang kabubut-on matino pinaagi sa tukma nga paagi, ug
mahimong mahibaloan sa kinatibuk-ang konseho nga gihatag diha kaninyo
gikan sa tukma nga tinubdan (DBY, 136).

Kon ang Ginoo nga Makagagahum mopadayag ngadto sa usa ka High
Priest, o ngadto ni bisan kinsa gawas sa pangulo, sa mga butang nga
tinuod, o sa kaniadto tinuod o sa umaabut, ug mopakita ngadto kaniya sa
padulngan niini nga mga katawhan baynte ka tuig gikan karon, o sa usa ka
bag-o nga doktrina nga sa lima, napulo, o baynte ka tuig sukad karon
mahimong doktrina niini nga Simbahan ug sa Gingharian, apan wala
mapadayag ngadto niini nga mga katawhan, ug gipadayag ngadto kaniya sa
samang Espiritu, sa samang mensahero, sa sama nga tingog, sa sama nga
gahum nga mihatag og mga pagpadayag ngadto ni Joseph sa dihang buhi
pa siya, usa kini ka panalangin niana nga High Priest, o sa indibidwal; apan
kinahanglan nga dili kini niya isulti ngadto sa laing tawo dinhi sa ibabaw sa
yuta, hangtud nga ang Dios mopadayag niini pinaagi sa tukma nga tinub-
dan aron mahimong kabtangan sa tibuok katawhan. Busa kon kamo
makadungog sa mga Elder nga moingon nga ang Dios dili mopadayag
pinaagi sa Presidente sa Simbahan nga ilang nahibaloan, ug mosulti og
katingalahang mga butang, kamo sa kinatibuk-an mahimong mohunahuna
niini isip kamatuoran sa Dios nga ang pagpadayag nga ilang nadawat gikan
sa Yawa, ug dili gikan sa Dios. Kon sila nakadawat gikan sa tukma nga
tinubdan, ang sama nga gahum nga mipadayag ngadto kanila nagpakita
unta kanila nga sila kinahanglan motipig sa mga butang nga gipadayag diha
sa ilang kaugalingong mga kasingkasing, ug sila dili magbaton og tinguha
sa pagsulti niini ngadto sa laing tawo (DBY, 338).

Laing mga Gasa. Ang gasa sa pagkakita uban sa kinaiyanhong mga mata
usa usab ka gasa ingon sa gasa sa mga pinulongan. Ang Ginoo mihatag
niana nga gasa ug kita makahimo kutob sa atong gusto kabahin sa pagka-
kita; kita makagamit sa panan-aw sa mata ngadto sa himaya sa Dios, o sa
atong kaugalingong kalaglagan.

Ang gasa sa pagpakigsulti sa usag usa mao ang gasa sa Dios, sama sa gasa
sa panagna, sa pag-ila sa mga espiritu, sa mga pinulongan, sa pag-ayo, o sa
bisan unsa nga laing gasa, panan-aw, pagtilaw, ug pagsulti, nga sa kasagaran
gihatag nga kini wala isipa sama ka milagroso niadtong mga gasa nga gihis-
gutan sa Ebanghelyo.
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Kita makagamit niini nga mga gasa, ug ang matag laing gasa nga gihatag
sa Dios kanato, sa pagdayeg ug paghimaya sa Dios, sa pagserbisyo Kaniya,
o kita makagamit niini sa dili pagtahud Kaniya ug sa Iyang kawsa.... Kini
nga mga baruganan husto kabahin sa mga gasa nga atong madawat alang
sa katuyoan sa paggamit niini, aron kita makalahutay ug mahimaya, ug nga
ang organisasyon nga atong madawat dili matapos, apan molahutay sa
kahangturan.

Pinaagi sa hustong paggamit sa mga gasa nga gitugyan ngari kanato, kita
makasiguro sa atong mga kaugalingon sa pagkabanhaw niini nga mga
lawas nga karon ania kanato, nga gipuy-an sa atong mga espiritu, ug kon
kini mabanhaw sila mahimo nga putli ug balaan; niana sila molahutay
hangtud sa kahangturan (DNW, 27 sa Ago. 1856, 2).

Ang mga milagro molig-on ug momatuod sa hugot nga pagtuo
niadtong kinsa nahigugma ug nagserbisyo sa Dios.

Ang mga milagro, o kining dili ordinaryo nga mga pagpakita sa gahum sa
Dios, dili alang sa dili tumutuo, kini mohupay sa mga Santos, ug molig-on
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Mga kampo sa kabus nga mga tawo natukod tabok sa Suba sa Mississippi gikan sa
Nauvoo niadtong 1847 sama sa gipakita niini nga litrato. Ang pobre naluwas sa dihang
ang Ginoo mihimo nga ang mga buntog nahulog gikan sa langit aron sila makakaon.
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ug mopamatuod sa hugot nga pagtuo niadtong kinsa nahigugma, nagtahud
ug nagsebrisyo sa Dios, ug dili alang niadtong sakop sa mga katawhan sa
Dios (DBY, 341).

Inyong nakuha ang ideya gikan kanako nga dili ang milagro nga gihimo
atubangan sa mata sa mga tawo ang makadani kaniya nga kini gikan sa
Dios, o sa Yawa; apan, kon ang Ginoo buot nga ang usa ka tawo moayo sa
masakiton, ang indibidwal makahimo sa ingon; apan mao ba kana ang
makadani sa dautan nga ang nag-ayo gipadala sa Dios? Dili, usa kini ka
panalangin sa mga Santos, ug ang dautan walay labut niini, sila walay labut
sa pagpaminaw niini; kana alang sa mga Santos, ilabi na alang sa ilang
kaayohan, ug ilaha lamang (DBY, 340).

Ang plano sa Ebanghelyo gihimo, nga ang paghunahuna nga ang usa ka
milagro gihimo aron motuo ang mga tawo kini mahimo lamang nga panghi-
maraut ngadto kanila. Kon inyong madunggan ang mga tawo nga mosulti
unsa ang ilang nakita—nga sila nakakita og dako ug gamhanan nga mga
milagro nga gihimo, ug sila walay mahimo gawas sa pagtuo, hinumdumi nga
ang mga “yawa mituo ug nangurog,” tungod kay dili sila makapugong niini
[tan-awa sa Santiago 2:19]. Kon ang tingog sa Maayong Magbalantay
madungog, ang matinuoron sa kasingkasing motuo ug modawat niini.
Maayo nga makasinati sa mga butang sa espiritu, nga makasabut sa espiri-
tuhanong mga butang, ug makapahimulos sa mga pagbati sa kanunayng
buhi nga espiritu. Walay tawo, gawas kon siya usa ka mananapaw [tan-awa
sa Mateo 12:39], usa ka makihilawason, dalom o tigsimbag diosdios, ang
mangita og usa ka milagro; o sa laing pagkasulti, walay maayo, matinuoron
nga tawo ang mangita og milagro (DBY, 340).

Ang mga tawo kinsa nagpatuo nga nakakita og daghan, nakahibalo ug
nakasabut og daghan, niini nga Simbahan, ug kinsa nagpamatuod sa
atubangan sa dagko nga mga kongregasyon, sa pangalan sa Dios sa Israel,
nga sila nakakita ni Jesus, uban pa, mao gayud ang mga tawo nga mibiya
niini nga Gingharian, una pa sa uban kinsa nagpuyo pinaagi sa hugot nga
pagtuo [tan-awa sa Alma 32:21] (DBY, 342).

Ang mga panalangin sa Dios milagro ngadto sa tanang tawhanong pamilya
hangtud nga sila makasabut niini. Walay mga milagro, alang niadtong mga
walay alamag. Ang usa ka milagro mao ang resulta nga walay kapasikaran,
apan dili kana mao. Adunay kapasikaran sa matag resulta nga atong makita,
ug kon kita makakita og resulta nga wala makasabut sa kapasikaran gitawag
nato kini nga usa ka milagro (DBY, 339).

Kini ordinaryo alang kanako nga motuo nga, kon ako modaro sa yuta ug
motanum og trigo, sa tukma nga panahon ako moani og trigo, kini ang
sagad nga resulta. Mao gayud kana usab sa mga milagro nga gihimo ni
Jesus dinhi sa yuta. Sa kasal sa Cana sa Galilea [tan-awa sa Juan 2:1–11], sa
dihang nahurot na ang bino, miadto sila sa Manluluwas ug nangutana
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kaniya unsay ilang buhaton. Iyang gisugo sila sa pagbutang og tubig sa
ilang mga banga, ug human nila kini mabuhat mikuha sila niana nga tubig
ug nakakita nga kini nahimong bino. Ako nagtuo nga kadto usa ka tinuod
nga bino; ako dili motuo nga kadto nahimo sa prinsipyo sama sa mga
butang nga gihimo niining mga adlawa sa dautan nga mga tawo, kinsa,
pinaagi sa unsay ilang gitawag nga psychology, electrobiology, mesmerism,
uban pa, moimpluwensya sa mga tawo ug makapatuo kanila nga ang tubig
usa ka bino, ug sa ubang mga butang sa susama nga kinaiya. Ang
Manluluwas miusab sa tubig ngadto sa bino. Nasayud Siya unsaon sa pagta-
wag sa gikinahanglan nga mga elemento aron mabutangan ang tubig og
mga butang aron mahimong bino. Ang mga elemento ania sa atong
palibut; sa atong gikaon, sa giinom ug giginhawa, ug si Jesus, nakasabut sa
proseso sa pagtawag niini, walay gihimo nga milagro gawas niadtong kinsa
walay kahibalo niana nga proseso. Sama ra kini sa babaye kinsa naayo
pinaagi sa paghikap sa sidsid sa iyang sinina [tan-awa sa Mateo 9:20–22];
siya naayo pinaagi sa hugot nga pagtuo, apan kini dili milagro ngadto ni
Jesus. Nakasabut siya sa proseso, ug bisan og siya giduot sa pundok sa mga
tawo, sa luyo ug sa atubangan, ug sa matag kilid, mao nga naglisud siya sa
iyang agianan, sa dihang nahikapan siya sa babaye iyang gibati nga ang
hiyas migawas gikan kaniya ug nangutana kon kinsa ang mihikap kaniya.
Dili kini milagro ngadto kaniya. Siya adunay mga gahum sa kinabuhi ug ang
kamatayon anaa sa iyang gahum, siya adunay gahum sa paghalad sa iyang
kinabuhi ug gahum sa pagbawi niini [tan-awa sa Juan 10:17–18]. Mao kini
ang iyang gisulti, ug kinahanglang motuo kita niini kon kita motuo sa
kasaysayan sa Manluluwas ug sa mga panultihon sa mga Apostoles nga
narekord diha sa Bag-ong Tugon. Si Jesus aduna niini nga gahum ug sa
iyang kaugalingon, ang Amahan mitugyan niini ngadto kaniya, mao kini
ang iyang kabilin, ug siya adunay gahum sa paghalad sa iyang kinabuhi ug
pagbawi niini pag-usab. Siya adunay kusog ug gahum sa kinabuhi diha
kaniya ug kon siya moingon “Pagpakabuhi” ngadto sa mga indibidwal, sila
mabuhi (DBY, 340–41).

Kon kita adunay hugot nga pagtuo nga ang mga gahum sa kinabuhi ug
kamatayon anaa sa atong gahum, makasulti kita sa sakit, “Pahawa sa panga-
lan ni Jesus, ug himoa nga ang kinabuhi ug kahimsug mosulod sa kalawa-
san niini nga indibidwal gikan sa Dios, sa pagbabag niini nga sakit”; ug ang
atong hugot nga pagtuo modala niini pinaagi sa pagpandong sa mga
kamot pinaagi sa pagpangalagad sa ordinansa sa balaan nga Ebanghelyo
(DBY, 342).
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Ang Espiritu Santo moabli sa mga misteryo sa
gingharian ngadto niadtong mangita sa labing maayong

mga gasa ug maghupot sa mga kasugoan.

Unsa ang usa ka misteryo? Wala kita makahibalo, dili nato kini masabtan.
Kon kita maghisgot mahitungod sa misteryo, maghisgot kita mahitungod sa
mahangturon nga kangitngit; kana nga gipahibalo, dili na usa ka misteryo;
ug ang tanan nga nahibaloan, kita makahibalo samtang kita mouswag sa ang-
ang sa atong salabutan. Ang mga butang sa kahangturan nga lisud abton sa
atong panabut sa tibuok natong salabutan mao ang misteryo (DBY, 338–39).

Kon kita mosusi sa hilisgutan pag-ayo, kinahanglang makakat-on kita
nga gamay kaayo nga bahin sa mga butang sa Gingharian ang gipadayag,
bisan ngadto sa mga tinun-an. Kon kita mag-andam sa pagtan-aw sa mga
misteryo sa Gingharian, sama nga kita andam sa pagtan-aw sa Dios, kita
kinahanglan nga masayud nga gamay ra kaayo nga bahin niini ang ania
dinhi ug didto. Ang Dios, pinaagi sa iyang Espiritu, mipadayag og daghang
mga butang ngadto sa iyang mga katawhan, apan, hapit sa tanang higayon,
iyang gisirad-an ang panan-awon sa hunahuna. Iyang tugutan ang iyang
mga sulugoon sa pagtan-aw sa mahangturong mga butang sa makadiyot,
apan diha-diha sirad-an niya ang panan-awon ug sila mibalik sama sa sinug-
dan, aron makakat-on sa paglihok pinaagi sa pagtuo, o sama sa mga
Apostoles nga anaa niini, wala maglakaw pinaagi sa panan-aw, apan pinaagi
sa hugot nga pagtuo [tan-awa sa 2 Mga Taga-Corinto 5:7] (DBY, 339).

Sama ka dali nga kamo momatuod sa atubangan sa inyong Dios nga
kamo takus nga modawat sa mga misteryo, kon mao kini ang buot ninyong
itawag niini, sa Gingharian sa langit—nga kamo puno sa pagsalig sa Dios—
nga kamo dili gayud moluib sa butang nga gisulti sa Dios nganha
kaninyo—nga kamo dili mosulti sa inyong silingan nianang dili angay isulti,
sama kadali sa inyong pagkaandam nga masaligan sa mga butang sa Dios,
walay kinutuban ang pagkat-on niining tanan nga gitugyan nganha kaninyo
[tan-awa sa Alma 26:22] (DBY, 93).

Karon, mga kaigsoonan, isangyaw ang mga butang nga tinud-anay
natong gituohan, ug kon kita moabut sa mga punto sa doktrina nga wala
nato mahibaloi, bisan og kita adunay maayong katarungan sa pagtuo niini,
[bisan] kon ang atong pilosopiya nagtudlo kanato nga kini tinuod, biyai
kini ug itudlo lamang ngadto sa mga katawhan kanang atong nahibaloan
(DBY, 338).

Kon sila nagpakatakus lamang unta, diha nay daghang mga miyembro
nga natudloan kinsa nagpakabuhi dinhi sulod sa mga katuigan sa pag-
andam kanila sa pagsulod sa pig-ot nga ganghaan ug ngadto sa Bag-ong
Jerusalem, ug andam sa pagpahimulos sa katilingban sa balaan nga mga
anghel (DBY, 339).
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Mao kini ang mga misteryo sa Gingharian sa Dios dinhi sa yuta, nga
makahibalo unsaon sa paglimpyo ug pagbalaan sa atong mga pagbati, sa
yuta nga atong gibarugan, sa hangin nga atong giginhawa, sa tubig nga
atong giinom, sa mga balay nga atong gipuy-an ug sa mga siyudad nga
atong gitukod, aron kon ang mga langyaw moabut sa atong nasud mobati
sa impluwensya sa pagkabalaan ug moila sa gahum ngadto diin sila mga
langyaw (DBY, 339).

Kon kamo moingon nga kamo buot og mga misteryo, mga sugo, ug mga
pagpadayag, ako motubag nga panagsa ra molabay ang Igpapahulay nga
walay moabut nga pagpadayag kaninyo, kamo nga moanhi dinhi, nga walay
pagpadayag ni Jesukristo nga gibu-bu nganha kaninyo sama sa tubig sa
yuta (DBY, 343).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang Ginoo mohatag og mga gasa sa Espiritu aron sa pagpalig-on ug sa
pagpanalangin kanato, sa atong mga pamilya, ug sa Simbahan.

• Unsa ang mga gasa sa Espiritu? Ngano nga importante nga kini anaa sa
gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo? (Tan-awa usab sa 1 Mga Taga-
Corinto 12:4–11; D&P 46:10–26.)

• Sa unsa nga paagi kita makahibalo nga ang mga gasa sa Espiritu
mapakita diha sa atong mga kinabuhi? Unsaon nato sa paggamit niini sa
pagpanalangin sa uban?

• Kinsa ang may katungdanan alang sa pag-ila sa espirituhanong mga gasa
ug sa paggamit niini diha sa Simbahan? (Tan-awa usab sa D&P 46:27;
107:18.) Sa unsa nga paagi nga ang paggamit sa espirituhanong mga
gasa diha sa calling sa Simbahan lahi gikan sa paggamit niadtong mga
gasa sa kinaugalingon o sa pamilya nga kahimtang?

Ang mga milagro molig-on ug momatuod sa hugot nga pagtuo
niadtong kinsa nahigugma ug nagserbisyo sa Dios.

• Unsa ang mga milagro? Unsa ang katuyoan niini?

• Unsa ang gipasabut sa pagpaminaw “sa tingog sa Maayong Magbalantay”
ug sa “makapahimulos sa mga pagbati sa kanunay’ng buhi nga espiritu”?
Sa unsa nga paagi nga ang milagro momatuod sa atong hugot nga
pagtuo ug mga pagpamatuod? Ngano nga ang mga hunghong sa Espiritu
mas makadani kay sa dayag nga pasundayag sa gahum? Unsaon nato nga
mas magmabinantayon kita sa tanang mga milagro sa atong mga
kinabuhi? (Tan-awa usab sa 2 Nephi 27:23 Ether 12:12.)
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Ang Espiritu Santo moabli sa mga misteryo sa
gingharian ngadto niadtong mangita sa labing maayong

mga gasa ug maghupot sa mga kasugoan.

• Sumala ni Presidente Young, ngano nga ang Dios mopadayag og “gamay
kaayo nga bahin sa mga butang sa Gingharian”? (Tan-awa usab sa D&P
78:17–18.)

• Unsaon nato sa pagpamatuod sa atong mga kaugalingon nga “takus nga
modawat sa mga misteryo”? (Tan-awa usab sa D&P 76:5–10.)

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang mga misteryo sa gingharian sa
Dios? (Tan-awa usab sa D&P 84:19–22.) Sa unsa nga paagi nga ang usa
ka misteryo ngadto sa usa ka tawo mahimong ordinaryo, yano nga
kamatuoran ngadto sa lain? Ngano nga usahay makapatintal ang pagpa-
ngagpas nianang wala nato mahibaloi?

• Si Presidente Young miingon, “Panagsa ra molabay ang Igpapahulay ...
nga walay moabut nga pagpadayag kaninyo, kamo nga moanhi dinhi,
nga walay pagpadayag ni Jesukristo nga gibu-bu nganha kaninyo sama sa
tubig sa yuta.” Unsaon nato pag-andam ang atong mga kaugalingon sa
pagdawat niadtong mga pagpadayag samtang modawat kita sa sakra-
mento ug mobalaan sa Igpapahulay nga adlaw?
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Sumala sa gipakita niini nga litrato, ang mga Santos giabug sa
mga manggugubot gikan sa ilang mga panimalay sa Kirtland, Ohio;

Lalawigan sa Jackson, Missouri; ug Nauvoo, Illinois.
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Ang mga Panalangin sa
mga Pagsulay, Pagpanton,

ug Pagpanggukod

Si Presidente Brigham Young nakasabut sa mahangturong mga katuyoan
sa Dios, ug iyang gigamit kini nga pagsabut ngadto sa mga kalisdanan nga
iyang nadawat ug sa mga Santos. Si Presidente Young miingon: “Daghan
ang akong nadunggan nga naghisgot kon unsay ilang giantus tungod og
alang Kristo. Ako malipay nga moingon nga sukad wala akoy gikasulti nga
ingon niana. Nakapahimulos na ako og ubay-ubay, apan kon mahitungod
sa pag-antus gitandi ko kini sa daghang mga higayon, sa akong mga
pagbati ug sa atubangan sa mga kongregasyon, ngadto sa usa ka tawo nga
nagsul-ob og daan, nagamit na pag-ayo, gision ug hugaw nga kupo, ug
adunay miabut ug mihatag kaniya og bag-o, walay gisi ug maanindot. Mao
kini ang akong pagtandi kon ako maghunahuna unsay akong giantus
tungod sa Ebanghelyo—akong gilabay ang daan nga kupo ug misul-ob sa
bag-o” (DBY, 348).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang Ginoo mosulay kanato aron makapakita sa atong mga
kaugalingon nga angay sa celestial nga himaya.

Ang mga katawhan sa Labing Halangdon nga Dios kinahanglang pagasu-
layan. Gikasulat nga sila kinahanglang pagasulayan sa tanang mga butang,
bisan si Abraham gisulayan [tan-awa sa D&P 101:1–14]. Kon kita gitawag sa
pag-adto sa bukid sa Moriah aron sa pagsakripisyo sa atong pipila ka Isaac,
dili kini igsapayan, mahimo natong buhaton kini sama sa uban. Sa akong
pagtuo adunay mahimo alang sa mga Santos nga makasinati sa tanang mga
pagsulay nga ilang gihandom og gitinguha. Karon kon kamo adunay
kahayag sa Balaan nga Espiritu, kamo makakita og tataw nga ang mga
pagsulay sa unod gikinahanglan sa pagkatinuod (DBY, 346).

Kita karon ania sa adlaw sa pagsulay aron sa pagmatuod sa atong mga
kaugalingon nga takus o dili takus sa kinabuhi nga moabut (DBY, 345).
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Ang tanang may salabutan nga mga binuhat kinsa koronahan sa mga
korona sa himaya, pagka-imortal, ug kinabuhing dayon kinahanglang moagi
sa matag mapait nga kasinatian nga gitakda nga agian alang sa may salabu-
tan nga mga binuhat, aron makaangkon sa ilang himaya ug kahimayaan.
Ang matag kalamidad nga moabut sa matag mortal nga mga binuhat
pagaantuson nga moabut sa pipila, aron sa pag-andam kanila nga makapa-
himulos sa presensya sa Ginoo. Kon kita makaangkon sa himaya nga naang-
kon ni Abraham, kinahanglang atong buhaton ang samang paagi nga iyang
gihimo. Kon kita andam nga makig-uban sa katilingban ni Enoch, Noe,
Melchizedek, Abraham, Isaac, ug Jacob, o sa ilang matinud-anong mga anak,
ug sa matinud-anong mga Propeta ug mga Apostoles, kinahanglang moagi
kita sa samang kasinatian, ug makaangkon sa kahibalo, salabutan, ug mga
pagtuga nga makapaandam kanato sa pagsulod ngadto sa celestial nga
gingharian sa atong Amahan ug Dios.... Ang matag pagsulay ug kasinatian
nga inyong maagian gikinahanglan alang sa inyong kaluwasan (DBY, 345).

Kon ang atong mga kinabuhi lugwayan og liboan ka mga tuig, sa gihapon
kita magpakabuhi ug magkat-on. Ang tanang nagkalain-laing butang nga
atong maagian gikinahanglan alang sa kasinatian ug ehemplo, ug alang sa
pagpangandam sa pag-angkon niana nga ganti nga alang sa mga matinud-
anon (DBY, 345).

Kon si Adan wala pa makasala, ug kon ang iyang kaliwat nagpadayon
dinhi sa yuta, sila dili makaila og sala, o sa mapait gikan sa matam-is, ni sila
makahibalo sa pagkamatarung, kay ang yano ug ordinaryo nga katarungan
nga ang matag epekto mapakita lamang sa hingpit pinaagi sa kaatbang
niini. Kon ang mga Santos makaamgo sa mga butang nga kini mao kon sila
tawagon sa paglahutay og mga pagsulay, ug sa pag-antus unsay ilang
gitawag nga sakripisyo, sila moila niini nga labing dako nga mga panalangin
nga ikahatag nganha kanila. Apan ibutang sila sa kahimtang sa tinuod nga
mga baruganan ug tinuod nga mga kamaya, nga walay kaatbang, ug sila dili
makaila sa kamaya, sila dili makaamgo og kalipay. Sila dili makaila sa
kahayag gikan sa kangitngit, tungod kay sila walay kahibalo sa kangitngit
ug ang sangputanan dili sila makaila sa kahayag. Kon dili sila makatilaw og
kapait, unsaon nila pagkahibalo og katam-is? Dili sila makahibalo [tan-awa
sa D&P 29:39] (DBY, 345–36).

Mas labi kitang malipayon nga mga tawo kon kita adunay mga pagsulay,
kay ang Espiritu sa Dios mas ihatag diha sa matinud-anon [tan-awa sa
1 Pedro 3:14] (DBY, 347).

Ako moingon sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang tanan natong
buhaton mao ang pagkat-on mahitungod sa Dios. Pasagdi nga mamakak
ang mga bakakon, pasagdi nga manumpa ang mga tigpanumpa, ug sila
moadto sa perdisyon. Ang tanan natong buhaton mao ang pagpadayon ug
pagpataas, ug sa pagsunod sa mga kasugoan sa atong Amahan ug Dios; ug
siya molibug sa atong mga kaaway (DBY, 347).
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Kita nakaagi og daghang mga kasinatian, kita moingon, kalisdanan, bisan
og ako buot nga ang akong tanang mga kaigsoonan makasabut nga wala
kanako kining pulonga, kay ang tanan nakong naagian alang kanako
kalipay; apan ingon og kita nagsakripisyo og dako, ug miagi sa daghang mga
kasinatian sa pagsulay ug mga tintasyon, walay pagduhaduha kabahin niini.
Nakasinati kita og mga tintasyon, kapin kun kulang, ug malipayon natong
gidawat ang pagpangawat sa atong mga kabtangan. Sa akong kaugalingon
ako adunay mga butang kalimaon ang gidaghanon sa wala pa ako moanhi
niini nga walog, mibiya sa tanan nga gipanalangin sa Ginoo kanako kabahin
sa kalibutanon nga mga butang, nga, sa nasud nga akong gipuy-an dili ra
gamay (DBY, 347–48).

Kabahin sa mga pagsulay, nganong libugon ninyo ang inyong mga
kasingkasing, ang lalaki o babaye nga nakapahimulos sa espiritu sa atong
relihiyon walay mga pagsulay, apan ang lalaki ug babaye kinsa naningkamot
sa pagsunod sumala sa Ebanghelyo sa Anak sa Dios, ug sa samang higayon
mogunit sa espiritu sa kalibutan, adunay mga pagsulay ug mga kasubo nga
mahait ug masakit, ug kana, sa kanunay (DBY, 348).

Isalikway ang yugo sa kaaway, ug ibutang ang yugo ni Kristo, ug kamo
makaingon nga masayon ang iyang yugo ug magaan ang iyang luwan. Kini
akong nahibaloan pinaagi sa kasinatian (DBY, 347–48).

Ang Ginoo mitabang sa masinupakon nga mahimong mapainubsanon
pinaagi sa pagpanton kanila ug pagtugot nga sila gukuron.

Kon kita motan-aw sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kita mangutana,
kinahanglan ba silang gukuron? Oo, kon sila masinupakon. Kinahanglan
bang pantunon ang usa ka anak nga lalaki o usa ka babaye? Oo, kon sila
masinupakon [tan-awa sa D&P 105:6]. Apan pananglit sila hingpit nga
masulundon ngadto sa matag gikinahanglan sa ilang mga ginikanan, aduna
bay panginahanglan nga pantunon sila? Kon aduna, wala ako makasabut sa
baruganan niini. Wala nako makita ang panginahanglan sa pagpanton sa usa
ka masulundon nga anak, ni ako nakakita sa panginahanglan sa pagpanton
gikan sa Ginoo diha sa mga katawhan kinsa hingpit nga masulundon.
Napanton ba kini nga mga katawhan? Oo, napanton sila (DBY, 350).

Kadtong kinsa mitalikod gikan sa balaan nga mga kasugoan makasugat
og mga pagsulay nga tinuod nga mga pagsulay. Sila mobati sa kasuko sa
Makagagahum diha kanila. Kadtong kinsa malinawon ug buotan nga mga
anak makadawat sa daghang mga panalangin sa ilang Amahan ug Dios.
Pagmalinawon, ug ibutang ang inyong pagsalig sa Ginoong Makakagahum
[tan-awa sa D&P 101:16] (DBY, 351).

Kita sa walay katapusan mas mapanalanginan tungod sa mga pagpang-
gukod ug sa pagkawaly hustisya nga atong giantus, kay sa nagpabilin pa
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kita sa atong gipuy-an diin kita giabug—kay sa kita mitugot sa pagpabilin
sa atong mga uma, mga tanaman, mga tindahan, mga galingan, makinarya
ug sa tanan nga kanhi atoa (DBY, 346).

Ang matarung pagagukuron sa dautan, apan ang Dios mogiya sa
Iyang mga katawhan, ug ang Iyang buhat magpadayon.

Ayaw pagbaton og kahadlok, kay kon ang pulong sa Ginoo tinuod, kamo
pagasulayan sa tanang mga butang; o pagmaya ug pag-ampo sa walay
hunong, ug sa tanan pasalamat, bisan pa og kawaton ang inyong mga
butang, kay ang kamot sa Ginoo naggiya kanato, ug magpadayon sa pagbu-
hat sa ingon. Himoa nga ang lalaki ug babaye mobalaan sa ilang mga kauga-
lingon sa atubangan sa Ginoo, ug sa kalooy sa Makagagahum mabalaan
alang sa ilang kaayohan (DBY, 347).

Ang [Dios] migiya niini nga mga katawhan sa lain-laing mga bahin sa
Estados Unidos, ug ang tudlo sa pagtamay gipunting nganha kanila.... Ang
Ginoo adunay iyang katuyoan niini. Mahimo kamong mangutana kon unsa
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Sa gipakita niini nga litrato, ang lokal nga mga sundalo usahay
masuk-anon ug madumtanon sa unang mga Santos.
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ang iyang katuyoan. Nasayud kamong tanan nga ang mga Santos kinahang-
lang himoong putli, sa pagsulod ngadto sa celestial nga gingharian.
Gi-rekord nga si Jesus nahimong hingpit pinaagi sa pag-antus [tan-awa sa
Mga Hebreohanon 5:8–9]. Ngano nga kinahanglan kitang maghunahuna
nga sulod sa usa ka higayon kita makaandam sa pagsulod ngadto sa gingha-
rian sa kapahulayan uban kaniya ug sa Amahan, nga dili moagi sa susamang
pagsulay? (DBY, 346).

Si Joseph dili unta mahingpit, bisan og siya nagpuyo og liboan ka mga tuig,
kon wala pa siya makadawat og pagpanggukod. Kon nabuhi pa siya og liboan
ka tuig, ug migiya niini nga katawhan, ug misangyaw sa Ebanghelyo nga walay
pagpanggukod, dili unta siya mahingpit ingon man usab sa edad nga [trayn-
tay otso] anyos. Mahimo ninyong ingnon, kon kini nga mga katawhan tawgon
sa pagsagubang og mga kasinatian sa kasakit ug pag-antus, giabug gikan sa
ilang mga panimalay, ug gibato, ug gitamay, ug gihinloan, ang Makagagahum
mopadayon sa iyang buhat sa hilabihan nga kakusog (DBY, 351).

Sa matag higayon nga inyong patiran ang “Mormonismo” gipatiran
ninyo kini padulong sa kalamboan, wala kamo niini magpatid nga
mahimong mas ngil-ad. Ang Ginoo nga Makagagahum maoy nagbuot niini
(DBY, 351).

Kon kita dili moantus sa grabing pagpanggukod, ang mga baruganan
nga atong gituohan, nga makapadani sa pagtagad sa maayo ug dautan
dinhi sa yuta ug maoy gihisgutan sa daghang mga katawhan ug nga gilakip
sa ilang pilosopiya, dawaton sa liboan kinsa karon walay pagtagad niini.
(DBY, 351).

Sa matag higayon nga sila mogukod ug mosulay sa pagdaot niining mga
katawhan, sila mipataas kanato, mipahuyang sa ilang kaugalingong mga
kamot, ug milig-on sa mga kamot ug mga bukton sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw. Ug sa matag higayon nga sila maningkamot sa pagpagamay
kanato, ila kining gipadaghan. Ug sa ilang pagpaningkamot sa pagdaot sa
hugot nga pagtuo ug hiyas niini nga mga katawhan, ang Ginoo mipalig-on
sa huyang nga mga tuhod, ug milig-on sa nagkaluya nga pagtuo ug gahum
sa Dios, pinaagi sa kahayag, ug salabutan. Ang pagkamatarung ug gahum
nga gidugang sa Dios niini nga mga katawhan tugbang sa pagpaningkamot
sa Yawa sa paglaglag niini (DBY, 351).

Pasagdi kami, ug among ipadala ang mga Elder ngadto sa kinatumyang
bahin sa yuta, ug pundukon ang Israel bisan hain sila, ug kon kamo
mogukod kanamo, mas dali namo kining mahuman tungod kay kami
motapul kon pasagdan, ug ganahang matulog og kadiyut, matagpilaw og
gamay, ug mopahulay og gamay. Kon pasagdan ninyo, maglingawlingaw
kami og gamay, apan kon kamo mogukod kanamo, kami labaw nga
magmakugihon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo (DBY, 351).
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang Ginoo mosulay kanato aron makapakita sa atong mga
kaugalingon nga angay sa celestial nga himaya.

• Ngano sa inyong pagtuo nga gitawag ni Presidente Young kini nga
kinabuhi nga “usa ka adlaw sa pagsulay”? (Tan-awa usab sa Abraham
3:22–26.) Sa unsa nga paagi nga ang mga pagsulay makaandam kanato
sa pagsulod sa celestial nga gingharian?

• Ngano nga gikinahanglan nga makasinati sa nagkaatbang nga mga
gahum sa maayo ug sa dautan? (Tan-awa usab sa 2 Nephi 2:11–14.)

• Ngano sa inyong pagtuo nga si Presidente Young mapasalamaton kaayo
sa mga pagsulay nga iyang nadawat ug sa ubang mga Santos? Sa unsa
nga paagi nga ang mga pagsulay makatabang kaninyo nga mahimong
mas maayo nga Santos sa Ulahing mga Adlaw?

• Unsay gipasabut sa “pagbutang sa yugo ni Kristo”? (Tan-awa usab sa
Mateo 11:28–30.) Sa unsa nga paagi nga ang pagbutang sa yugo ni Kristo
makatabang kanato nga magmalipayon kon mag-atubang og mga pagsu-
lay? (Tan-awa usab sa Mosiah 24:13–15.)

Ang Ginoo mitabang sa masinupakon nga mahimong mapainubsanon
pinaagi sa pagpanton kanila ug pagtugot nga sila gukuron.

• Ngano nga usahay ang Ginoo mopanton kanato? (Tan-awa usab sa D&P
101:2–8.) Unsa ang mahinungdanon sa atong tubag ngadto niana nga
pagpanton? Sa unsa nga paagi nga ang pagkat-on niini nga baruganan sa
husto nga paagi makatabang sa mga ginikanan ug mga anak nga
makahimo og mas maayo nga mga pamilya?

• Si Presidente Young miingon nga ang mga Santos “sa walay katapusan
mas mapanalanginan tungod sa mga pagpanggukod ug sa pagkawalay
hustisya nga [ilang] giantus … kay sa [sila] mitugot sa pagpabilin ... [sa
tanan sa ilang] kanhi nga mga kabtangan.” Ngano nga mas dako nga
panalangin nga masilotan tungod sa pagkamasinupakon kay sa tugutan
nga magpabilin nga haruhay diha sa makasasala nga kahimtang?
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Ang matarung pagagukuron sa dautan, apan ang Dios mogiya
sa Iyang mga katawhan, ug ang Iyang buhat magpadayon.

• Si Presidente Young miingon nga ang masinupakon pagagukuron, apan
naghisgot usab siya mahitungod sa masulundon nga mga katawhan—
sama ni Jesukristo, Joseph Smith, ug sa mga misyonaryo—kinsa
gigukod. Sumala ni Presidente Young, ngano nga ang Dios mitugot sa
dautan nga mogukod sa matarung?

• Si Presidente Young miingon nga ang pagpanggukod batok sa Simbahan
makapadayon hinoon sa buhat sa Ginoo “uban sa hilabihan nga
kakusog.” Unsa ang gisulti niini kanato mahitungod kon unsaon sa
pagtubag sa mga pang-ataki batok sa kamatuoran? Unsa ang atong
mabuhat sa pagtudlo sa atong mga anak sa pagbuntog sa pagpanggukod?
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Yutan-ong Panggobyerno ug
ang Gingharian sa Dios

Presidente Brigham Young—tigpahimutang og pamuy-anan, batid sa
panggobyerno, ug ang unang gobernador sa Utah—mipasidungog ug miser-
bisyo sa iyang gobyerno. Niadtong Hulyo 1846, samtang ang mga Santos
nangandam alang sa biyahe gikan sa Iowa ngadto sa Salt Lake Valley,
nakadawat sila og hangyo gikan sa gobyerno sa Estados Unidos alang sa
panabang sa gubat sa Mexico. Bisan og ang gobyerno wala mosuporta sa
mga Santos atol sa ilang mga pagsulay sa Missouri ug sa Illinois, si
Presidente Young mimando sa pagtawag sa Mormon Battalion aron sa pagta-
bang sa gubat ug misaad sa mga tawo nga sila dili kinahanglang makig-away
kon sila magbinuotan. Kini nga saad natuman. Ang pagpalista sa Mormon
Battalion nakahatag usab og kwarta aron sa pagtabang sa mga Santos nga
makabalhin padulong sa kasadpan. Lima ka gatus ka mga tawo mibiya sa
Kampo sa Israel alang sa malisud nga 2,000 ka milya nga martsa padulong
sa California ug sa Dagat sa Pasipiko. Miingon si Presidente Young sa mga
miboluntaryo, “Wala ako maghunahuna nianang gamay nga pundok sa
kalalakin-an nga dili makahunahuna nga, ‘Panalangini sila Dios hangtud sa
hangtud.’ Gibuhat nato kining tanan aron sa pagpakita sa Gobyerno nga kita
maunungon” (DBY, 476). Kanunay nga giawhag ni Presidente Young ang
mga Santos nga magmaunungon sa ilang gobyerno, sa pagsunod sa balaod
niini, ug sa pagpili og tawo nga mahiyason ug maligdong ngadto sa buhatan
sa publiko.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang yutan-ong mga panggobyerno kinahanglang ipasikad
sa mga balaod sa Dios aron makalahutay.

Kon ang usa ka nasud molapas sa maayong mga balaod ug modaugdaog
ni bisan kinsa sa iyang mga lungsuranon o laing nasud, hangtud mapuno ang
kopa sa kadautan, pinaagi sa mga buhat nga hingpit nga ubos sa iyang kauga-
lingong pagmando, ang Dios motangtang kanila kinsa anaa sa awtoridad
gikan sa ilang gahum, ug sila makalimtan; ug siya mokuha og laing mga
katawhan, bisan og pobre ug tinamay, nagsagitsit ug gihuhungihong taliwala
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sa inila nga mga nasud, ug hatagan sila sa gahum ug kaalam; ug sila motubo
ug mouswag, hangtud sila mahimong bantugang nasud sa yuta (DBY, 357).

Dagko ug gamhanan nga mga gingharian ang miabut ngadto sa kinatum-
yan sa tawhanong kabantog pinaagi kaniya, aron sa pagpahinabo sa iyang
wala mahibaloi nga mga katuyoan, ug sa iyang pagbuot sila pagawagtangon
gikan sa kalibutan ug mawala sa kahingpitan. Kining tanan nga dagkong
mga kausaban nagtudlo ug nag-andam sa paagi sa pagtukod sa iyang
Gingharian sa ulahing mga panahon, nga mobarug sa kahangturan ug
motubo sa kabantog ug gahum hangtud ang balaan, mahangturon, nga
relihiyoso ug politikanhong kalinaw mohimo sa mga kasingkasing sa mga
pobre taliwala sa mga tawo mahimaya sa kalipay diha sa Usa nga Balaan sa
Israel, ug nga ang iyang Gingharian bisan asa magmadaugon (DBY, 357).

Ang miila og Dios nga panggobyerno [mao] ang usa diin ang tanang
mga balaod gimando ug gihimo diha sa pagkamatarung, ug kansang mga
opisyal nakaangkon niana nga gahum gikan sa Makagagahum (DBY, 354).

Kon ang Gingharian sa Dios, o ang usa ka miila og Dios nga panggob-
yerno, gitukod dinhi sa yuta, daghang mga binuhatan nga karon nagdag-
sang pagawagtangon (DBY, 354).

Ang usa ka komunidad dili tugutan nga mopasundayag sa kaugalingon sa
pagbatok sa lain sa pagpugos kanila sa pagsunod sa ilang sumbanan; usa ka
denominasyon dili tugutan nga mogukod sa lain tungod kay sila nagkalahi
og relihiyoso nga pagtuo ug paagi sa pagsimba. Ang matag usa hingpit nga
mapanalipdan sa pagpahimulos sa tanang relihiyoso ug sosyal nga mga
katungod, ug walay estado, walay panggobyerno, walay komunidad, walay
tawo nga adunay pribilehiyo sa paglapas sa katungod sa lain, ang usa ka
komunidad nga Kristiyano dili makigbatok ug mogukod sa lain (DBY, 354).

Bisan kinsa ang mabuhi nga makakita sa Gingharian sa Dios nga hingpit
nga matukod dinhi sa yuta makakita og usa ka panggobyerno nga manali-
pod sa matag tawo sa iyang mga katungod. Kon kana nga panggobyerno
naghari ... inyong makita ang Roman Catholic, ang Greek Catholic, ang
Episcopalian, ang Presbyterian, ang Methodist, ang Baptist, ang Quaker, ang
Shaker, ang [Hindi], ang [Muslim], ug ang matag matang sa mga tigsimba
nga mapanalipdan pag-ayo sa ilang tanang mga katungod ug mga pribile-
hiyo sa pagsimba kon kinsa, unsa, ug kon unsay ilang gusto, dili magyatak
sa katungod sa uban. Si bisan kinsa ba nga tawo nga nagtinarung sa iyang
paghukom magtinguha og mas dako nga kalingkawasan? (DBY, 355).

Sa unsa nga paagi nga ang panggobyerno sa nga gawasnong gipili
makabarug? Adunay usa lamang ka paagi nga kini makabarug. Kini makala-
hutay, apan unsaon? Kini makalahutay, sama sa panggobyerno sa langit nga
makalahutay, diha sa mahangturong bato sa kamatuoran ug hiyas; ug nga
mao lamang kini ang kapasikaran diin ang bisan unsa nga panggobyerno
makalahutay (DBY, 355).
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Kadtong kinsa modumala kinahanglang adunay kaalam ug kaligdong.

Ako buot og maayong panggobyerno, ug niana ako buot nga kini maala-
mon ug makiangayon nga ipangalagad. Ang panggobyerno sa langit, kon
gipangalagad sa dinautan, mahimong usa sa labing ngil-ad nga panggob-
yerno sa ibabaw sa yuta. Bisan unsa pa ka maayo ang panggobyerno, gawas
kon kini gipangalagad sa matarung nga mga tawo, usa ka dautan nga
panggobyerno ang mahimo gikan niini (DNW, 3 sa Hunyo 1863, 2).

Walay tawo nga angay momando, modumala, ug modiktar, hangtud nga
siya ... mosunod sa balaod, ug mopakita sa iyang kaugalingon nga takus,
pinaagi sa pagsunod sa balaod nga ibabaw kaniya, nga mahimong magtu-
tudlo niana nga balaod (DBY, 357).

[Ang maayong panggobyerno nagkinahanglan og usa ka lider kinsa]
makahimo sa pagpakigsulti nga masabtan sa mga katawhan, sumala sa
ilang kapasidad, impormasyon sa tanang mga punto kalabut sa makianga-
yon nga pagpangalagad sa Panggobyerno. Siya kinahanglang makasabut
unsa nga administratiba nga palakat ang labing makaayo sa nasud. Siya
kinahanglan usa nga adunay kahibalo ug gawi nga maalamong mobansay
sa gahum sa pagpili, kutob nga kini pinasubay sa batakang balaod nga anaa
sa iyang pagmando ug mopili lamang og maayo ug takus nga mga tawo
alang sa buhatan. Dili lamang siya motuman sa legal ug makiangayon nga
mga tinguha sa iyang mga sumusunod, apan kinahanglan nga siya makaha-
tag og kahayag sa ilang pagsabut ug motarung sa ilang pagsabut. Ug ang
tanan nga maayong mga opisyal sa tinuod nga gawasnong mopili nga
administrasyon kanunay nga maningkamot sa seguridad sa mga katungod
sa tanan, bisan unsa ang sekta o pundok (DBY, 363).

Ang mga tawo kinahanglang mohugop sa ilang mga pagbati, sa ilang
impluwensya, ug sa ilang hugot nga pagtuo sa pagpili sa labing maayong
tawo nga ilang makita nga mahimo nilang Presidente, kon wala na siyay
laing kaunon kay sa mga patatas ug asin—ang usa ka tawo nga dili mangan-
doy nga mahimong bantugan kay sa mga tawo kinsa nagtudlo kaniya, apan
malipayon sa pagpuyo sama sa ilang pagpuyo, sa pagsinina sama sa ilang
pagsinina, ug sa matag maayong butang makighiusa kanila (DBY, 363).

Buot kita og mga tawo nga modumala sa nasud kinsa mas moatiman ug
mahigugma sa kaayohan sa nasud kay sa bulawan ug pilak, dungog, o
pagkabantugan (DBY, 364).

Ang mga miyembro sa Simbahan adunay katungdanan nga
mahimong responsable nga mga lungsuranon.

Ang indibidwal nga pagdumala sa kaugalingon mao ang kapasikaran sa
tanang tinuod ug epektibo nga pagdumala sa langit o sa yuta.... Ang panggob-
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yerno ubos sa mga kamot sa dautan nga mga tawo matapos sa kaalautan
ngadto niana nga mga katawhan, apan sa mga kamot sa matarung kini
mahangturon, samtang ang gahum niini moabut ngadto sa langit (DBY, 355).

Kon magpuyo kita sa atong relihiyon, motahud sa atong Dios ug sa
iyang Priesthood, niana kita motahud sa tanang maayong panggobyerno
ug balaod dinhi sa yuta.... Sa nagkalain-laing mga nasud, mga gingharian ug
mga panggobyerno sa kalibutan makita ang mga balaod, mga ordinansa ug
mga kasugoan nga maayo alang sa mortal nga tawo (DBY, 358).

Politiko ba kita nga mga tawo? Oo, politiko sa pagkatinuod. Apan unsa
nga pundok kamo nahisakop o inyong botaran? Ako mosulti kaninyo kinsa
ang atong botaran: atong botaran ang tawo nga mopaluyo sa mga baruga-
nan sa sibil ug relihiyoso nga kalingkawasan, ang tawo kinsa nakahibalo sa
labing daghan ug kinsa adunay labing nindot og kasingkasing ug pangutok
sa usa ka tawo nga batid sa panggobyerno; ug dili kita magsapayan kon unsa
ka gamay bisan og siya usa ka whig, usa ka democrat, ... usa ka a republi-
can, ... o bisan unsa. Kini ang atong politika (DBY, 358).

Kita, sama sa tanang uban nga maayong mga lungsuranon, kinahanglang
maningkamot sa pagbutang niadto nga mga tawo diha sa gahum, kinsa
mobati sa katungdanan ug mga responsibilidad nga anaa kanila ngadto sa
daghan kaayong mga katawhan; kinsa mobati ug makaamgo sa importante
nga mga pagsalig nga gitugyan diha kanila pinaagi sa tingog sa mga kataw-
han kinsa mitawag kanila sa pagpangalagad sa balaod (DBY, 362).

Kinsa ang atong gusto nga molingkod sa atong publiko nga mga
buhatan? Gusto kita sa labing maayo nga mga tawo nga atong makita alang
sa pagka-gobernador ug magbabalaod, ug alang sa matag buhatan sa
pagsalig ug responsibilidad; ug kon kita makaangkon na kanila, iampo nato
sila ug mohatag sa atong pagsalig ug impluwensya sa pagbuhat sa kabubut-
on sa Dios ug sa pagpatunhay sa ilang mga kaugalingon ug sa mga kataw-
han diha sa kamatuoran ug pagkamatarung (DBY, 358).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang yutan-ong mga panggobyerno kinahanglang ipasikad
sa mga balaod sa Dios aron makalahutay.

• Ngano nga kinahanglan gayud nga ang mga panggobyerno ipasikad sa
mga balaod sa Dios aron magmalampuson? Unsay mahitabo sa katapu-
san sa bisan unsa nga panggobyerno nga wala ipasikad sa matarung nga
mga baruganan? (Alang sa mga ehemplo niini nga resulta, hunahunaa
ang kabantog ug pagkapukan sa gingharian sa Nephite ug sa Lamanite
sa nagkalain-lain nga mga panahon sa tibuok Basahon ni Mormon.)

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang katuyoan sa yutan-ong mga
panggobyerno? (Tan-awa usab sa D&P 134:1.)
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• Sa unsa nga paagi nga ang katilingban lahi kon ang panggobyerno nga
teyokrasya matukod dinhi sa yuta? Unsa ang gihunahuna ni Presidente
Young nga labing dakong kagawasan nga ikahatag sa panggobyerno nga
teyokrasya? (Tan-awa usab sa D&P 134:4, 7, 9.)

Kadtong kinsa modumala kinahanglang adunay kaalam ug kaligdong.

• Unsa nga mga hiyas ang kinahanglang anaa sa lider sa panggobyerno?
Kon ang mga lider sa panggobyerno may salabutan, maalamon, ug
kugihan, ngano nga importante nga sila usab adunay mga hiyas sama sa
pagkamatinuoron ug maayong gawi?

• Ngano nga kinahanglan gayud nga ang may purohan nga mahimong
lider may kasinatian nga gidumala sa dili pa siya angayan nga modumala?
Ngano nga mahinungdanon alang sa mga lider nga magpakita nga sila
masulundon sa balaod?

Ang mga miyembro sa Simbahan adunay katungdanan nga
mahimong responsable nga mga lungsuranon.

• Ngano nga ang “indibidwal nga pagdumala sa kaugalingon” importante
kaayo ngadto sa kalampusan sa yutan-ong pagdumala? Sa unsa nga paagi
nga ang pagkamatarung sa mga katawhan nga gidumala makaapekto sa
kalampusan sa panggobyerno?

• Ngano nga importante nga mobotar kon kamo hatagan og kahigayunan?
Unsaon ninyo sa paghukom kon kinsa ang botaran?

• Unsaon ninyo sa pagtuman sa inyong katungdanan nga mahimong
responsable nga mga lungsuranon? (Tan-awa usab sa D&P 134:5–6.)
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Pagsabut sa Kamatayon
ug Pagkabanhaw

Sa tulumanon sa haya ni Elder Thomas Williams niadtong 13 sa Hulyo
1874, si Presidente Brigham Young namulong mahitungod sa hilisgutan sa
kamatayon: “Pagkangingit nga walog ug landong nga maoy atong tawag
sa kamatayon! Sa pag-agi niining kahimtang sa pagkatawo sumala sa
mortal nga lawas, ngadto sa kahimtang sa kahaw-ang, pagkakatingalahan
niini! Pagkangitngit niini nga walog! Pagka misteryoso niini nga dalan, ug
kita kinahanglang moagi niini nga mag-inusara. Buot akong mosulti
kaninyo, akong mga higala ug kaigsoonan, kon kita makakita sa mga
butang nga ingon nga kini mao, ug sa atong pagkakita ug pagsabut niini,
kini nga mangitngit nga anino ug walog hilabihan kawalay hinungdan nga
kita mobalik ug molingi-lingi niini ug maghunahuna, kon kita nakatabok na
niini, ngano sa tinud-anay kini nakahatag og dakong bintaha sa akong
tibuok pagpakabuhi, kay ako miagi gikan sa kahimtang sa kasubo, kaguol,
pagbangutan, kaalaot, kagul-anan, kasakit, kahigwaos ug kahigawad
ngadto sa usa ka kahimtang sa pagkatawo, diin ako makapahimulos sa
kinabuhi sa kinatibuk-an kutob sa mahimo nga walay lawas. Ang akong
espiritu nahimong gawasnon, dili na ako uhawon, dili na ako buot matulog,
dili na ako gutumon, dili na ako kapuyon, ako modagan, ako molakaw, ako
nagtrabaho, mobiya ako, mobalik ako, ako mobuhat niini, ako mobuhat
niana, bisan unsay gisugo kanako, wala nay kasakit o kakapoy, ako puno sa
kinabuhi, puno sa kalagsik, ug ako nakapahimulos sa presensya sa akong
langitnong Amahan pinaagi sa gahum sa iyang Espiritu. Buot akong
mosulti ngadto sa akong mga higala, kon kamo mopuyo sa inyong relihiyon,
magpuyo aron mapuno sa hugot nga pagtuo sa Dios, nga ang kahayag sa
kahangturan mosanag nganha kaninyo, kamo makakita ug makasabut
niining mga butanga alang sa inyong mga kaugalingon” (DNSW, 28 sa
Hulyo 1874, 1).
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Sa wala pa mokayab ngadto sa Iyang Amahan, ang nabanhaw
nga si Jesukristo nagpakita ngadto ni Maria.
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Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Yutan-ong kalipay dili ikatandi “sa himaya, kalipay ug kalinaw ug
kalipay sa kalag” kinsa mibiya sa mortalidad sa matarung nga kalinaw.

Usa kini ka dakong hinungdan sa kalipay ug kamaya ug kahupayan sa
iyang mga higala nga mahibalo nga ang usa ka tawo namatay sa kalinaw niini
nga kinabuhi, ug nakasiguro sa iyang kaugalingon sa usa ka mahimayaon
nga pagkabanhaw. Ang yuta ug ang kahingpitan sa yuta ug ang tanan nga
may kalabutan niini nga yuta sa yutan-ong kapasidad dili ikatandi sa himaya,
kamaya ug kalinaw ug kalipay sa kalag nga mibiya sa kalinaw (DBY, 370).

Ang pagbangutan alang sa matarung nga namatay mahitabo gikan sa
pagkawalay kahibalo ug kahuyang nga anaa sa mortal nga tabernakulo, nga
nahan-ay nga kapuy-an sa espiritu. Bisan unsa pa nga kasakit nga atong
giantus, bisan unsa pay atong agian, kita buot nga magpakabuhi, ug dili
gusto nga sila mobiya kanato. Kita buot nga magpadayon ang sosyal nga
relasyon sa pamilya nga atong gibatunan sa usag usa; ug dili gusto nga
mobiya sa usag usa (DBY, 370).

Tinuod nga malisud ang pagbiya sa atong mga higala. Kita mga nilalang
sa pagbati, sa simpatiya, sa gugma, ug masakit alang kanato nga mobiya sa
atong mga higala. Gusto nato nga sila anaa sa mortal nga lawas, bisan og
sila mag-antus sa kasakit. Wala ba kita maghinakog niini? Dili ba hinoon kita
maglipay unta sa pagbiya niadtong kansang mga kinabuhi gihalad sa
pagbuhat og maayo, hangtud sa maanindot nga pangidaron sa pagkatigu-
lang? (DBY, 371).

Apan kon kita nakahibalo ug nakakita sa kahangturan, kon kita hingpit
nga gawasnon gikan sa kahuyang, pagkabuta, ug pagkatulugon nga mao
ang atong kahimtang diha sa unod, kita wala untay kinaiya nga magbakho
o magbangutan (DBY, 370).

Mao nga kon kamo mahigmata didto sa kalibutan sa espiritu kamo
matinud-anong makasulti, “Dili na ako makahimo og mas maayo pa sa
akong mortal nga kinabuhi, kon ako magpakabuhi pa pag-usab.” Ako
moawhag kaninyo, alang sa Balay ni Israel, alang sa Zion nga atong pagatu-
kuron, sa pagpuyo nga matarung, gikan niining higayuna, sukad karon,
hangtud sa kahangturan, nga ang inyong mga kinaiya makapahimuot sa
unsay makita sa balaan nga mga binuhat. Pagpuyo og diosnon nga mga
kinabuhi, nga dili ninyo mahimo kon kamo dili magpuyo og matarung nga
mga kinabuhi (DBY, 370).



Sa kamatayon ang espiritu mobulag gikan sa lawas, ang lawas mobalik
ngadto sa yuta, ug ang espiritu mosulod sa kalibutan sa espiritu.

Ang matag tawo nga adunay baruganan sa kinabuhing dayon kinahang-
lan nga motan-aw sa iyang lawas nga yutan-on. Ang atong mga lawas
kinahanglan mobalik sa ilang inahang yuta. Tinuod, alang sa kadaghanang
mga tawo nga usa kini ka dautang hunahuna nga ang atong espiritu, sulod
sa dugay o mubo nga panahon, mabulag gikan sa atong mga lawas, ug
liboan ug minilyon ang anaa ubos niini nga kasakit sa ilang tibuok
kinabuhi. Kon sila nakasabut sa plano niini nga pagsulay ug sa tinuod nga
mga baruganan sa kinabuhing dayon, gamay ra kining butanga alang sa
lawas nga mag-antus ug mamatay (DBY, 368).

Ang Ginoo nahimuot sa pagbuhat sa lawas dinhi, ug mibutang sa mga
espiritu niini, ug sila nahimong maalamong mga binuhat. Unya, sa dili
madugay, ang lawas, kini nga inyong mahikap, nga inyong mabati, makita,
magunitan, uban pa, mobalik ngadto sa inahang yuta. Patay ba ang
espiritu? Wala…. Ang espiritu buhi gihapon, kon kini nga lawas mobalik na
pag-usab ngadto sa yuta, ug ang espiritu nga gibutang sa Dios diha sa lawas
moadto sa kalibutan sa mga espiritu (DBY, 368).

Ang atong mga lawas naglangkob sa makita, mahikap nga butang, sama
sa nasabtan ninyong tanan; nasayud usab kamo nga ang lawas natawo niini
nga kalibutan. Nagsugod sila sa pag-ambit sa mga elemento nga gipahia-
ngay sa ilang pagkahimo ug pagtubo, pagtubo ngadto sa pagkalalaki [o sa
pagkababaye], pagkatigulang, pagkadunot, ug pagbalik ngadto sa abug.
Karon sa unang bahin, bisan og gipasabut na nako kini sa daghang mga
higayon, unsay atong gitawag nga kamatayon mao ang dagan sa kinabuhi,
kinaiya sa butang nga naglangkob sa lawas, ug maoy hinungdan sa pagka-
dunot human mobiya ang espiritu sa lawas. Kon dili pa niana nga kamatu-
oran, ang lawas, nga gibiyaan sa espiritu, magpabilin unta sa tibuok
kahangturan, sama sa pagbiya sa espiritu niini, ug dili madunot (DBY, 368).

Si Jesukristo mao ang unang bunga sa pagkabanhaw.

Si Jesus mao ang unang nabanhaw gikan sa mga patay, sa inyong kasayu-
ran. Bisan si Enoch, Elijah, Moises, ni bisan kinsa nga tawo nga nagpuyo
diha sa yuta, bisan unsa pa siya ka matarung, nakaangkon sa pagkabanhaw
hangtud human mobangon ang lawas ni Jesukristo gikan sa lubnganan
pinaagi sa anghel. Siya ang unang nabanhaw gikan sa mga patay. Siya ang
Ginoo sa pagkabanhaw—ang unang unod nga nagpuyo dinhi human
makadawat sa himaya sa pagkabanhaw (DBY, 374).

Dili kini milagro ngadto kaniya. Siya adunay mga tubod sa kinabuhi ug
sa kamatayon nga anaa sa iyang gahum, siya adunay gahum sa paghalad sa
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iyang kinabuhi ug gahum sa pagbawi niini. Mao kini ang iyang gisulti, ug
kinahanglang motuo kita niini kon kita motuo sa kasaysayan sa
Manluluwas ug sa mga panultihon sa mga Aposotles nga na-rekord diha sa
Bag-ong Tugon. Si Jesus aduna niini nga gahum ug diha sa iyang kaugali-
ngon, ang Amahan mitugyan niini ngadto kaniya, mao kini ang iyang
kabilin, ug siya adunay gahum sa paghalad sa iyang kinabuhi ug pagbawi
niini pag-usab (DBY, 340–41).

Ang dugo nga iyang gipaagas didto sa Bukid sa Kalbaryo wala niya
madawat pag-usab diha sa iyang mga kaugatan. Miagas na kini, ug sa dihang
nabanhaw siya, laing elemento ang mipuli sa dugo. Mao kini sa matag tawo
kinsa modawat sa pagkabanhaw; ang dugo dili mabanhaw uban sa lawas, nga
giplano lamang aron sa pagpatunhay sa kinabuhi sa karon nga kahimtang.
Kon kana mawala, ug kita makaangkon sa atong mga lawas pag-usab pinaagi
sa gahum sa pagkabanhaw, nga karon atong gitawag og kinabuhi sa lawas, ug
nabuhi gikan sa pagkaon nga atong gikaon ug sa tubig nga atong giinom
pagapulihan sa laing elemento, kay ang unod ug dugo dili makapanunod sa
Gingharian sa Dios [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:50] (DBY, 374).

Ang atong pagkamatinud-anon makapaandam kanato alang sa
mahimayaon nga pagkabanhaw, sa paghiusa sa atong lawas ug espiritu.

Ang Ebanghelyo sa kinabuhi ug kaluwasan nagpadayag ngadto sa matag
indibidwal kinsa midawat niini nga kini nga kalibutan usa lamang ka dapit sa
temporaryo nga gidugayon, pagpakabuhi, mga pagsulay, uban pa. Ang karon
niini nga porma ug mga kagamitan makita lamang sa pipila ka mga adlaw,
samtang kita gilalang aron mabuhi sa kahangturan. Ang dautan dili makakita
sa umaabut sumala sa kalabutan niini nga kalibutan. Kita nakasabut nga kon
kita makasinati og kamatayon, nan kita andam nga modawat sa pagka-
imortal—nga kon kita mobulag niini nga mga lawas atong isul-ob ang pagka-
imortal [tan-awa sa Alma 11:43–44]. Kini nga mga lawas mobalik ngadto sa
abug, apan ang atong paglaum ug hugot nga pagtuo nga kita makadawat
niini nga mga lawas pag-usab gikan sa mga elemento—nga kita makadawat
sa mao gayud nga pagkahan-ay nga ania kanato dinhi, ug nga, kon kita
magmatinud-anon sa mga baruganan sa [ebanghelyo] kagawasan, kita
makaandam sa paglahutay sa kahangturan (DBY, 372).

Human mobiya ang espiritu sa lawas, kini magpabilin nga walay taberna-
kulo didto sa kalibutan sa espiritu hangtud ang Ginoo, pinaagi sa iyang
balaod nga iyang gi-orden, magpahinabo sa pagkabanhaw sa mga patay
[tan-awa sa D&P 93:33–34]. Sa higayon nga ang anghel kinsa naghupot sa
mga yawe sa pagkabanhaw mopatingog sa iyang trumpeta, dayon ang talag-
saon nga mahinungdanong mga tipik nga mihan-ay sa atong mga lawas
dinhi, kon kita mihatag og pagtahud, bisan og kini gibutang sa kahiladman
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sa dagat, ug bisan ang usa ka tipik atua sa amihanan, ang lain atua sa habaga-
tan, ang lain sa silangan, ug ang lain sa kasadpan, maghiusa pag-usab sa usa
ka pamilok sa mata, ug ang atong mga espiritu mosulod ngadto niini.
Dayon kita makaandam sa pagpuyo uban sa Amahan ug Anak, ug kita dili
gayud mahimong maandam sa pagpuyo uban kanila hangtud niana nga
higayon. Ang mga espiritu, kon mobiya sa ilang mga lawas, dili mopuyo
uban sa Amahan ug sa Anak, apan mopuyo sa kalibutan sa Espiritu, diin
adunay mga dapit nga giandam alang kanila. Kadtong nagtahud sa ilang mga
tabernakulo, ug naghigugma ug nagtuo ni Ginoong Jesukristo, kinahang-
lang mogawas niining pagka-mortal, o sila dili makasul-ob sa pagka-imortal.
Kini nga lawas kinahanglang mausab kay kon dili, kon dili kini dili maandam
sa pagpuyo sa himaya sa Amahan (DBY, 372).

Human ang lawas ug espiritu mabulag pinaagi sa kamatayon, unsa,
kabahin niini nga yuta, ang atong unang madawat? Ang lawas, nga mao ang
unang tumong sa balaan nga pagbati lapas sa lubnganan. Una kitang
mianhi sa pag-angkon sa lawas. Ang espiritu [sa matarung nga lalaki o
babaye] nakabuntog sa lawas, ug ang lawas nagsunod sa matag bahin niana
nga balaan nga baruganan sa Dios nga gitanum diha sa tawo. Ang espiritu
putli ug balaan, ug mobalik nga putli ug balaan ngadto sa Dios, magpuyo
sa kalibutan sa espiritu nga putli ug balaan, ug, sa dili madugay, adunay

Ang kamatayon mao ang kamatuoran nga anaa kanunay alang sa mga Santos
nga mitabok sa kapatagan, ingon sa gipakita niini nga litrato.
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kahigayunan sa pagbalik ug pagsulod sa lawas pag-usab. Si [Jesukristo,]
nga naghupot sa mga yawe sa pagkabanhaw, nga miagi usab kaniadto sa
mao nga kasakit, pagatugyanan sa pagpabanhaw sa atong mga lawas, ug
ang atong mga espiritu maanaa ug andam sa pagsulod ngadto sa [atong]
mga lawas. Dayon, kon kita andam na nga modawat sa atong mga lawas,
sila ang unang yutan-ong mga butang nga nagpakita sa pagkabalaan nga
makab-ot sa tawo. Ang lawas lamang ang mamatay, ang espiritu buhi
kanunay (DBY, 373).

Ania kita sa kahimtang sa paglubong sa atong mga patay sumala sa
kapunongan sa Priesthood. Apan ang uban natong mga kaigsoonan namatay
sa dagat; dili sila malubong sa lubnganan, apan sila giputos sa luna ug
gihulog sa dagat, ug tingali sa duha ka minuto human niana diha na sila sa
tiyan sa iho, apan kadtong mga tawo mabanhaw, ug makadawat sa tanang
himaya nga sila takus, ug pagasul-uban sa tanang katahum sa nabanhaw nga
mga Santos, sama kon sila gipahimutang sa bulawan o pilak nga mga lungon,
ug sa dapit nga alang lamang sa paglubong sa mga patay (DBY, 373–374).

Walay tawo nga makasulod sa celestial nga gingharian ug makoronahan
sa celestial nga himaya, hangtud iyang maangkon ang nabanhaw nga lawas
(DBY, 375).

Ang bugtong tinuod nga mga katigayunan sa pagpakabuhi mao ang
alang kaninyo ug kanako sa pagsiguro sa atong mga kaugalingon og balaan
nga pagkabanhaw (DBY, 372).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang yutan-ong kalipay dili ikatandi “sa himaya, kalipay ug kalinaw ug
kalipay sa kalag” kinsa mibiya sa mortalidad sa matarung nga kalinaw.

• Bisan og masakit ang pagbiya sa atong mga minahal, sa unsang paagiha
nga kita magmaya ug makakita og kahupayan sa ilang kamatayon?

• Unsa ang gitambag ni Presidente Young mahitungod sa atong panahon
sa pagpangandam dinhi sa pagka-mortal? Mitudlo usab siya nga kita
magpuyo aron ang atong mga kinaiya “makapahimuot sa unsay makita
sa balaan nga mga binuhat.” Sa unsa nga paagi nga kita makasiguro nga
ang Adlaw sa Paghukom mao ang panahon sa kalipay alang kanato?

Sa kamatayon ang espiritu mobulag sa lawas, ang lawas mobalik
ngadto sa yuta, ug ang espiritu mosulod sa kalibutan sa espiritu.

• Ngano nga ang kamatayon kabahin sa “palakaw sa kinabuhi”?

• Unsa ang gitudlo ni Presidente Young mahitungod sa lawas kon ang
espiritu mobiya?

H U G N A  3 7



Si Jesukristo mao ang unang bunga sa pagkabanhaw.

• Unsa ang nakapahimo ni Jesus nga mabanhaw?

• Unsa ang atong nakat-unan mahitungod sa nabanhaw nga mga binuhat
gikan sa Pagkabanhaw ni Kristo? Sa unsa nga paagi nga ang atong mga
lawas mausab kon kita mabanhaw?

Ang atong pagkamatinud-anon makapaandam nato alang sa
mahimayaon nga pagkabanhaw, sa paghiusa sa atong lawas ug espiritu.

• Sumala ni Presidente Young, sa unsa nga paagi mahitabo ang pagkaban-
haw? (Tan-awa sa Alma 11:43; Mga Taga-Filipos 3:21.)

• Unsay buot ipasabut sa pagtahud sa atong mga tabernakulo?

• Ngano nga ang pagdawat sa “balaan nga pagkabanhaw” ang “bugtong
tinuod nga mga katigayunan sa pagpakabuhi”?
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Ang Kalibutan sa Espiritu

Samtang namulong sa haya ni Elder Thomas Williams, si Presidente
Brigham Young naghisgot mahitungod sa hilisgutan sa kamatayon:
“Kanunay nga moabut sa hunahuna sa mga tawo ang mga pangutana—
‘Ako buot makahibalo asa ako padulong! Masusi ba ninyo? Nan, kamo
moadto ngadto sa kalibutan sa espiritu, diin karon atua si Brother Thomas.
Siya karon misulod ngadto sa mas taas nga kahimtang, mao kana, ang
naangkon sa iyang espiritu, kay sa diha kini sa iyang lawas. ‘Nganong dili
ako makakita kaniya? Nganong dili nako maistorya ang iyang espiritu?
Buot unta nako nga makita ang akong bana o ang akong amahan ug makig-
sulti kaniya!’ Dili makatarunganon nga kamo makigsulti, dili matarung nga
kamo makigsulti; tingali inyong mataligam-an ang tinuod nga katuyoan sa
kinabuhi kon kamo aduna niini nga pribilehiyo, ug adunay sama nga pagsu-
lay sa hugot nga pagtuo nga inyong atubangon, dili kaayo malisud nga
dalan sa kasakit nga inyong pagalaktan, dili kaayo dako nga gubat nga
awayan, dili kaayo mahinungdanon nga kadaugan nga daugon, ug inyong
mataligam-an ang tumong nga inyong gipaningkamutan. Matarung kini
nga ingon niini, nga kini nga tabil isira; nga kita dili makakita sa Dios, nga
kita dili makakita og mga anghel, nga kita dili makigsulti kanila gawas kon
pinaagi sa higpit nga pagsunod sa iyang mga kinahanglanon, ug hugot nga
pagtuo diha ni Jesukristo (DNSW, 28 sa Hulyo 1874, 1).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang espiritu sa mga patay moadto sa kalibutan sa espiritu.

Kon mamatay na kini nga lawas, asa kamo padulong? Ngadto sa espiri-
tuhanon nga kalibutan (DBY, 376).

Ang dautan nga mga espiritu nga mobiya dinhi ug moadto sa kalibutan
sa espiritu, dautan ba sila didto? Oo (DNW, 27 sa Ago. 1856, 3).

Kon ang mga espiritu mobiya sa ilang mga lawas, ... Sila andam nga
makakita, makadungog ug makasabut sa espirituhanong mga butang....
Makakita ba kamo sa mga espiritu niini nga kwarto? Dili. Pananglit ang
Ginoo mohikap sa inyong mga mata aron kamo makakita, makakita na ba
kamo sa mga espiritu? Oo, sama sa inyong pagkakita karon sa mga lawas,
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sama sa sulugoon ni [Elisha] [tan-awa sa 2 Mga Hari 6:16–17]. Kon ang
Ginoo motugot niini, ug iyang kabubut-on nga kini mahitabo, kamo
makakita sa mga espiritu nga mibiya gikan niini nga kalibutan, sama sa
inyong pagkakita sa mga lawas uban sa inyong natural nga mga mata (DBY,
376–77).

Si Jesus miabli sa pultahan sa kaluwasan ngadto
niadtong atua sa kalibutan sa espiritu.

Si Jesus mao ang unang tawo nga misangyaw ngadto sa mga espiritu sa
bilanggoan, naghupot sa mga yawe sa Ebanghelyo sa kaluwasan ngadto
kanila. Kadto nga mga yawe gihatag ngadto kaniya sa adlaw ug takna nga
siya miadto ngado sa kalibutan sa espiritu, ug uban kanila iyang giablihan
ang pultahan sa kaluwasan ngadto sa mga espiritu diha sa bilanggoan
(DBY, 378).

Buot kitang mosakripisyo pag-ayo aron sa pagbuhat sa kabubut-on sa
Dios sa pagpangandam sa pagdala niadtong kinsa walay kahigayunan sa
pagpaminaw sa Ebanghelyo samtang dinhi pa sa yuta, tungod sa yano nga
katarungan nga, sa kalibutan sa espiritu, sila dili makapahigayon sa mga
ordinansa sa balay sa Dios. Miagi sila sa mapait nga kaagi, ug lapas sa
mahimo sa personal nga pagpahigayon alang sa kapasayloan sa ilang mga
sala ug alang sa ilang kahimayaan, ang sangputanan sila anaa ubos sa pangi-
nahanglan sa pagsalig sa ilang mga higala, sa ilang mga anak ug sa mga
anak sa ilang mga anak sa pagpahigayon alang kanila, aron sila madala
ngadto sa celestial nga gingharian sa Dios (DBY, 406).

Itandi kadtong mga lumulupyo sa yuta kinsa nakadungog sa Ebanghelyo
sa atong panahon, sa mga minilyon nga wala gayud makadungog niini, o
nakabaton sa mga yawe sa kaluwasan nga gipahayag ngadto kanila, ug
kamo makaingon dayon sama kanako, nga adunay dako kaayong trabaho
nga ipahigayon sa kalibutan sa espiritu (DBY, 377).

Hunahunaa ang minilyon ka mga tawo nga nabuhi ug namatay nga wala
makadungog sa Ebanghelyo dinhi sa yuta, nga wala ang mga yawe sa
Gingharian. Dili sila andam alang sa celestial nga himaya, ug walay gahum
nga makapaandam kanila kon wala ang mga yawe niini nga Priesthood
(DBY, 378).

Si Papa Smith [Joseph Smith Sr.] ug si Carlos [Smith] ug si Brother
[Edward Patridge], oo, ug ang tanang laing buotan nga Santos, sama ka bise
didto a kalibutan sa espiritu sama kaninyo ug kanako dinhi. Sila makakita
kanato, apan kita dili makakita kanila gawas kon ang atong mga mata
mabuksan. Unsa ang ilang gibuhat dinhi? Sila nagsangyaw, nagsangyaw sa
tanang higayon, ug nag-andam og dalan alang kanato aron sa pagpadali sa
atong buhat sa pagtukod og mga templo dinhi ug bisan asa (DBY, 378).
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Ang matag matinud-anon nga paghago sa tawo magpadayon kon ang
paghago ni Jesus, hangtud ang tanang mga butang nga mahimong tubson
matubos ug ipakita ngadto sa Amahan. Kita adunay dakong trabahoon
(DBY, 378).

Ang mga espiritu nga nagpuyo niini nga mga tabernakulo dinhi niini nga
yuta, kon sila mobiya niini moadto direkta ngadto sa kalibutan sa mga
espiritu. Unsa! Usa ka katiguman sa mga lumulupyo didto nga mga espiritu,
nag-uban sa usag usa, sama sa ilang gibuhat dinhi? Oo, mga kaigsoonan, sila
atua didto tanan, ug kon sila makig-uban sa usag usa, ug magpundok, sa
kabanayan, ug sa katilingban sama sa ilang gibuhat dinhi, ila kini nga pribile-
hiyo. Walay pagduha-duha, kapin kun kulang, nakakita, nakadungog, nag-
istoryahay sa usag usa, sa maayo ug sa dautan. Kon ang mga Elder sa Israel
niining ulahing mga panahon moadto ug mosangyaw ngadto sa mga espiritu
diha sa bilanggoan, sila makig-uban kanila, sama gayud sa atong mga Elder
uban sa dautan dinhi sa yuta, kon sila mosangyaw ngadto kanila (DBY, 378).

Ang kalibutan sa espiritu usa ka aktibo nga dapit
diin ang paglambo ug kauswagan posible.

Kon kamo atua na sa kalibutan sa espiritu, ang tanan didto makita nga
tinuod sama sa mga butang karon dinhi. Ang mga espiritu makasinati sa
mga espiritu didto sa kalibutan sa espiritu—mag-istoryahanay, makakita,
ug makagamit sa tanang matang sa komunikasyon ngadto sa usag usa sama
ka sinati ug ka tinuod samtang dinhi pa sa yuta. Didto, sama dinhi, ang
tanang mga butang ordinaryo, ug kamo makasabut niini sama sa inyong
pagkasabut sa ordinaryo nga mga butang. Kamo didto makakita nga
kadtong mga espiritu nga atong gihisgutan buhi; dili sila matulog. Ug kamo
makahibalo nga sila naningkamot sa ilang tibuok gahum—nagtrabaho ug
naghago sa makugihon sama ni bisan kinsa nga indibidwal sa pagtuman og
buhat niini nga kalibutan (DBY, 380).

Ang mga espiritu nakasinati sa mga espiritu sama nga ang lawas nakasi-
nati sa lawas, bisan og ang mga espiritu gihimo sa butang nga hilabihan nga
pino kaayo nga dili gani makita niining yano nga organisasyon. Sila
molakaw, mosulti, ug magmiting; ug ang mga espiritu sa buotan nga mga
tawo sama kang Joseph ug sa mga Elder, kinsa mibiya niini nga Simbahan
dinhi sa yuta sulod sa usa ka panahon aron maglihok sa laing kalibutan,
migamit sa ilang tanang gahum ug moadto sa lain-laing lugar aron sa
pagsangyaw sa Ebanghelyo, ug si Joseph naggiya kanila, nag-ingon, lakaw,
akong mga kaigsoonan, ug kon sila mobabag sa inyong dalan, lakaw ug
mandoi sila sa pagpapahawa. Anaa kaninyo ang Priesthood ug kamo
makapapahawa kanila, apan kon si bisan kinsa kanila ang gustong
maminaw sa Ebanghelyo, sangyaw ngadto kanila (DBY, 379).
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Ako makasulti kabahin sa pagbiya sa atong mga higala, ug sa atong pagbiya,
nga ako hapit na gayud makasabut sa kahangturan mao nga ako kinahanglan
nga mopakita og hilabihan ka hugot nga pagtuo nga motinguha nga mabuhi
kay sa akong nahimo sukad sa akong tibuok kinabuhi nga magpakabuhi. Ang
kahayag ug himaya sa sunod nga pinuy-anan dili ikahulagway. Kini walay
babag aron kon kita matigulang na og magkapandolpandol ug magmabinan-
tayon basin unya og kita matumba. Atong makita ang kabantan-onan, gani,
kanunay nagkapandolpandol ug natumba. Apan didto, pagkalahi! Sayon ang
ilang paglihok ug sama sa kilat. Kon kita gustong mobisita sa Jerusalem, o
kini, kana, o sa ubang dapit—ug sa akong pagtuo kita tugutan kon kita magti-
nguha—atua kita, nagtan-aw sa mga kadalanan niini. Kon kita gusto nga
motan-aw sa Jerusalem sama sa mga adlaw sa Manluluwas, o kon kita atua nga
makakita sa Tanaman sa Eden sama sa dihang kini gilalang, kita makakita, ug
kini atong makita ingon nga kini diha sa espirituhanong paagi, kay kini
gilalang pag-una sa espirituhanong paagi ug dayon sa temporal, ug sa espiri-
tuhanon kini nagpabilin. Ug kon atua na didto atong makita ang yuta sa sinug-
danan sa pagkalalang, o kita makabisita og bisan unsa nga siyudad nga atong
gusto nga ania sa ibabaw niini. Kon kita buot nga makasabut kon giunsa nila
sa pagpakabuhi dinhi niining kasapdang mga isla, o sa China, kita kita atua,
sa pagkatinuod, kita sama sa kahayag sa kabuntagon.... Ang Dios mipadayag
og diyutay nga mga butang, kalabut sa iyang paglihok ug gahum, ug ang
palakaw ug kalihokan sa kilat nakahatag og maanindot nga paghulagway sa
abilidad sa Makagagahum (DBY, 380).

Kon kita moadto sa kalibutan sa espiritu atong maangkon ang bahin sa
iyang gahum. Dinhi, kita sa kanunay gisamok sa mga sakit ug kasakit sa
nagkalain-lain nga mga matang. Sa kalibutan sa espiritu dili na kita mag-
antus niining tanan, ug makapahimulos sa kinabuhi, himaya, ug kaalam; ug
kita adunay Amahan nga makigsulti kanato, si Jesus makigsulti kanato, ug
ang mga anghel makigsulti kanato, ug kita makapahimulos sa katilingban
sa makiangayon ug sa putli kinsa atua sa kalibutan sa espiritu hangtud sa
pagkabanhaw (DBY, 380–81).

Pananglit, niana, nga ang usa ka tawo dautan sa iyang kasingkasing—
dautan gayud kaayo, ug niana nga kahimtang namatay, ang iyang espiritu
mosulod ngadto sa kalibutan sa espiritu nga magbuhat gihapon og dautan.
Sa laing bahin, kon kita naningkamot ginamit ang tanang mga gahum ug
mga galamhan nga gihatag sa Dios kanato sa pagpalambo sa atong mga
talento, sa pag-andam sa atong mga kaugalingon nga mopuyo sa kinabuhing
dayon, ug ang lubnganan modawat sa atong mga lawas samtang kita sa ingon
naningkamot, sa unsang kinaiya ang atong mga espiritu mosulod sa ilang
sunod nga kahimtang? Sila maningkamot gihapon sa pagbuhat sa mga
butang sa Dios, lamang sa mas daghan nga matang—magkat-on, magkadu-
gang, magtubo sa grasya ug sa kahibalo sa kamatuoran (DBY, 379).
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Kon kita matinud-anon sa atong relihiyon, kon kita moadto na sa kalibu-
tan sa espiritu, ang napukan nga mga espiritu—si Lucifer ug ang ikatulo
nga bahin sa mga panon sa langit nga miuban kaniya, ug ang mga espiritu
sa dautan nga mga tawo kinsa nagpuyo niini nga yuta, silang tanan tipunon
walay gahum sa pag-impluwensya sa atong mga espiritu. Dili ba kana
bintaha? Oo. Ang ubang tanang mga anak sa mga tawo kapin kun kulang
ulipon ngadto kanila, ug sila ulipon ngadto kanila sama nga sila ania pa sa
unod (DBY, 379).

Dinhi [ang matinud-anon] maglibog ug iyang gukuron, apan kon kita
moadto na sa kalibutan sa espiritu didto kita na ang magmando sa gahum
ni satanas, ug siya dili na makapasakit kanato pa, ug kini igo na alang
kanako nga masayud (DNW, 1 sa Okt. 1856, 3).

Kon ang usa ka tawo bunyagan alang sa kapasayloan sa mga sala, ug
mamatay sa wala madugay human niini, siya dili andam dihadiha sa pagpa-
himulos sa kahingpitan sa himaya nga gisaad ngadto sa matinud-anon sa
Ebanghelyo, kay kinahanglan nga siya tudloan samtang anaa sa espiritu,
sa laing mga bahin sa balay sa Dios, moagi gikan sa kamatuoran ngadto sa
kamatuoran, gikan sa salabutan ngadto sa salabutan, hangtud nga siya
andam sa pagdawat pag-usab sa iyang lawas ug mosulod ngadto sa presen-
sya sa Amahan ug sa Anak. Dili kita makasulod ngadto sa celestial nga
himaya sa ato karon nga kahimtang sa pagkawalay kahibalo ug sa kangitngit
sa panghunahuna (DBY, 378–79).
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Kita adunay daghang mga higala sa pikas tabil kay sa dinhi, ug sila motim-
baya kanato nga mas malipayon kay sa pag-abiabi kaninyo sa inyong mga
ginikanan ug mga kahigalaan niini nga kalibutan, ug kamo mas malipayon
kon kamo makakita kanila kay sa inyong pagkakita og higala niini nga
kinabuhi, ug dayon kita magpadayon gikan sa usa ka lakang ngadto sa laing
lakang, gikan sa pagmaya ngadto sa pagmaya, ug gikan sa usa ka salabutan
ug gahum ngadto sa lain, ang atong kalipay mahimong mas maanindot ug
mas mabuot samtang kita magpadayon sa pulong ug sa mga gahum sa
kinabuhi (DBY, 379–80).

Kon kita moagi niini nga kahimtang sa pagkatawo, ngadto sa sunod nga
kwarto, nga maoy akong tawag niini, dili kita mohunong diha. Magpadayon
gihapon kita, magbuhat sa tanang maayo kutob sa mahimo, mangalagad ug
mopahigayon alang sa tanan kinsa kita gitugutan sa pagpangalagad ug
pagpahigayon, ug dayon mopadayon ngadto sa sunod, ug ngadto sa sunod,
hangtud ang Ginoo mokorona sa tanan nga matinud-anon niini nga yuta, ug
ang buhat kalabut sa yuta mahuman, ug ang Manluluwas, nga atong gitaba-
ngan, nakatuman sa iyang buluhaton, ug ang yuta, uban sa tanang mga
butang kalabut niini, ipakita ngadto sa Amahan. Dayon kining mga matinud-
anon makadawat sa ilang mga panalangin ug mga korona, ug ang ilang mga
kabilin ihan-ay alang kanila ug ihatag ngadto kanila, ug dayon sila magpa-
dayon, maghimo og kalibutan og laing kalibutan, magdugang hangtud sa
kahangturan (DBY, 376).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang mga espiritu sa mga patay moadto sa kalibutan sa espiritu.

• Kon ang lawas mamatay, asa paingon ang espiritu? (Tan-awa usab sa
Alma 40:11–14.) Nganong dili kita makakita ug makaistorya niadtong
atua sa kalibutan sa espiritu?

Si Jesus miabli sa pultahan sa kaluwasan niadtong
atua sa kalibutan sa espiritu.

• Unsay gipasabut nga si Jesus “miabli sa pultahan sa kaluwasan sa mga
espiritu sa bilanggoan”? (Tan-awa usab sa D&P 138; 1 Pedro 3:18–19.)

• Human maablihi ni Kristo ang mga pultahan sa kaluwasan didto sa
kalibutan sa espiritu, sa unsa nga paagi gisangyaw ang ebanghelyo
didto? (Tan-awa usab sa D&P 138:30.)

• Kon sa mga ordinansa nga kalabut sa tawo ang gipangalagad didto sa
kalibutan sa espiritu, ngano nga ang ebanghelyo gisangyaw ngadto sa mga
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espiritu didto? (Tan-awa usab sa D&P 138:58–59.) Unsay atong mahimo
alang niadtong atua sa kalibutan sa espiritu kinsa wala makadawat sa mga
ordinansa sa kaluwasan? Sa unsa nga paagi kita aktibong makaapil sa
katubsanan sa mga patay, bisan og walay templo sa duol?

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong kinabuhi sa pagka-mortal nakaimplu-
wensya sa inyong kinabuhi sa kalibutan sa espiritu?

Ang kalibutan sa espiritu usa ka buhi nga dapit diin
ang paglambo ug kauswagan mahimo.

• Unsa ang gitudlo ni Presidente Young mahitungod sa kinabuhi didto sa
kalibutan sa espiritu? Sa unsa nga paagi nga ang kianbuhi sa kalibutan sa
espiritu sama sa kinabuhi sa yuta? Sa unsa nga paagi kini lahi? Unsa nga
mga aspeto sa kinabuhi sa kalibutan sa espiritu nga inyong gipaabut?

• Unsa nga impluwensya ug gahum ang anaa ni Satanas didto sa kalibutan
sa espiritu?

• Ngano nga ang usa ka tawo nga bag-o lamang nga nabunyagan dili
andam diha-diha dayon sa pagdawat sa kahingpitan sa himaya? Unsa ang
angay buhaton niana nga tawo aron makaandam alang niini nga panala-
ngin? Asa kini mahimo?

329

H U G N A  3 8



H U G N A  3 9

Mahangturong Paghukom

“Ako makaingon,” pahayag ni Presidente Brigham Young, “nga kita
pagahukman sumala sa mga binuhatan nga nahimo sa lawas ug sumala sa
mga hunahuna ug mga tinguha sa kasingkasing” (DNW, 17 sa Ago. 1869,
2; tan-awa usab sa D&P 137:9). Tataw siyang mitudlo nga ang matag lalaki
ug babaye makasinati niini nga paghukom: “Ang kada usa ug ang matag
intelehente nga binuhat pagahukman ...sumala sa iyang binuhatan, pagtuo,
mga tinguha, ug pagkamatinuoron o pagkadili matinuoron sa atubangan sa
Dios; matag hiyas sa iyang kinaiya makadawat og ganti o silot, ug siya
pagahukman sumala sa balaod sa langit” (DNW, 12 sa Sep. 1860, 2).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Kita pagahukman sumala sa atong mga binuhatan, mga pulong,
mga hunahuna, ug tubag ngadto sa kamatuoran.

Kini mao ang kalibutan diin kita makapamatuod sa atong mga kaugali-
ngon. Ang tibuok panahon sa kinabuhi sa tawo usa ka adlaw sa pagsulay,
diin kita makapakita ngadto sa Dios, sa atong kakulangan sa espirituha-
nong kahayag, sa atong kahuyang, ug diin maghari ang kaaway, nga kita
mga higala sa atong Amahan, ug nga kita makadawat og kahayag gikan
kaniya ug takus nga mahimo niyang mga lider sa atong mga anak—aron
mahimong mga ginoo sa mga ginoo, ug mga hari sa mga hari—aron
makabaton og hingpit nga pagmando nianang bahin sa atong mga pamilya
nga pagakoronahan didto sa celestial nga gingharian uban sa himaya,
pagka-imortal, ug mga kinabuhing dayon (DBY, 87).

Nasayud ako nga ang adlaw sa paghukom sa dili madugay moabut
kaninyo ug kanako; ug sa dili madugay mamatay kita ug moadto sa kalibu-
tan sa espiritu. Ug ako nasayud nga sa atong pagkamatay, kita pagahuk-
man, ug nga kana makita sa kasulatan; “kon ang kahoy mapukan didto atua
siya” [tan-awa sa Ecclesiastes 11:3], o, sa laing mga pulong, kon ang
kamatayon mobiya kanato ang paghukom moabut kanato (DBY, 382).

Ang kamatayon mopatupong sa labing gamhanang hari uban sa labing
pobre nga makililimos; ug ang duha kinahanglang mobarug sa atubangan
sa hukmanan ni Kristo aron motubag sa mga binuhatan nga gihimo sa
lawas (DBY, 445).
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Himoa nga ang tanan motuo kon gusto niya ug mosunod sa mga pagtuo
sa iyang kaugalingong hunahuna, kay ang tanan gawasnon sa pagpili o pagdu-
mili; gawasnon sila sa pagserbisyo sa Dios o sa paglimud kaniya. Kita adunay
mga Kasulatan sa balaan nga kamatuoran, ug kita gawasnon nga motuo o
molimud niini. Apan kita pagahukman sa atubangan sa Dios alang niining
tanang mga butanga, ug mosubay ngadto kaniya nga adunay katungod sa
pagtawag kanato sa pagsubay sa mga binuhatan sa lawas (DBY, 67).

Ang panahon ug ang abilidad sa pagtrabaho mao ang puhunan sa
tibuok katawhan sa kalibutan, ug kitang tanan nakautang sa Dios alang sa
abilidad sa paggamit sa panahon nga mapahimuslan ug siya maningil
kanato sa higpit nga pagsubay sa paggamit nga atong gihimo niini nga
abilidad (DBY, 301).

Ang mga anak sa mga tawo pagahukman sumala sa ilang mga binuhatan,
kon maayo ba o dautan. Kon ang mga adlaw sa tawo mapuno sa maayong
mga buhat, siya pagagantihan. Sa laing bahin, kon ang iyang mga adlaw
napuno sa dautan nga mga binuhatan, siya makadawat sumala niadto nga
mga buhat.... Kon ang mga tawo makaamgo nga kini mao ang gitakda nga
panahon diin sila magsugod sa pagpahimutang sa pundasyon sa ilang
kahimayaan alang karon ug sa kahangturan, mao kini ang panahon sa
pagpalihok, ug pagdala gikan sa kasingkasing og bunga ngadto sa dungog
ug himaya sa Dios, sama sa gibuhat ni Jesus (DNW, 13 sa Abr. 1854, 1).

Ang tanan kinsa motuo, adunay matinuoron nga mga kasingkasing, ug
magdala og mga bunga sa pagkamatarung, mao ang pinili sa Dios ug mga
manununod sa tanang mga butang. Ang tanan nga magdumili sa pagsunod
sa balaan nga mga kasugoan sa Ginoo ug sa mga ordinansa sa iyang balay
pagahukman gikan sa ilang kaugalingnong mga ba-ba, mohukom sa ilang
kaugalingon sama sa ilang gibuhat karon, isipon nga dili takus ug walay
bahin o dapit uban sa matarung (DBY, 383–84).

“Nan,” miingon ang usa ka tawo, “kon ako sigurado nga makaangkon og
kahimtang sa himaya nga mas maayo pa niini, tingali dili na ako magti-
nguha pa nga makapanunod og dugang pa. Nan, buhata kon maoy imong
gusto, ang matag tawo sa yuta adunay pribilehiyo. Ang ebanghelyo gisang-
yaw, ang sala mibalik, ang uban namatay ug ang uban nakigbisog batok
niini [ang ebanghelyo]—ang uban nakadawat niini ug ang uban wala, apan
mao kini ang sala sa katawhan—gisultihan sila sa kamatuoran ug gisalikway
nila kini. Mao kini ang sala sa kalibutan. “Ang kahayag mianhi sa kalibutan,
apan ang mga tawo nahigugma sa kangitngit kay sa kahayag, tungod kay
ang ilang binuhatan mga dautan” [tan-awa sa Juan 3:19]. Miingon si Jesus
sa iyang panahon. Kita moingon, ania ang Ebanghelyo sa kinabuhi ug
kaluwasan, ug ang tanan modawat niini, himaya, dungog, pagka-imortal ug
kinabuhing dayon ilang maangkon; kon sila mosalikway niini, ilang
gibutang sa peligro nga makadawat og ubos nga himaya (DBY, 384).
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Kon ang kahayag sa kahibalo sa Dios moabut ngadto sa tawo, ug siya
misalikway niini, mao kana ang iyang paghukom (DBY, 383).

Ang mga baruganan sa kinabuhing dayon nga gihatag kanato gitumong
sa paghimaya kanato ngadto sa gahum ug pag-amping kanato gikan sa
pagkadunot. Kon kita mopili sa pag-agi sa lahi nga dalan ug modawat ug
mosunod sa mga baruganan nga padulong sa kamatayon, ang sayop anaa
sa atong mga kaugalingon. Kon kita mapakyas sa pag-angkon sa kaluwasan
nga atong gipangita, atong gidawat nga kita nakasiguro sa atong mga
kaugalingon sa matag ganti nga alang kanato tungod sa atong mga binuha-
tan, ug nga kita naglihok sumala sa kaugalingong kabubut-on nga gihatag
kanato, ug kita pagahukman gikan sa atong kaugalingong mga ba-ba, kon
kita kahatagan og kaangayan o panghimarauton (DNW, 17 sa Ago. 1859, 1).

Kita pagahukman tungod sa pagpuyo “sumala sa
labing maayong kahayag nga [kita] aduna.”

Alang kanako, gikan sa akong pagkabata hangtud karong adlawa, walay
gayuy hinungdan, ang paghisgot mahitungod sa mga lumulupyo sa yuta nga
nawala na—sa paghisgot sa akong amahan ug inahan, ug sa inyoha, o sa
atong mga katigulangan, kinsa nagpuyo nga matinud-anon sumala sa labing
maayong kahayag nga ilang naangkon, apan tungod kay sila walay mahang-
turong pakigsaad ug sa balaan nga Priesthood diha kanila, nga sila kinahang-
lan adto sa impyerno ug mapaig didto hangtud sa kahangturan. Kini binuang
ngari kanako, kanunay nga binuang kaniadto pa, ug sa gihapon (DBY, 384).

Ang usa ka lalaki o babaye kinahanglang masayud sa mga pamaagi sa
Dios sa dili pa sila mahimong dili diosnon. Ang mga tawo tingali mga
makasasala, tingali dili matarung, tingali dautan, kinsa wala gayud makadu-
ngog sa plano s kaluwasan, kinsa wala gayud makasinati sa kasaysayan sa
Anak sa Tawo, o kinsa nakadungog sa pangalan sa Manluluwas, ug, tingali,
sa kasaysayan sa iyang kinabuhi samtang dinhi pa sa yuta, apan gitudloan
sa dili pagtuo pinaagi sa ilang tradisyon ug edukasyon; apan ang pagkadili
diosnon, sa higpit nga pagsabut sa pulong, sila kinahanglang may igo-igong
pagsabut sa pagkadiosnon (DBY, 384).

Hangtud ang pagkamortal may kalabutan, minilyon sa mga lumulupyo sa
yuta nagpuyo sumala sa labing maayong kahayag nga anaa kanila—sumala sa
labing maayong kahibalo nga ilang naangkon. Gisultihan ko na kamo kanunay
nga sila makadawat sumala sa ilang mga binuhatan; ug ang tanan, kinsa nagpa-
kabuhi sumala sa labing maayong mga baruganan nga anaa kanila, o nga ilang
masabtan, makadawat og kalinaw, himaya, kahupayan, kalipay ug korona nga
sobra pa kaayo sa unsay ilang gipaabut. Dili sila mawala (DBY, 384).

Kon ang [mga tawo] adunay balaod, bisan kinsa pa ang naghimo niini, ug
mobuhat kutob sa ilang nahibaloan kon unsaon, sila makadawat sa himaya
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nga labaw pa sa inyong mahanduraw, sa bisan unsa nga paghulagway nga
akong ikahatag, dili ninyo masabtan sa labing gamay nga bahin ang himaya
sa Dios nga giandam alang sa iyang mga tawo, ang binuhat sa iyang mga
kamot (DBY, 385).

Ako moingon ngadto sa matag priest sa ibabaw sa yuta, dili nako igsapayan
kon sila Kristohanon, Pagano o [Muslim], kamo kinahanglan magpuyo sumala
sa labing maayong kahayag nga inyong naangkon; ug kon kamo mobuhat
kamo makadawat sa tanang himaya nga inyong gipaabut (DBY, 384–85).

Ang tanan gawas sa mga anak sa perdisyon
makapanunod og gingharian sa himaya.

Ang mga tinun-an ni Jesus magpuyo uban kaniya. Asa ang uban mopai-
ngon? Ngadto sa mga gingharian nga giandam alang kanila, diin sila
magpuyo ug molahutay. Si Jesus modala, pinaagi sa iyang kaugalingong
katubsanan, sa tanang mga anak nga lalaki ug mga babaye ni Adan, gawas
sa mga anak sa perdisyon, kinsa itambug ngadto sa impyerno. Ang uban
mag-antus sa kasuko sa Dios—mag-antus sa tanan nga gipangayo sa Ginoo
gikan kanila, o gipangayo sa hustisya gikan kanila; ug kon sila mag-antus sa
kasuko sa Dios hangtud ang katapusang sentimo nabayran, sila ipagawas
gikan sa bilanggoan. Makuyaw ba kini nga doktrina nga itudlo? Ang uban
naghunahuna niini nga makuyaw, apan tinuod nga ang matag tawo kinsa
wala makasala sa adlaw sa grasya, ug nahimong anghel sa Yawa, pagadad-
on aron makapanunod sa himaya (DBY, 382).

Daghan ang mopakita nga matinud-anon kay sa mobiya sa kamatuoran.
Usa a pundok niini nga mga katawhan moadto sa celestial nga gingharian,
samtang ang uban dili makasulod didto, tungod kay sila dili makasunod sa
celestial nga balaod; apan sila makaangkon og maayong gingharian sama sa
ilang gitinguha ug kapuy-an (DBY, 383).

Kining tanan nga mga himaya gi-orden aron ipahaum sa mga kapasidad
ug mga kahimtang sa mga tawo (DNW, 13 sa Ago. 1862, 2).

Atong mabasa sa Biblia nga adunay himaya sa adlaw, laing himaya sa
bulan, ug laing himaya sa mga bitoon [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto
15:40–42]. Sa basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad [tan-awa sa D&P 76],
kini nga mga himaya gitawag og telestial, terrestrial ug celestial, nga mao ang
labing taas. Kini mao ang mga kalibutan, lain-laing mga dapit, o mga
mansyon, sa balay sa atong Amahan. Karon kadtong mga lalaki, o kadtong
mga babaye, kinsa wala masayud mahitungod sa gahum sa Dios, ug sa mga
impluwensya sa Balaan nga Espiritu, kay sa magiyahan sa hingpit sa laing
tawo, gilangan ang ilang kaugalingong pagsabut, ug gibutang ang ilang
hugot nga pagtuo sa laing tawo, dili gayud makasulod ngadto sa celestial nga
himaya, aron koronahan sumala sa ilang gipaabut, sila dili gayud mahimong
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mga Dios. Dili sila makadumala sa ilang mga kaugalingon, walay ikasulti sa
pagdumala sa uban, apan sila kinahanglang sultihan sa matag lihok, sama sa
usa ka bata. Dili sila makakontrol sa ilang mga kaugalingon bisan og gamay,
apan si Santiago, Pedro, o laing tawo kinahanglang momando kanila. Dili
gayud sila mahimong mga Dios, ni sila makoronahan nga mga tigmando
uban sa himaya, imortalidad, ug kinabuhing dayon. Dili gayud sila makagu-
nit sa baston sa himaya, kaharianon, ug gahum sa celestial nga gingharian.
Kinsa ang makagunit? Kadtong maisugon ug dinasig uban sa tinuod nga
kagawasan sa langit, kinsa maisugong mopadayon sa pagserbisyo sa ilang
Dios, dili manubag sa uban kon unsay ilang gustong buhaton, determinado
sa pagbuhat og matarung, bisan og ang tanang katawhan mosubay sa lahi
nga dalan (DBY, 382–83).

Ang mga dautan, diha sa ilang mga sala, ubos sa panginahanglan sa
paglakaw ngadto sa presensya sa Amahan ug sa Anak, uban niadtong kinsa
mituo nga ang tanan maluwas—nga si Jesus walay ibilin, ang ilang kahim-
tang mas masakit ug dili maantus kay sa pagpuyo sa lim-aw nga nagdilaab
sa kalayo ug asupre. Ang doktrina sa mga tawo nga mituo sa kapalaran nag-
ingon nga ang batang masuso maadto sa impyermo dili moabut og dangaw
ang gidugayon, samtang ang mananapaw, ang tawo nga nagbaligya sa
dungog, kawatan, bakakon, tigpamalikas, mamumuno, ug sa ubang laing
salawayon nga kinaiya, kon sila maghinulsol lamang sa dili pa mamatay o
sa hapit na mamatay, mahimo, pinaagi sa sama nga doktrina, mapugos
ngadto sa presensya sa Amahan ug sa Anak, nga, kon sila makasulod didto,
mahimong impyerno ngadto kanila (DBY, 385).

Ang silot sa Dios pinasubay sa iyang pagka-Dios. Kini molungtad sa
kahangturan, tungod kay wala gayuy panahon nga ang mga tawo dili panghi-
marauton, ug kanunay adunay impyerno nga padad-an kanila. Hangtud
kanus-a ang gipanghimaraut magpabilin sa impyerno, wala ako masayud, ni
kon unsay gidak-on sa pag-antus nga ilang antuson. Kon kita makahimo pa
sa pagsubay kon unsa ka dako sa pagkadautan nga sila sad-an, mahimo
tingali nga mahibaloan ang gidak-on sa pag-antus nga ilang madawat. Sila
makadawat sumala sa ilang mga binuhatan samtang anaa sa lawas. Ang silot
sa Dios mahangturon, apan kana dili makapamatuod nga ang dautan magpa-
bilin sa kahangturan sa kahimtang sa pagkasinilutan (DBY, 383).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Kita pagahukman sumala sa atong mga binuhatan, mga pulong,
mga hunahuna, ug tubag ngadto sa kamatuoran.

• Si Presidente Young mitudlo nga “ang tibuok panahon sa kinabuhi sa tawo
usa ka adlaw sa pagsulay.” Unsay atong “ipamatuod sa Dios” panahon sa
atong mortal nga pagpakabuhi?
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• Kay unsay atong tulubagon sa adlaw sa paghukom? (Tan-awa usab sa
Alma 12:14; 41:3.)

• Kinsa ang pinili sa Dios?

• Si Presidente Young miingon nga kita “pagahukman gikan sa atong
kaugalingong mga ba-ba.” Unsaon nato sa paghukom “kon kita kahata-
gan og kaangayan o panghimarauton”?

• Si Presidente Young mitudlo nga kita pagahukman sumala sa atong pagga-
mit sa atong panahon. Ngano nga ang atong paggamit sa panahon
mahinungdanon kaayo. Unsaon ninyo sa paghukom ang paagi sa inyong
paggahin sa inyong panahon karon? Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa
ubang mga miyembro sa Simbahan, mga higala, ug mga silingan mahitu-
ngod kon unsaon paggamit ang panahon?

Kita pagahukman tungod sa pagpuyo “sumala sa
labing maayong kahayag nga [kita] aduna.”

• Unsa nga mga kahimtang o mga kondisyon sa mga kinabuhi sa mga
tawo ang makapagaan sa mga paghukom sa Ginoo ngadto kanila? Sa
unsa nga paagi kita makagamit niini nga baruganan ngadto sa paagi sa
atong pagtagad sa mga tawo kansang mga pagtuo lahi sa atoa?

• Sumala ni Presidente Young, sa unsa nga kondisyon ang mga tawo
makadawat human dinhi sa “kalinaw, himaya, kahupayan ... Labaw pa sa
unsay ilang gipaabut”?

Ang tanan gawas sa mga anak sa perdisyon
makapanunod og gingharian sa himaya.

• Ngano nga ang dautan kinsa namatay diha sa ilang mga sala dili makala-
hutay sa pagpuyo uban sa Amahan ug sa Anak? (Tan-awa usab sa Mormon
9:3–4; D&P 88:22.)

• Si Presidente Young miingon nga ang mga anak sa Langitnong Amahan
“makaangkon og maayong gingharian sumala sa ilang tinguha ug kapuy-
an.” Sa unsa nga paagi kita makahukom nga kita nagpuyo nga takus sa
pagkab-ot sa gingharian nga atong gitinguha?

• Si Presidente Young mitudlo nga ang tanan gawas sa mga anak sa perdis-
yon makapanunod og gingharian sa himaya. Unsay gitudlo niini kaninyo
mahitungod sa gugma ngadto sa hustisya ug kalooy sa Langitnong
Amahan? Unsa ang gitudlo niini kaninyo mahitungod sa Iyang gugma
alang sa Iyang mga anak?
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Kaluwasan pinaagi ni Jesukristo

Si Presidente Brigham Young nangutana, “Wala bay mawala? Wala bay
mag-antus sa kasuko sa Makagagahum? Ako moingon, sa sinugdanan,
sama sa akong gisulti sa akong tibuok kinabuhi, diin ako nagsangyaw, wala
gayud akoy espiritu sa pagsangyaw og impyerno ug panghimaraut sa mga
katawhan. Akong gisulayan sa daghang mga higayon—akong gisulayan sa
miaging Igpapahulay, ug akong gisulayan karon nga moabut niana nga
punto—ang mga pag-antus sa dautan. Sila mag-antus, ingon og; apan ako
dili mobati og laing butang; gawas lamang sa kaluwasan sa mga kataw-
han” (DBY, 388). Si Presidente Young mitudlo nga ang “tanan maban-
haw” (DBY, 391). Naghisgot siya og kaluwasan nga “maangkon sa tibuok
tawhanong pamilya” (DBY, 389). Ug siya namulong mahitungod sa
kinabuhing dayon alang niadtong kinsa higpit nga “mosunod sa mga pangi-
nahanglanon sa mga [balaod] sa Dios, ug nagpadayon sa pagkamatinud-
anon” (DBY, 387).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang kaluwasan nga gitanyag ni Jesus maangkon
sa tibuok tawhanong pamilya.

Tan-awa ang kaayo, ang pagkamainantuson, ang pagkamabination, ug
ang lig-on nga pagbati sa pagkaginikanan sa atong Amahan ug Dios sa pag-
andam og paagi ug paghatag og mga paagi sa pagluwas sa mga katawhan—
dili lamang ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw—dili lamang niadtong
kinsa adunay kahigayunan sa unang mga baruganan sa celestial nga balaod,
apan sa pagluwas sa tanan. Kaluwasan kini sa tanan—katubsanan sa tanan
(DBY, 388).

Unsa ka daghan ang ipatunhay? Ang tanan nga wala molimud ug mosalik-
way sa gahum ug kinaiya sa Anak sa Dios—ang tanan nga wala makasala
batok sa Espiritu Santo (DBY, 387).

Ang tanang mga nasud makaangkon niini nga mga panalangin, ang tanan
gilakip sa katubsanan sa Manluluwas. Nakasinati siya og kamatayon alang sa
matag tawo; sila anaa sa iyang gahum, ug iyang giluwas silang tanan, sama
sa iyang giingon, gawas sa mga anak sa perdisyon, ug gibutang sa Amahan
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diha sa iyang gahum ang tanang mga nilalang niini nga yuta. Ang yuta
mismo, ug ang katawhan nga anaa niini, ang bangis nga mananap, ang isda
sa dagat, ug ang mga kalanggaman sa langit, ang mga insekto, ug ang nagka-
mang nga butang, uban sa tanang mga butang kabahin niining yuta,—ang
tanan anaa sa mga kamot sa Manluluwas, ug iyang gitubos silang tanan
(DBY, 388).

Ang mga pangalan sa matag anak nga lalaki ug babaye ni Adan gisulat na
diha sa Basahon sa Kinabuhi sa Kordero. Adunay bay panahon nga sila
kuhaon gikan niini? Oo, kon sila mahimong mga anak sa perdisyon, ug dili
hangtud nga mahitabo kini. Ang matag tawo adunay kahigayunan nga ipabi-
lin kini diha hangtud sa kahangturan. Kon sila mosalikway niini nga kahiga-
yunan, ang ilang mga pangalan pagapapason, ug dili hangtud nga mahitabo
kini. Ang tanang mga pangalan sa tawhanong pamilya gisulat dinhi, ug
ipabilin sila sa Ginoo diha hangtud nga sila makahibalo sa kamatuoran, nga
sila makasukol batok kaniya, ug makasala batok sa Espiritu Santo; niana
itambug sila ngadto sa impyerno, ug ang ilang mga pangalan papason gikan
sa Basahon sa Kinabuhi sa Korderno (DBY, 387–88).

Kini makapahimuot nga makahibalo nga atong maluwas ang tanan nga
gihatag sa atong Amahan sa atong gahum [pagkatinugyanan]. Si Jesus
miingon nga walay mawala kaniya gawas sa mga anak sa perdisyon. Walay
mawala sa iyang mga kaigsoonan, gawas sa mga anak sa perdisyon. Luwason
nato ang tanan nga gibutang sa Amahan diha sa atong gahum (DBY, 388).

Ang atong relihiyon gipahiangay sa kasarang sa tibuok tawhanong
pamilya. Dili kini mopadala og pipila ka mga tawo nga mominatay hangtud
sa kahangturan, apan kini moabut human sa katapusan nga mga anak ni
Adan ug Eva, ug kuhaon sila gikan sa bilanggoan, ablihan ang mga pulta-
han, ug putlon ang mga higot ug kuhaon ang matag kalag kinsa makada-
wat og kaluwasan (DBY, 389).

Ang tanang kalangitan buot nga ang katawhan maluwas gayud. Ang
kalangitan magbakho alang sa mga katawhan, tungod sa ilang katig-a og
kasingkasing, pagkawalay pagtuo, ug kadugay motuo ug molihok (DBY,
388–89).

Sa dihang gipadayag sa Dios ngadto ni Joseph Smith ug Sidney Rigdon
nga dihay usa ka dapit nga giandam alang sa tanan, sumala sa kahayag nga
ilang nadawat ug sa ilang pagsalikway sa dautan ug pagbuhat og maayo,
dako kini nga pagsulay alang sa kadaghanan, ug ang uban mibiya sa
kamatuoran tungod kay ang Dios dili mopadala sa mga pagano ug mga
masuso ngadto sa walay katapusan nga silot, apan adunay dapit sa kaluwa-
san, sa tukmang panahon, alang sa tanan, ug mopanalangin sa matinuoron
ug mahiyason ug matinud-anon, bisan og sila nasakop sa bisan unsa nga
simbahan o wala. Bag-o kini nga doktrina niini nga henerasyon, ug daghan
ang wala modawat niini (DBY, 390–91).



Dili ba kini mahimayaon nga hunahuna nga adunay mga gingharian,
mga mansyon sa himaya ug hayahay nga puy-anan nga giandam alang sa
tanang mga anak ni Adan, gawas sa mga anak sa perdisyon? Ang tanan
walay apil sa unang pagkabanhaw, ug tingali daghan ang dili makita sa
ikaduha; apan ang tanan mabanhaw (DBY, 391).

Pinaagi sa Pag-ula ni Kristo, ang tanan nga matinud-anon
sa mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo

maluwas ngadto sa celestial nga gingharian.

Adunay kahigayunan [alang sa kahimayaan] alang niadtong kinsa nabuhi
kaniadto ug alang niadtong kinsa nabuhi karon. Ang Ebanghelyo miabut.
Ang kamatuoran ug kahayag ug pagkamatarung gipadala nganhi sa kalibu-
tan, ug niadtong kinsa nakadawat kanila pagaluwason ngadto sa celestial
nga gingharian sa Dios. Ug kadaghanan niadtong kinsa, tungod sa kawalay
kahibalo, tungod sa tradisyon, sa bakak nga tinuohan, ug sa sayop nga mga
pagtuo sa mga katigulangan, wala modawat niini, makapanunod pa og
maayo ug mahimayaon nga gingharian, ug makapahimulos og daghan ug
makadawat og dugang kay sa mahunahuna sa tawo, gawas kon siya nakada-
wat og pagpadayag (DBY, 389).

Kini nga mga pulong [tan-awa sa D&P 88:21–24] nagpahayag sa kamatu-
oran nga gipasabut ni Jesus sa dihang siya miingon, “Sa balay sa akong
amahan anaay daghang puluy-anan” [Juan 14:2; D&P 98:18]. Kon pila ka
buok ako dili andam nga mosulti, apan adunay tulo nga gihisgutan: Ang
celestial, ang pinakataas, ang terrestrial, ang sunod ubos niini; ug ang teles-
tial, ang ikatulo. Kon kita maningkamot sa pagbasa unsa ang gisulti sa Ginoo
sa iyang mga katawhan sa ulahing mga adlaw atong makita nga siya nagta-
gana alang sa tanang mga lumulupyo sa yuta, sa tanang mga nilalang kinsa
nagtinguha, ug kinsa naningkamot pag-ayo, sa pagbuntog sa dautan ug
paglupig sa kadautan sa iyang kaugalingon, ug sa pagpuyo nga takus sa usa
ka himaya, makaangkon og usa. Kita kinsa nakadawat sa kahingpitan sa
Ebanghelyo sa Anak sa Dios, o sa Gingharian sa langit nga miabut sa yuta,
nakaangkon niadto nga mga balaod, mga ordinansa, mga kasugoan ug mga
pagpadayag nga makapaandam kanato, pinaagi sa higpit nga pagsunod,
aron makapanunod sa celestial nga gingharian, makaadto ngadto sa presen-
sya sa Amahan ug sa Anak (DBY, 391).

Dili igsapayan unsa ang panagway sa gawas—kon ako makahibalo sa
pagkatinuod nga ang mga kasingkasing sa mga tawo hingpit nga giandam
sa buhat sa kabubut-on sa Amahan sa Langit, bisan og sila masayop ug
nagbuhat og daghang mga kasaypanan tungod sa kahuyang sa kinaiyahan
sa tawo, bisan pa sila maluwas (DBY, 389).

Ug kon kita modawat sa kaluwasan ubos sa mga kasabutan nga gitanyag
ngari kanato, kita kinahanglang magmatinuoron sa matag hunahuna, sa
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atong mga paghinuktok, sa atong mga pagpamalandong, sa atong pundok
sa mga kahigalaan, sa atong mga pakigsabut, sa atong mga pamahayag, ug
sa matag lihok sa atong mga kinabuhi, walay kahadlok ug walay pagtagad
sa matag baruganan nga sayop, sa matag baruganan nga bakak nga
mahimong itanyag (DBY, 389).

Bisan og ang atong tinguha nagkahiusa isip mga katawhan, apan hinum-
dumi, ang kaluwasan indibidwal nga trabaho; kini sa matag tawo alang sa
iyang kaugalingon. Daghan ang akong buot ipasabut kay sa akong panahon
sa pagsulti kaninyo sa tanan, apan hatagan ko kamo og pasumbingay.
Adunay anaa niini nga Simbahan kinsa nagbanabana nga maluwas pinaagi sa
pagkamatarung sa uban. Wala nila masabti ang tumong. Sila mao kadtong
moabut sa dihang gisirad-an ang ganghaan, mao nga nianang kahimtanga
kamo pagasirad-an; dayon motawag kamo og usa ka tawo, kinsa, tungod sa
ilang kaugalingong pagkamatinud-anon, pinaagi sa kalooy ni Jesukristo,
misulod agi sa celestial nga ganghaan, sa pagduol ug sa pag-abli niini alang
kaninyo; apan sa pagbuhat niini dili ilang katungdanan. Ang ingon mao ang
kapalaran niadtong mga tawo kinsa naglaum nga maluwas tungod sa pagka-
matarung ug pinaagi sa impluwensya ni Brother [o Sister]. Busa ako mopasi-
daan kaninyo sa pag-ugmad og pagkamatarung ug pagkamatinud-anon sa
inyong mga kaugalingon, nga mao lamang ang pasaporte ngadto sa celestial
nga kalipay (DBY, 390).

Kon si Brother Brigham mosubay sa sayop nga agianan, ug dili makasu-
lod sa Gingharian sa langit, walay tawo ang mabasol gawas ni Brother
Brigham. Ako lamang ang bugtong tawo sa langit, sa yuta, o sa impyerno
ang mabasol (DBY, 390).

Kini alang usab sa tanang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang kaluwa-
san usa ka indibidwal nga paningkamot. Ako lamang ang bugtong tawo nga
mahimong makaluwas sa akong kaugalingon. Kon ang kaluwasan ihatag
ngari kanako, mahimong isalikway ko kini o dawaton. Sa pagdawat niini, ako
mohatag og bug-os nga pagsunod ug pagtugyan sa akong tibuok kinabuhi
ngadto sa Ginoo, ug ngadto niadtong kinsa iyang itudlo sa pagtudlo kanako;
sa pagsalikway niini, ako mosubay sa mando sa akong kaugalingong
kabubut-on nga pinasubay sa kabubut-on sa akong Tiglalang (DBY, 390).

Walay si bisan kinsa nga tawo nga nanobra ang kaluwasan; ang tanan kinsa
naluwas, ug kinsa maluwas sa umaabut, maluwas lamang, ug niana kini dili
sabton nga walay mga kalisud nga pagabuntugon, nga nagkinahanglan sa
tanang kalagsik sa kalag (DBY, 387).

Kon asa magpuyo ang Dios ug si Kristo, mao kana ang gingharian—ang
celestial nga gingharian (DBY, 388).

Ang mga lalaki ug mga babaye, nga nagtinguha nga makaangkon og
bahin sa celestial nga gingharian, nasayud nga kinahanglan sila makigbisog
kada adlaw (DBY, 392).
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Kalabut sa usa ka tawo nga maluwas ngadto sa celestial nga gingharian
sa Dios nga wala makaandam sa pagpuyo sa putli ug balaan nga dapit, kini
binuang ug kataw-anan; ug kon adunay maghunahuna nga sila makaadto
sa presensya sa Amahan ug sa Anak pinaagi sa pagpakig-away, kay sa
pagpuyo, sa ilang relihiyon, masayop sila, tungod niana kon mas dali kitang
makahukom sa pagpuyo sa atong relihiyon mas maayo kini alang kanato
(DBY, 392).

Ang paagi sa pagdumala sa langit mao ang pagpundok sa tanan, ug
pagluwas sa tanan nga mahimong maluwas (DBY, 387).

Ang mga tawo kinahanglan makasabut nga walay lalaki [o babaye] nga
matawo sa ibabaw sa yuta nga dili maluwas sa Gingharian sa Dios, kon siya
angay nga maluwas (DBY, 387).

Ang tanan nga nagpakabuhi o magpakabuhi niini nga yuta adunay pribi-
lehiyo sa pagdawat sa Ebanghelyo. Sila makabaton og mga Apostoles, mga
Propeta, ug mga ministro didto, sama kanato dinhi, nga mogiya kanila sa
mga pamaagi sa kamatuoran ug pagkamatarung, ug dad-on sila balik
ngadto sa Dios. Ang tanan adunay kahigayunan alang sa kaluwasan ug
kinabuhing dayon (DBY, 387).

Kon kita nagkahiusa sa hugot nga pagtuo, ug nagkahiusa nga makaang-
kon sa mahinungdanong tumong, ug ako, isip usa ka indibidwal,
mahimong makaabut ngadto sa celestial nga gingharian, kamo ug ang
matag tawo, pinaagi sa samang lagda, mahimong makasulod usab didto
(DBY, 387).

Ang Langitnong Amahan mohimaya sa Iyang masulundong mga anak nga
mopuyo sa Iyang presensya diha sa gahum ug himaya sa kahangturan.

Ang tanang mga espiritu managsama bang gitugahan? Dili, sa bisan
unsang paagi. Managsama ba ang tanan sa celestial nga gingharian? Dili.
[Tan-awa sa D&P 131:1–4.] Ang ubang mga espiritu mas halangdon kay sa
uban; ang uban mas makahimo sa pagdawat labaw kay sa uban. Adunay
managsama nga matang nga inyong makita sa kalibutan sa espiritu sa
inyong nakita dinhi, gani sila gikan sa samang ginikanan, usa og Amahan;
usa ka Dios (DBY, 391).

Mao kini ang plano, tinguha, kabubut-on, ug hunahuna sa Ginoo nga
ang mga lumulupyo sa yuta kinahanglang mahimaya ngadto sa mga trono,
mga gingharian, mga kamandoan, ug mga gahum, sumala sa ilang mga
kapasidad.... Silang tanan kinahanglan nga mapaubos sa sala ug mga
katalagman sa mortal nga unod, aron ilang mapakita ang ilang mga kauga-
lingon nga takus, niana ang Ebanghelyo andam sa pagtudlo kanila ug
pagdala kanila, paghiusa kanila, paglamdag sa ilang mga hunahuna, ug
paghiusa kanila diha ni Ginoong Jesus, aron ang ilang hugot nga pagtuo,
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mga pag-ampo, mga paglaum, mga pagbati, ug ang ilang tanang mga
tinguha mapunting sa usa ka tumong (DBY, 391–92).

Ang kalainan tali sa matarung ug sa makasasala, kinabuhing dayon o
kamatayon, kalipay o kasakit, mao kini, kadtong kinsa nahimaya walay
utlanan o mga kinutuban sa mga pribilehiyo, ang ilang mga panalangin
magpadayon, ug sa ilang mga gingharian, mga trono, ug mga dominyon, mga
kamandoan, ug mga gahum, walay katapusan, apan sila mouswag hangtud sa
kahangturan (DBY, 63).

Kinsa ang makahatag og kahulugan sa pagkadiosnon sa tawo? Kadto
lamang kinsa nakasabut sa tinuod nga mga baruganan sa kahangturan—
mga baruganan nga kalabut sa kinabuhi ug kaluwasan. Ang tawo, nga
mahimaya, dili mawad-an sa gahum ug abilidad nga kinaiyanhon nga
gihatag ngadto kaniya, apan, sa laing bahin, pinaagi sa pag-agi sa dalan
padulong ngadto sa kinabuhi, makaangkon siya og dugang gahum, dugang
impluwensya ug abilidad sa matag lakang nga siya nag-uswag (DBY, 392).

Ang gingharian nga anaa niini nga mga katawhan mao ang Celestial nga
gingharian; mao kini ang gingharian diin kita makaandam sa pag-adto
ngadto sa presensya sa Amahan ug sa Anak. Mao nga kinahanglang magpa-
kabuhi kita aron makapanunod sa himaya. Ang Dios misaad kaninyo, si
Jesus misaad kaninyo, ug ang mga apostoles ug mga propeta sa karaan ug
sa atong panahon misaad kaninyo nga kamo pagagantihan sumala sa tanan
nga inyong gitinguha diha sa pagkamatarung sa atubangan sa Ginoo, kon
kamo nagpakabuhi alang niana nga ganti (DNW, 31 sa Okt. 1860, 1).

Ang kaluwasan mao ang hingpit nga pagpuyo sa tawo, sa mga anghel, ug
sa mga Dios; kini mao ang kinabuhing dayon—ang kinabuhi nga mao
kaniadto, mao karon, ug mao ang umaabut. Ug kita, isip mga tawo, mga
manununod sa tanan niini nga kinabuhi, kon kita higpit nga misunod sa
mga kinahanglanon sa balaod sa Dios, ug nagpadayon sa pagkamatinud-
anon (DBY, 387).

Kon kamo adunay bulawan ug pilak, ayaw itugot nga kini mobabag
kaninyo ug sa inyong katungdanan. Ako mosulti kaninyo unsay buhaton
aron makaangkon og kahimayaan, nga dili ninyo maangkon gawas kon
kamo moagi niini nga dalan. Kon ang inyong mga pagbati anaa sa bisan
unsa nga makapugong kaninyo bisan gamay sa pagpahinungod niini
ngadto sa Ginoo, unaha sa pagpahinungod kanang butanga, nga ang
pagpahinungod sa tanan mahingpit.... Kon ang akong kasingkasing dili pa
bug-os nga mipahinungod niini nga buhat, akong ihatag ang akong
panahon, ang akong mga talento, ang akong mga kamot, ug ang akong
mga kabtangan ngadto niini, hangtud ang akong kasingkasing mouyon
niini. Akong palihokon ang akong mga kamot alang sa Dios, hangtud ang
akong kasingkasing moyukbo sa pagdawat niini.... Gisultihan ko na kamo
karon kon unsang dalana ang subayon aron makaangkon og kahimayaan.
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Ang Ginoo kinahanglan gayud mao ang una ug labing importante sa atong
mga pagbati; ang paghimo sa iyang kawsa ug gingharian nagkinahanglan sa
atong unang pagtagad (DNW, 5 sa Ene. 1854, 2).

Walay tawo nga maluwas ug makaadto sa presensya sa Amahan, gawas
lamang pinaagi sa Ebanghelyo ni Jesukristo—sama alang sa usa ug sa lain.
Ang Ginoo adunay iyang kawsa, iyang mga paagi, iyang buhat, humanon
niya kini. Si Jesus naningkamot pag-ayo sa pagbalaan ug pagtubos sa yuta
ug sa pagdala og balik sa iyang mga kaigsoonan ngadto sa presensya sa
Amahan. Naningkamot kita uban kaniya alang sa paglimpyo sa tibuok
tawhanong pamilya, aron kita ug sila makaandam sa pagpuyo uban sa Dios
sa iyang Gingharian (DBY, 389).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang kaluwasan nga gitanyag ni Jesus maangkon
sa tibuok tawhanong pamilya.

• Sa unsa nga pagsabut nga ang kaluwasan nga gitanyag ni Jesukristo “usa ka
kaluwasan sa tanan—usa ka katubsanan sa tanan”? Sa unsa nga paagi nga
kini nga kaluwasan sa tanan nagpakita “sa lig-ong pagbati sa ginikanan” nga
ang sa atong Langitnong Amahan aduna alang sa Iyang mga anak? Sa unsa
nga paagi nga kini nga kahibalo nakahatag kaninyo og kalipay?

• Si Presidente Young miingon nga daghang mga katawhan mibiya sa
kamatuoran sa dihang gipadayag sa Dios ngadto ni Propeta Joseph
Smith ug Sidney Rigdon nga ang tanang katawhan makadawat og
kaluwasan. Ngano sa inyong pagtuo nga kana nga pagtulun-an malisud
dawaton alang sa ubang mga miyembro? Sa unsa nga paagi kita makali-
kay sa susamang mga problema karon sa mga pagtulun-an sa moderno
nga mga propeta ug mga apostoles?

Pinaagi sa Pag-ula ni Kristo, ang tanan nga matinud-anon
sa mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo

maluwas ngadto sa celestial nga gingharian.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut ni Presidente Young sa dihang
siya miingon nga ang “kaluwasan usa ka indibidwal nga buhat”? Ngano
nga ang kaluwasan nagkinahanglan nga “gamiton [ang] tanang kalagsik
sa kalag”? (Tan-awa usab sa 2 Nephi 25:23.)

• Itandi ang gihisgutan ni Presidente Young niadtong “kinsa nagbanabana
nga maluwas pinaagi sa pagkamatarung sa uban” uban sa sambingay sa
Manluluwas sa maalamon ug buang nga mga birhen. (Tan-awa usab sa
Mateo 25:1–13; D&P 33:17; 45:56–57.) Miingon usab si Presidente
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Young nga “kita naningkamot uban ni [Jesus] alang sa paglimpyo sa
tibuok tawhanong pamilya.” Nag-ila nga ang “kaluwasan indibidwal nga
trabaho,” unsaon nato sa pagtabang ang uban sa ilang mga paningkamot
sa pagduol ngadto ni Jesukristo ug pagdawat og kinabuhing dayon?

• Ngano nga bisan ang pinakamatinud-anon nga mga Santos nagkinahang-
lan sa kalooy ni Jesukristo aron makasulod sa celestial nga gingharian?

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang gipasabut sa pagdawat og kaluwa-
san nga gitanyag kanato? Unsa ang gipasabut sa pagsalikway sa kaluwasan?
Unsa nga mga kasinatian ang nakatabang kaninyo nga makakat-on sa
kaimportante sa pagkamasulundon sa kabubut-on sa Dios?

• Ngano nga “binuang ug kataw-anan” ang paghunahuna nga kita
makapuyo sa presensya sa Dios nga dili andam sa pagbuhat sa ingon?
(Tan-awa usab sa Mormon 9:4.) Sa unsa nga paagi nga ang matinud-anon
nga pagserbsiyo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw makapaandam kanato sa pagsulod sa celestial nga gingha-
rian? Ngano nga kini nga pagpangandam kinahanglan nga kita “makig-
bisog kada adlaw”?

Ang Langitnong Amahan mohimaya sa Iyang maunungon
nga mga anak nga mopuyo sa Iyang presensya

diha sa gahum ug himaya sa kahangturan.

• Unsa ang gipasabut ni Presidente Young sa dihang siya miingon nga ang
ebanghelyo makahimo kanato sa “paghiusa diha ni Ginoong Jesus”?
(Tan-awa usab sa Juan 17; 4 Nephi 1:15–17; D&P 38:27.)

• Si Presidente Young mitudlo nga si “Jesus naningkamot pag-ayo ... sa
pagdala og balik sa iyang mga kaigsoonan ngadto sa presensya sa
Amahan. Kita naningkamot uban kaniya.” Sa unsa nga mga paagi nga kita
naghago uban Kaniya “alang sa paglimpyo sa tibuok tawhanong pamilya”?
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Usa sa pipila ka nakit-an nga mga litrato sa Templo sa Nauvoo.
Si Presidente Young ug ang ubang mga miyembro sa Napulog Duha

nagserbisyo adlaw ug gabii aron ang takus nga mga Santos makadawat sa ilang
mga endowment diha sa Templo sa Nauvoo sa dili pa mobiya sa Salt Lake Valley.
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Mga Ordinansa sa Templo

Sa dihang nagkadaghan na ang pagpanggukod ug ang panginahanglan sa
pagbiya sa Nauvoo naghatag og kalisud sa mga Santos, si Presidente
Brigham Young nagtrabaho didto sa templo aron sa pagpanalangin sa mga
Santos sa sagrado nga mga ordinansa sa dili pa ang ilang pagbiya. Iyang
na-rekord nga sa usa ka adlaw, “usa ka gatus ug kwarenta y tres ka mga
tawo ang nakadawat sa ilang mga endowment diha sa Templo.... Kini mao
ang tinguha nga gipakita sa mga Santos nga makadawat sa mga ordinansa
[sa Templo] , ug mao ang among tinguha sa pagpangalagad ngadto kanila;
nga akong gigahin ang akong kaugalingon sa hingpit ngadto sa buhat sa
Ginoo diha sa Templo gabii ug adlaw, nga dili gani matulog sobra sa upat
ka oras, sa kasagaran, matag adlaw, ug mopauli makausa sa usa ka
semana” (HC, 7,567). Sa dihang miabut kami sa kasadpan, si Presidente
Young mipili dayon og luna alang sa bag-ong templo. Siya ang naggiya sa
pagtukod sa upat ka mga templo sa Utah—sa Siyudad sa Salt Lake,
St. George, Manti, ug Logan; hinoon, ang Templo lamang sa St. George ang
nakompleto sa iyang tibuok kinabuhi. Niadtong 1 sa Enero 1877, nga ang
mga tiil walay kusog nga siya alsahon ngadto sa kwarto ginamit ang ling-
kuranan, siya namulong sa kongregasyon nga nagmiting aron sa pagpahi-
nungod sa ubos nga andana sa Templo sa St. George, namahayag: “Atong
natagamtaman ang mga pribilehiyo nga walay lain nga nakatagamtam sa
ibabaw sa yuta.... Sa dihang ako naghunahuna niini nga hilisgutan, ako
gusto sa pinulongan sa pito ka mga dugdog aron sa pagpukaw sa mga
katawhan” (DNSW, 16 sa Ene. 1877, 1).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang mga templo mao ang mga balay sa Ginoo diin
ang sagrado nga mga ordinansa gipangalagad aron sa

pag-andam sa mga Santos alang sa kahimayaan.

Tingali adunay mangutana ngano nga kita motukod og mga templo. Kita
motukod og mga templo tungod kay walay balay sa ibabaw sa tibuok yuta
nga gipahinungod ngadto sa pangalan sa Ginoo diin sa bisan unsa nga
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paagi makatandi sa iyang kinaiya, ug nga iyang matawag kanunay nga iyang
balay. Adunay mga dapit sa yuta diin ang Ginoo makaadto ug makapuyo,
kon buot niya. Kini makita sa ibabaw sa taas nga mga bukid, o sa ubang
mga langub o mga dapit diin ang makasasala nga tawo wala makatunob
niini sa iyang hugaw nga mga tiil (DBY, 393–94).

Iyang gisugo ang iyang mga sulugoon sa pagtukod og balay alang
kaniya nga iyang kaadtoan ug diin iyang ikapahibalo ang iyang kabubut-on
(DBY, 394).

“Gikinahanglan ba sa Ginoo nga kita motukod og templo?” Ako moi-
ngon nga iya kining gikinahanglan ingon nga iyang gikinahanglan nga
motukod usab sa laing dapit. Kon kamo mangutana, “Brother Brigham,
nakahibalo ka ba mahitungod niini, nakadawat ba ikaw og pagpadayag
gikan sa langit kabahin niini?” Makatubag ako niini sa tinud-anay, kini diha
sa akong hunahuna kanunay (DBY, 411).

Kita motukod gayud og mga templo. Kini nga balaod gihatag ngadto sa
mga katawhan (DBY, 393).

Dili kita ... makapagalagad sa dugang mga ordinansa sa Dios, sa hingpit,
sa legal nga paagi ngadto sa mga katawhan ... hangtud makatukod kita og
templo alang niana nga katuyoan (DBY, 394–95).

Ang uban moingon “dili ako buot nga mobuhat niana, kay wala kita
sukad makatukod og templo nga walay pagpakigbatok nga mahitabo.”
Gusto akong makigbatok sila pag-usab (DBY, 410).

Atong nahuman ang templo sa Kirtland ug sa Nauvoo, ug wala bay pag-
panggukod sa tanang panahon nga kini atong gitukod? Gibuhat kini nila,
matag semana ug matag adlaw (DBY, 410).

Ako nakahukom, pinaagi sa tabang sa Ginoo ug niini nga mga katawhan,
sa pagtukod og balay alang kaniya. Kamo mangutana, “Mopuyo ba siya
niini?” Buhaton niya sa iyang gusto, dili nako katungdanan ang pagmando
sa Ginoo. Apan motukod kita og balay alang kaniya, nga, kon gusto niya nga
mobisita kanato, siya adunay dapit nga kaadtoan, o kon siya mopadala ni
bisan kinsa nga iyang sulugoon, kita adunay angay nga lugar alang kanila.
Ako nagtukod og balay sa akong kaugalingon, ug ang kadaghanan kaninyo
maoy gibuhat, ug karon, dili ba kita motukod og balay sa Ginoo? (DBY, 411).

Nagkinahanglan ba kita og templo? Nagkinahanglan kita, aron sa pag-
andam kanato sa pag-agi sa ganghaan ngadto sa siyudad diin ang mga
Santos makapahulay. Ang mga ordinansa nga gikinahanglan niini ... dili
[mapangalagad] kon walay angay nga dapit. Gusto kita og templo, dili
alang sa pang-publiko nga kongregasyon, apang alang sa Priesthood, diin
ipahimutang ug ihan-ay sa hingpit ang Priesthood sa iyang kapunongan ug
mga ang-ang [Aaronic ug Melchizedek], sa pagpangalagad sa ordinansa sa
Priesthood ngadto sa mga Santos alang sa ilang kahimayaan (DBY, 394).
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Ang templo alang sa mga endowment—alang sa paghan-ay ug panudlo
sa Priesthood (DBY, 412).

Nakapahimulos kita sa kahigayunan sa pagsulod ngadto sa templo, nga
gitukod ngadto sa pangalan sa Dios, ug sa pagdawat sa mga ordinansa sa
iyang balay, uban sa tanang mga yawe ug mga panalangin nga giandam sa
pagsulod ngadto sa mga “kinabuhi” [tan-awa sa D&P 132:22]; nakapahi-
mulos usab kita sa kahigayunan sa pagpangalagad alang sa atong mga ama-
han ug mga inahan, atong mga apohan nga lalaki ug mga babaye, alang
niadtong kinsa namatay nga wala makadungog sa Ebanghelyo (DBY, 394).

Kadto lamang kinsa miapil uban kanato diha sa mga ordinansa sa tem-
plo ang nakahibalo sa ilang mga kaugalingon sa katagbawan nga maka-
amgo nga kita katambayayong sa Ginoo ug Manluluwas, nga kita kabahin
sa mahinungdanon nga buhat sa kaluwasan; nga kita adunay kahigayunan
sa pagdawat ug pagsunod sa kamatuoran, ug sa pagsiguro sa atong mga
kaugalingon niana nga kalipay nga ikahatag lamang sa Ebanghelyo; ug dili
lamang sa pagpahigayon niini nga mga ordinansa alang sa atong mga kau-
galingon, apan sa pagbuhat sa gikinahanglan nga buhat alang sa atong mga
ginikanan ug mga katigulangan kinsa namatay nga walay Ebanghelyo, aron
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sila usab makaambit sa mga tubig sa kinabuhi, ug pagahukman sumala sa
tawo dinhi sa unod [tan-awa sa 1 Pedro 4:6]. Kini usa ka kahigayunan, usa
ka panalangin, nga walay usa nga makamatikod gawas kon siya anaa niini.
Malipayon kita nga makahibalo nga pinaagi sa atong hugot nga pagtuo ug
mga pagbati pinaagi sa pagpadayag nga ania kanato nga ang atong mga tra-
baho; gidawat sa Ginoo. Kita nalipay pag-ayo sa atong mga kaugalingon sa
katilingban sa usag usa sa tigulang, sa hamtong ug sa batan-on nalipay ug
nagmaya niining mahimayaon nga buhat (DBY, 419–20).

Kita ang angay nga mobuhat sa mga butang nga gikinahanglan sa Ginoo
gikan kanato, ug itugyan kaniya ang resulta. Atoa ang pagtrabaho uban sa
malipayong maayong buot; ug kon kita motukod og templo nga adunay
minilyong bili, ug kini nagkinahanglan sa atong tibuok panahon ug mga
katigayunan, kinahanglang biyaan nato kini uban sa malipayong mga
kasingkasing, kon ang Ginoo sa iyang kabubut-on mosulti kanato sa pagbu-
hat sa ingon. Kon ang Ginoo motugot sa atong mga kaaway sa pag-abug
kanato gikan niini, ngano, kinahanglan nga atong biyaan kini uban sa mali-
payong kasingkasing sama sa atong kalipay sa usa ka panalangin. Kita walay
labut unsa ang buhaton sa Ginoo, o kon unsaon niya pagpaigo ang trabaho
sa iyang mga sulugoon. Apan kon siya momando, anaa sa mga katawhan
ang pagsunod. Kinahanglang magmalipayon kita sa pagtukod niini nga tem-
plo, bissan kita nasayud daan nga kita kinahanglang dili gayud mosulod
ngadto niini kon kini mahuman na, sama nga atong buhaton kon kita nasa-
yud nga papuy-on dinhi sulod sa liboan ka mga tuig sa pagpahimulos niini
(DBY, 411).

Kinahanglang buhaton ninyo, o kini dili gayud mabuhat. Dili kita gusto
nga adunay magbagulbol mahitungod niini nga templo. Kon dili kamo maka-
sugod nga malipayon, ug motrabaho sa tibuok bilding nga malipayon, sugdi
ang California, ug mas dali mas maayo. Paghimo og imong bulawan nga
baka, ug simbaha kini. Kon ang inyong pag-atiman alang sa mga ordinansa
sa kaluwasan, alang sa inyong mga kaugalingon, sa inyong buhi, ug mga
patay, dili ang una ug labing importante sa inyong mga kasingkasing, ug sa
tanan nga inyong naangkon, lakaw! Bayri ang inyong mga utang, kon kamo
aduna, ug lakaw nga malinawon, ug ipamatuod ngadto sa Dios ug sa iyang
tanang mga Santos nga kamo mao gayud unsay inyong gisulti nga kamo
mao, pinaagi sa inyong mga buhat (DBY, 417–18).

Kita ... nagpahimulos og pribilehiyo nga kita wala mahibalo og bisan
kinsa nga laing tawo nga nakapahimulos niini sukad sa mga adlaw ni Adan,
nga mao, ang pagbaton og nahuman nga templo, diin ang tanang mga
ordinansa sa balay sa Dios ikatugyan diha sa iyang mga katawhan. Mga
kaigsoonan, nakasabut ba kamo niini? (DBY, 393).
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Ang endowment makahimo kanato nga makabalik
sa umaabot ngadto sa presensya sa Ginoo.

Ang igpangandam nga mga ordinansa ... gipangalagad [sa Templo sa
Kirtland], bisan og inubanan sa pagpangalagad sa mga anghel, ug sa pre-
sensya ni Ginoong Jesus, mao lamang ang gamay nga pagkasusama sa mga
ordinansa sa balay sa Ginoo diha sa ilang kahingpitan; apan daghan, pina-
agi sa hulhog sa Yawa, nagtuo nga sila nakadawat sa tanan, ug nasayud
sama sa Dios, sila mibiya sa kamatuoran, ug naadto sa impyerno. Apan
paniguro, mga kaigsoonan, adunay apan diyutay, diyutay kaayo nga mga
Elder sa Israel, karon sa yuta, kinsa nakahibalo sa kahulugan sa pulong
endowment. Aron makahibalo, sila kinahanglang makasinati; ug sa pagsi-
nati, usa ka templo ang kinahanglan nga pagatukuron (DBY, 415–16).

Tuguti ako nga mohatag og gamay nga kahulugan. Ang inyong endow-
ment mao, ang pagdawat sa tanan niadtong mga ordinansa diha sa balay sa
Ginoo, nga inyong gikinahanglan, human kamo mobiya niini nga kinabuhi,
aron kamo makabalik ngadto sa presensya sa Amahan, moagi sa mga ang-
hel kinsa nagbarug isip mga bantay (DBY, 416).

Kinsa ang nakadawat ug nakasabut sa mao nga endowment, niini nga
pundok? ... Ang mga yawe niini nga mga endowment anaa taliwala kaninyo,
ug liboan ang nakadawat niini, aron nga ang Yawa, uban sa iyang mga sulu-
goon, kinahanglang dili magtuo nga siya makalaglag pag-usab sa balaan nga
Priesthood gikan sa yuta, pinaagi sa pagpatay sa pipila, kay siya dili maka-
himo niini. Ang Dios mopahigayon sa iyang kamot, alang sa katapusang
higayon, sa pagtubos sa iyang mga katawhan, sa matinuoron nga kasingka-
sing, ug si Lucifer dili makapugong kaniya (DBY, 416).

Gikinahanglan gayud nga ang mga Santos makadawat sa dugang mga ordi-
nansa sa balay sa Dios sa dili pa kining mubo nga pagpakabuhi matapos, aron
sila makaandam ug makahimo sa pag-agi sa mga bantay nga padulong ngadto
sa celestial nga gingharian ug ngadto sa atubangan sa Dios (DBY, 395).

Ang mga ordinansa sa balay sa Dios alang sa kaluwasan sa tawhanong
pamilya. Kita ... naghupot sa mga yawe sa kaluwasan nga gihatag ngadto sa
mga katawhan gikan sa kalangitan pinaagi sa Ginoong Makagagahum; ug
sanglit nga adunay naghupot niini nga mga yawe, importante nga sila
mogamit niini alang sa kaluwasan sa tawhanong pamilya. Ang pagtukod sa
mga templo, mga dapit diin ang mga ordinansa sa kaluwasan gipangalagad,
gikinahanglan nga tumanon ang plano sa katubsanan, ug kini usa ka mahi-
mayaon nga hilisgutan diin ipamulong ngadto sa mga Santos (DBY, 396–97).

Usahay akong bation nga mowali sa mga lalaki ug mga babaye kinsa misu-
lod ngadto sa mga pakigsaad nga wala makaamgo sa matang sa mga pakig-
saad nga ilang himoon, ug kinsa mohimo og gamay o walay paningkamot sa
pagtuman niini (DBY, 396).
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Ang ubang mga Elder moadto sa mga nasud ug mosangyaw sa
Ebanghelyo sa kinabuhi ug kaluwasan, ug mobalik nga wala gayud makasa-
but sa matang sa pakigsaad. Gisulat diha sa Biblia nga ang matag tawo kina-
hanglan mopahigayon sa iyang kaugalingon nga mga panumpa, bisan kon
masakitan ang iyang kaugalingon [tan-awa sa Ecclesiastes 5:4–5]; niining
paagiha inyong mapakita sa tanang nilalang ug ngadto sa Dios nga kamo
puno sa kaligdong (DBY, 396).

Ang mga ordinansa sa sealing makasumpay sa matarung nga mga
kaliwatan ni Adan sa kahangturan pinaagi sa awtoridad sa priesthood.

Adunay daghang mga ordinansa sa balay sa Dios nga kinahanglang ipahi-
gayon sa templo nga gitukod gayud alang niana nga katuyoan. Adunay
ubang mga ordinansa nga atong mapahigayon nga walay templo.
Nakahibalo kamo nga adunay uban nga inyong nadawat—bunyag, pagpan-
dong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo, ... ug daghang mga
panalangin nga gihatag diha sa mga katawhan, nga kita adunay pribilehiyo
sa pagdawat nga walay templo. Adunay ubang mga panalangin, nga dili
madawat, ug mga ordinansa nga dili mapahigayon sumala sa balaod nga
gipadayag sa Ginoo, nga kini dili mapahigayon sa templo nga giandam alang
niini nga katuyoan.... Kon kita mopahigayon sa ... sa ordinansa sa sealing
[alang sa mga patay], ang mga ordinansa kalabut sa balaan nga Priesthood,
sa pagsumpay sa kadena sa Priesthood gikan ni Amahang Adan hangtud
karon, pinaagi sa pagbugkos sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan,
nga nabugkos alang sa atong mga katigulangan, sa uban pa, kini dili
mahimo kon wala ang templo. Kon ang mga ordinansa ipahigayon diha sa
mga templo nga itukod, [ang mga bata] ibugkos ngadto sa ilang mga [gini-
kanan], ug kadtong kinsa namatay na, balik ngadto sa Amahang Adan.
Kinahanglan kini nga buhaton, tungod sa kadena sa Priesthood nga
nabugto dinhi sa yuta. Ang Priesthood mibiya sa mga katawhan, apan ang
katawhan ang unang mibiya sa Priesthood. Sila milapas sa mga balaod, miu-
sab sa ordinansa, ug misupak sa walay katapusan nga pakigsaad [tan-awa sa
Isaias 24:5], ug ang Priesthood mibiya kanila; apan kini dili mahitabo hang-
tud sila mibiya sa Priesthood. Kini nga Priesthood gipahiuli na pag-usab, ug
pinaagi sa awtoridad niini kita isumpay sa atong mga amahan, pinaagi sa
ordinansa sa pagbugkos, hangtud nga kita makaporma og hingpit nga
kadena gikan ni Amahang Adan hangtud sa katapusan [tan-awa D&P
128:18]. Kini nga ordinansa dili ipahigayon bisan asa apan diha lamang sa
templo; ni ang mga anak mabugkos ngadto sa buhi nga mga ginikanan sa
bisan asang lugar gawas sa templo.... Dayon ang mga ginikanan, human
madawat ang ilang mga endowment ug nabugkos karon ug sa kahangturan,
ug sila manganak; sila gipanganak ug natawo ubos sa pakigsaad ug sila mao
ang adunay katungod nga manununod sa gingharian, naghupot sila sa mga



yawe sa gingharian. Ang mga bata nga matawo ngadto sa mga ginikanan, sa
dili pa ang naulahi mosulod ngadto sa kahingpitan sa pakigsaad, kinahang-
lang mabugkos ngadto kanila aron mahimong legal nga manununod sa
Priesthood. Tinuod nga sila makadawat sa mga ordinansa, sila makadawat
sa ilang mga endowment, ug mapanalanginan uban sa ilang mga ginikanan,
apan sa gihapon ang mga ginikanan dili makaangkon kanila sa legal ug pina-
subay sa balaod diha sa kahangturan gawas nga sila mabugkos ngadto
kanila. Apan ang kadena dili mahuman nga wala gipahigayon kining ordi-
nansa sa pagbugkos (DBY, 399–401).

Kon dili pa sa unsay gipadayag mahitungod sa mga ordinansa sa pag-
bugkos, ang mga bata nga natawo sa gawas sa pakigsaad dili mabugkos
ngadto sa ilang mga ginikanan (DBY, 397).

Ang ordinansa sa pagbugkos kinahanglang mapahigayon dinhi ... hangtud
ang kadena sa henerasyon mahimong hingpit diha sa mga ordinansa sa pag-
bugkos balik ngadto ni Amahang Adan, busa, kita gimandoan sa pagpundok
sa atong mga kaugalingon sa paggawas gikan sa Babelon [tan-awa sa D&P
133, 14], ug sa pagbalaan sa atong mga kaugalingon, ug sa pagtukod sa Zion
sa Dios, pinaagi sa pagtukod og mga siyudad ug mga templo, magtubos sa
mga nasud gikan sa kaawaaw nga kinaiyahan, hangtud nga ang yuta maba-
laan ug maandam nga kapuy-an sa Dios ug sa mga anghel (DBY, 407).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang mga templo mao ang mga balay sa Ginoo diin ang
sagrado nga mga ordinansa gipangalagad aron sa pag-andam

sa mga Santos alang sa kahimayaan.

• Ngano nga kita motukod og mga templo? Ngano nga ang pagtukod og
mga templo maoy hinungdan nga “adunay pagpakigbatok ... nga mahi-
tabo”? Ngano nga si Presidente Young miingon, “Gusto akong makigba-
tok sila pag-usab”?

• Sa unsa nga mga paagi nga ang tulumanon sa templo makapahimo
kanato nga “katambayayong sa atong Ginoo ug Manluluwas”? Unsaon
nato sa pagkahibalo nga ang atong “mga trabaho gidawat sa Ginoo”?

• Si Presidente Young miingon, “Dili kita gusto nga adunay magbagulbol
mahitungod [sa] templo.” Ngano nga ang “malipayong maayong buot”
ug pagkaandam sa pagsunod gikinahanglan alang sa pagtukod og mga
templo ug alang sa pagsimba sa templo? Unsa ang inyong nahimo nga
nakatabang kaninyo nga dili magbagulbol mahitungod sa pagtukod og
mga templo ug pagsimba sa mga templo? Ngano nga ang mga ordinansa
sa kaluwasan mao ang “una ug labing importante” diha sa atong mga
kasingkasing ug mga lihok?
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Ang endowment makahimo kanato sa pagbalik pipila
ka adlaw ngadto sa presensya sa Ginoo.

• Unsa ang gitudlo ni Presidente Young mahitungod sa katuyoan sa
endowment sa templo?

• Unsa ang mga kakuyaw sa paghimo og mga pakigsaad nga dili makahi-
balo sa sagrado nga kahimtang niini? Sa unsa nga paagi kita makasabut
sa matang sa mga pakigsaad ug sa “pagpaningkamot sa pagtuman niini”?
Unsaon nato sa pagtabang ang atong mga anak nga makasabut sa
sagrado nga matang sa mga pakigsaad nga gihimo sa templo?

Ang mga ordinansa sa pagbugkos makapasumpay sa matarung nga mga
kaliwatan ni Adan sa kahangturan pinaagi sa awtoridad sa priesthood.

• Unsay buot ipasabut sa pagporma og “hingpit nga kadena gikan ni
Amahang Adan hangtud sa katapusan”? Unsa ang atong responsibilidad
sa pagporma niini nga kadena? (Tan-awa usab sa D&P 128:18.) Sa unsa
nga paagi nga ang paghimo sa mao nga mga koneksyon makapanalangin
kanato ug sa atong mga pamilya karon ug sa umaabut?

• Sa unsa nga paagi nga ang ordinansa sa pagbugkos makatabang kanato
sa “paggawas gikan sa Babelon, ug pagbalaan sa atong mga kaugalingon,
ug pagtukod sa Zion sa atong Dios”?

• Unsa ang inyong mabuhat sa paghimo sa ordinansa sa pagbugkos diha sa
templo nga hingpit nga epektibo sa inyong kinabuhi? Unsa ang inyong
bation kon kamo makahibalo nga kamo makahimo og panagsumpay sa
mahangturong pamilya sa inyong mga katigulangan, sa inyong kaliwatan,
ug sa inyong duol nga pamilya? Sa unsa nga paagi nga kini nga kahibalo
makaimpluwensya unsay inyong bation mahitungod sa pagsunod sa
ebanghelyo matag adlaw?
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Tulumanon sa Templo

Sa dihang gipahinungod ang Templo sa St. George niadtong Abril 1877, si
Presidente Brigham Young nalipay nga ang mga Santos sa katapusan maka-
sugod sa pagpahigayon sa mga endowment sa templo alang sa mga patay.
Siya mireport nga ang mga Santos kinsa nagsugod sa pagtrabaho didto
“adunay malipayon nga panahon, panahon nga walay laing mga tawo sa
yuta nga nakatagamtam sulod sa daghang mga siglo, nga atong nahiba-
loan” (DBY, 419). “Sukad nahuman ang templo sa St. George,” misulat
siya sa iyang anak nga si Lorenzo, “ang espiritu sa pag-atiman sa mga
patay ug sa pagpahigayon alang kanila, ug usab sa paghimo sa gikina-
hanglan nga mga ordinansa alang sa mga buhi, nahimong kabahin sa
matinud-anong mga miyembro sa Simbahan niining tibuok mga walog. Ang
mga Satnos tingali wala sukad mobati sa maong tinguha niini nga mga
hilisgutan sukad sa pagkatukod sa Simbahan sama sa ilang gibati karon.
Kini pagahimoon uban sa maayong mga resulta, ug samtang magpadayon
ang pagtukod sa templo, kini nga espiritu mabati uban sa hilabihan nga
gahum ngadto sa tanang mga branch sa Simbahan” (LBY, 288–89).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang Dios mohatag og kahigayunan niadtong nangamatay
sa pagpahimulos sa mga panalangin sa templo.

Ang akong amahan namatay sa wala pa ihatag ang mga endowment.
Walay usa sa iyang mga anak ang nabugkos ngadto kaniya. Kon makahi-
numdom kamo, kamo nga didto sa Nauvoo, nagdali-dali kita sa gamay kaa-
yong panahon nga atong gigahin human matukod ang templo. Ang
manggugubot nga panon andam sa pagpatay kanato; andam na silang
mosunog sa atong mga balay, gibuhat kini nila sa dugay nang panahon;
apan atong nahuman ang templo sumala sa kamandoan nga gihatag ngadto
ni Joseph, ug dayon mibiya kita. Ang atong panahon, niana, gamay ra ug
kita walay panahon sa paghimo niini. Ang sangputanan, ang mga anak sa
akong amahan, wala mabugkos ngadto kaniya. Tingali ang iyang tanang mga
anak nga lalaki moadto sa kahangturan, ngadto sa kalibutan sa espiritu, sa
dili pa kini mapahigayon; apan kini dili maghimo og kalainan; ang mga
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manununod sa pamilya mopahigayon niini bisan og usa ka gatus pa ka tuig
ang molabay (DBY, 401).

Gatusan ka milyon ka mga tawo ang matawo, magpakabuhi sa ilang mubo
nga kinabuhi sa yuta, ug mamatay, walay kahibalo sa ilang mga kaugalingon
ug sa plano sa kaluwasan nga gihatag alang kanila. Hinoon nakahatag kini og
dakong kahupayan, nga makahibalo nga kining mahimayaong plano nga
gihimo sa Langit mosunod kanila ngadto sa sunod nga kinabuhi, nagtanyag
alang sa ilang pagdawat sa kinabuhing dayon ug kahimayaan ngadto sa mga
trono, kaharian, mga kamandoan, ug mga gahum diha sa presensya sa ilang
Amahan ug Dios, pinaagi ni Jesukristo, iyang Anak (DBY, 404).

Gisangyaw nato ngadto kanila ang Ebanghelyo sa Kaluwasan—ngadto sa
mga patay—pinaagi niadtong kinsa nabuhi niini nga dispensasyon [tan-
awa sa D&P 138:57] (DBY, 397).

Adunay kahigayunan alang sa mga lalaki kinsa atua sa espiritu sa pagda-
wat sa Ebanghelyo. Si Jesus, samtang ang iyang lawas diha sa lubnganan sa
duha ka gabii ug usa ka adlaw, miadto sa kalibutan sa mga espiritu aron sa
pagpakita sa kaigsoonan kon unsaon nila sa pagtukod sa gingharian, ug
dad-on ang mga espiritu ngadto sa kahibalo sa kamatuoran diha sa kalibu-
tan sa espiritu; miadto siya aron sa pagpakita kanila sa sumbanan, sama sa
iyang gibuhat dinhi sa yuta.

Mao nga kamo nakasabut nga didto, ang mga espiritu adunay kahigayu-
nan sa pagdawat sa kamatuoran. Mangutana kamo kon sila bunyagan ba
didto? Dili. Pandungan ba sila sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo?
Dili. Walay dayag nga mga ordinansa kabahin sa tawo ang ipangalagad didto,
apan ang kahayag, himaya, ug gahum sa Espiritu Santo matagamtaman
sama dinhi sa yuta; ug adunay mga balaod nga nagdumala ug nagmando sa
kalibutan sa espiritu, ug diin sila mga sakop (DBY, 397).

Aduna ba kitay mabuhat alang kanila? Oo. Alang sa unsa ang atong
paningkamot sa pagtukod og templo? Ug dili lamang kita motukod og tem-
plo dinhi, kon kita magmalampuson, ug mapanalanginan ug mapatunhay
apan, kita tingali motukod pa og duha o tulo, ug magpadayon kon gikina-
hanglan sa buhat, alang sa piho nga katuyoan sa pagtubos sa atong mga
patay. Sa higayon nga ako makadawat og pagpadayag nga ang uban nakong
mga kaliwat nabuhi ug namatay nga walay mga panalangin sa Ebanghelyo,
o bisan gani nakadungog nga kini gisangyaw, apan matinuoron sama
kanako, matarung sama kanako, o bisan kinsang lalaki o babaye sa ibabaw
sa yuta; sama ka matarung, sumala sa ilang kahibalo kon unsaon, sama ni
bisan kinsa nga Apostol o Propeta nga sukad nagpakabuhi, ako moadto ug
magpabunyag, magpakumpirma, magpahugas, ug magpadihog, ug moagi
sa tanang mga ordinansa ug mga endowment alang kanila, aron ang ilang
mga agianan mabuksan ngadto sa celestial nga gingharian (DBY, 403).
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Kining doktrina sa bunyag alang sa mga patay usa ka importante nga
doktrina, usa sa labing mahimayaon nga mga doktrina nga gipadayag
ngadto sa tawhanong pamilya; ug adunay kahayag, gahum, himaya,
dungog ug pagka-imortal niini (DBY, 399).

Daghang mga tawo nga akong nailhan, kinsa nahikatulog na [namatay],
kita nagbunyag alang kanila, sukad natukod ang Simbahan—buotan, mati-
nuoron, madungganong mga tawo, maloloy-on sa tanan, nagpuyo og
maayo, mahiyason nga mga kinabuhi. Dili kita makatugot nga sila moadto
sa impyerno; ang Dios dili buot. Ang plano sa kaluwasan igo kaayo sa pag-
dala kanilang tanan ug ibutang sila diin sila makapahimulos sa tanan nga
ilang mapaabut (DBY, 403).

Miagi sila sa kalisud [sa mortalidad], ug walay mahimo sila sa personal
nga makapahigayon alang sa kapasayloan sa ilang mga sala ug alang sa ilang
kahimayaan, ang sangputanan sila ubos sa panginahanglan sa pagsalig sa
ilang mga higala, sa ilang mga anak ug sa mga anak sa ilang mga anak sa
pagpahigayon alang kanila, aron sila madala ngadto sa celestial nga ging-
harian sa Dios (DBY, 406).

Unsa sa inyong pagtuo ang isulti sa mga amahan kon sila mamulong gikan
sa mga patay. Dili ba sila moingon, “Ania kami gibutang dinhi sulod sa liboan
ka mga tuig, dinhi niining bilanggoan nga balay, naghulat niini nga dispen-
sasyon nga moabut?” ... Unsa ang ilang ihung-hong sa atong mga dunggan?
Ngano, kon sila aduna pay gahum ang mga dugdug sa langit mosulod sa
atong mga dunggan, kon kita makaamgo sa kaimportante sa buhat nga
atong gibuhat. Ang tanang mga anghel sa langit nagtan-aw niining pipila ka
mga katawhan, ug nag-awhag kanila sa kaluwasan sa tawhanong pamilya.
Mao usab ang mga yawa sa impyerno nagtan-aw usab, niini nga mga kataw-
han, ug naningkamot sa pagbuntog kanato, ug ang mga katawhan nakigla-
mano gihapon sa mga sulugoon sa yawa, kay sa mobalaan sa ilang mga
kaugalingon ug motawag sa Ginoo ug mohimo sa buhat nga iyang gisugo
kanato ug gibutang sa atong mga kamot aron buhaton (DBY, 403–4).

Ang Langitnong Amahan mopanalangin kanato sa pagbuhat sa pagsiksik
sa family history alang sa kaluwasan sa atong mga katigulangan.

Sa akong pagtuo adunay trabaho nga himoonon [sa Milenyum] nga ang
tibuok kalibutan ingon og nakahukom nga dili nato buhaton. Unsa kini? Sa
pagtukod og mga templo. Wala pa gayud kita makasugod sa pagpahimu-
tang sa pundasyon sa usa ka templo apan unsa na kadaghan ang anaa sa
pagpakigbatok kanato.... Unsay atong buhaton niini nga mga templo?
Aduna bay buhaton didto? Oo, ug kita dili mohulat sa Milenyum ug sa
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kahingpitan sa himaya sa Dios dinhi sa yuta; magsugod kita dayon kon kita
aduna nay templo, ug motrabaho alang sa kaluwasan sa atong mga katigu-
langan; atong kuhaon ang ilang mga kagikanan kutob sa atong mahimo. Sa
hinay-hinay mahingpit nato kini. Niini nga mga templo atong ipahigayon
ang mga ordinansa sa Ebanghelyo ni Jesukristo alang sa atong mga kahi-
galaan (DBY, 402).

Kita karon nagbunyag alang sa mga patay ... Alang sa atong mga amahan,
mga inahan, mga apohang lalaki, mga apohang babaye, mga uyoan, mga
iyaan, mga kabanay ug dugay nang mga kaila.... Ang Ginoo nag-awhag sa
mga kasingkasing sa kadaghanan ..., ug adunay hingpit nga kadasig sa uban
sa pagsubay sa ilang mga kagikanan ug sa pagpaimprinta sa ilang mga
rekord sa ilang mga katigulangan. Wala sila makahibalo alang sa unsa ang
ilang gibuhat, apan ang Ginoo nag-awhag kanila; ug kini magpadayon ug
magagikan sa amahan ngadto sa amahan, amahan ngadto sa amahan, hang-
tud nga ilang makuha ang kagikanan sa ilang mga katigulangan kutob sa
ilang mahimo (DBY, 406).

Sa higayon nga ang iyang gingharian matukod sa yuta, ug ang Zion
matukod, ang Ginoo mopadala sa iyang mga sulugoon isip mga manlulu-
was sa Bukid sa Zion [tan-awa sa Obadias 1:21]. Ang mga sulugoon sa Dios
kinsa nakapuyo sa yuta sa milabay nga panahon mopadayag diin magpuyo
ang lain-laing mga tawo kinsa namatay nga walay Ebanghelyo, mohatag sa
ilang mga pangalan, ug moingon, “Karon lakaw, kamo nga mga sulugoon
sa Dios, ug gamita ang inyong mga katungod ug mga pribilehiyo; lakaw ug
ipahigayon ang mga ordinansa sa balay sa Dios alang niadtong kinsa naka-
agi sa ilang pagsulay nga wala ang Ebanghelyo, ug alang sa tanan kinsa
makadawat og bisan unsa nga matang sa kaluwasan; dad-a sila ngadto sa
celestial, terrestrial, ug telestial nga mga gingharian,” ... Kay ang matag
tawo makadawat sumala sa iyang kasarang ug sumala sa mga binuhatan nga
gihimo sa lawas, maayo ba o dautan, gamay o dagko (DBY, 407).

Ang Ginoo miingon, akong gipadala ang mga yawe ni Elijah ang
Propeta—akong gitudlo kana nga doktrina sa pagpabalik sa mga kasingka-
sing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug ang mga kasingkasing sa mga
anak ngadto sa mga amahan [tan-awa sa D&P 2; 110:13–15]. Karon,
kamong tanan nga mga anak, nagtan-aw ba kamo sa kaluwasan sa inyong
mga amahan? Naningkamot ba kamo nga magmakugihon sa pagtubos
niadtong namatay nga walay Ebanghelyo, tungod kay sila nagtinguha sa
Ginoong Makagagahum sa pagkuha sa mga saad alang kaninyo? Kay ang
atong mga amahan nakaangkon og mga saad nga ang ilang kaliwat kina-
hanglang dili makalimtan. O kamong mga anak sa mga amahan, tan-awa
kining mga butang. Kamo kinahanglan nga mosulod sa mga templo sa
Ginoo ug mopahigayon alang sa inyong mga amahan (DBY, 408).
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Kita mahimong mga manluluwas sa Bukid sa Zion
pinaagi sa pagpahigayon og mga ordinansa sa templo

alang sa atong patay nga mga kaliwatan.

Kita gitawag, ingon nga kini gikasulti na kaninyo, sa pagtubos sa mga
nasud sa yuta. Ang mga amahan dili mahimong hingpit kon wala kita; kita
dili mahimong hingpit kon wala ang mga amahan. Kinahanglan nga anaa
kining kadena sa balaan nga Priesthood; kinahanglan nga masumpay kini
gikan sa ulahing henerasyon nga nagpuyo sa yuta balik ngadto ni Amahang
Adan, sa pagdala pag-usab sa tanan nga maluwas ug ibutang diin sila maka-
dawat og kaluwasan ug himaya sa ubang gingharian. Kini nga Priesthood
kinahanglang mobuhat niini, kini nga Priesthood alang niini nga katuyoan
(DBY, 407).

Ang mga doktrina sa Manluluwas nagpadayag ug nagbutang sa mga
tumutuo sa pagbaton sa mga baruganan diin ang mga manluluwas moadto
sa Bukid sa Zion aron sa pagluwas ... ang tanan gawas niadtong nakasala
batok sa Espiritu Santo. Ang mga lalaki ug mga babaye mosulod ngadto sa
mga templo sa Dios, ug mahimong, kon itandi, mga haligi didto [tan-awa sa
Pinadayag 3:12], ug mopahigayon matag tuig alang niadtong kinsa namatay
na sulod sa liboan ka mga tuig (DBY, 407).

Sa pagtuman niini nga buhat dili lamang usa ka templo apan liboan
niini, ug liboan ug napulo ka mga libo sa mga lalaki ug mga babaye moadto
ngadto sa mga templo ug mopahigayon alang sa mga tawo kinsa nabuhi
kutob sa ipadayag sa Ginoo (DBY, 394).

Mao kini ang atong buhaton alang sa mga lumulupyo sa yuta. Sa dihang
gitan-aw na kini, dili ako buot nga mopahulay, apan magmakugihon sa
tibuok adlaw, kay kon hunahunaon nato kini, kita kinahanglang dili mag-
usik og panahon, kay may gidak-on gayud kini nga trabaho (DBY, 410).

Ang priesthood gitugyan pag-usab sa Ginoo niadtong kinsa modawat
niini, alang kini sa piho nga katuyoan sa pag-andam kanila nga mahimong
maalamon sa mga baruganan kalabut sa balaod sa celestial nga gingharian.
Kon mosunod kita niini nga balaod, mopatunhay niini, magpuyo sumala
niini, kita makaandam sa pagpahimulos sa mga panalangin sa usa ka celes-
tial nga gingharian. Ang uban ba usab? Oo, liboan ug minilyon ka mga
lumulupyo sa yuta kinsa nakadawat ug misunod sa balaod nga atong
gisangyaw, kon sila aduna niana nga pribilehiyo. Kon ibalik na pag-usab sa
Ginoo ang Zion, ug ang magbalantay makakita, ug ang Zion matukod, ang
mga manluluwas moadto sa Bukid sa Zion ug moluwas sa tanang mga anak
nga lalaki ug mga babaye ni Adan nga mahimong luwason, pinaagi sa pag-
pangalagad ngadto kanila (DNW, 16 sa Mayo 1860, 1).

Ang mga amahan dili mahimong hingpit kon wala kita; kita dili mahimong
hingpit kon wala sila. Nahimo na nila ang ilang buhat ug karon natulog na.
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Gitawag na kita karon sa pagbuhat sa atoa; nga mao ang labing mahinung-
danong buhat nga sukad gipahigayon dinhi sa yuta. Minilyon sa atong isig ka
nilalang nga nabuhi dinhi sa yuta ug namatay nga walay kahibalo sa
Ebanghelyo kinahanglang pagatudloan aron sila makapanunod sa kinabu-
hing dayon (nga mao, ang tanan nga modawat sa Ebanghelyo). Ug kita gita-
wag sa pag-apil niini nga buhat (DBY, 406).

Kinsa ang manag-iya sa yuta ug sa kahingpitan niini? Dili ba kadtong gita-
gana sa Ginoo alang niini nga dungog? Ug sila moadto sa Bukid sa Zion isip
mga manluluwas aron magtrabaho hangtud sa Milenyum sa pagluwas sa
uban (DBY, 407–8).

Ang buhat sa Milenyum maglakip sa pagtukod
og templo ug tulumanon sa templo.

Atong gipaningkamutan ang pagluwas sa mga buhi ug sa mga patay. Ang
buhi makapili, ang patay dili. Minilyon kanila namatay nga walay
Ebanghelyo, walay Priesthood, ug walay mga kahigayunan nga atong
mapahimuslan. Mopadayon kita diha sa pangalan sa Dios sa Israel ug
mopahigayon sa mga ordinansa alang kanila. Ug diha sa Milenyum, ang
liboan ka mga tuig nga ang mga tawo mohigugma ug moserbisyo sa Dios,
kita motukod og mga templo ug mopahigayon alang niadtong kinsa nama-
tay sulod na sa gatusan ug liboan ka mga tuig—kadtong kinsa modawat
unta sa kamatuoran kon sila aduna pay kahigayunan, ug kita modala kanila,
ug moporma sa tibuok kadena, balik ngadto ni Adan (DBY, 404).

Kanunay akong misulti kaninyo, nga kini ang buhat sa Milenyum. Kini
ang buhat nga ipahigayon sa kaliwat ni Abraham, ang pinili nga kaliwatan,
ang halangdong kaliwatan, ang gipanalanginan sa Ginoo, kadtong gipakig-
saaran sa Ginoo. Molihok sila, ug moluwas sa tanang anak nga lalaki ug
mga babaye ni Adan kinsa modawat sa kaluwasan dinhi sa yuta; ug ang
tanang mga espiritu didto sa kalibutan sa espiritu tudloan usab pakigsulti-
han, ug sa mga baruganan sa kaluwasan itudlo ngadto kanila, aron sila adu-
nay mga kahigayunan sa pagdawat sa Ebanghelyo; ug sila adunay daghang
mga anak dinhi sa yuta nga mopahigayon alang kanila niadtong mga ordi-
nansa sa Ebanghelyo nga kalabut sa tawo (DBY, 403).

Misalig kita sa Dios. Ako nahinumdom nga siya makig-away sa atong
mga gubat ug kita pagabunyagan alang sa tawhanong pamilya atol sa liboan
ka mga tuig; ug kita makabaton og gatusan ka mga templo ug liboan ka
mga lalaki ug mga babaye mopahigayon niini alang niadtong kinsa nanga-
matay, nga walay kahigayunan sa pagpaminaw ug pagsunod sa Ebanghelyo,
nga sila madala ug makabaton og mahimayaon nga pagkabanhaw, ug maka-
tagamtam sa gingharian nga giandam sa Dios alang kanila. Ang Yawa
maningkamot pag-ayo sa pagbabag kanato, ug kita dili mosibug gawas sa
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pagsunod sa gahum, ug hugot nga pagtuo diha sa Ebanghelyo sa Anak sa
Dios. Ang tibuok kalibutan supak niini nga doktrina. Apan aduna bay dau-
tan diha niini? Kon sila makakita lamang niini sama sa pagtan-aw sa Ginoo,
sila malipay niini, kay sa makig-away, sila modayeg sa Dios sa pagpadayag
og mahimayaon kaayo nga doktrina (DBY, 401).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang Dios mohatag og kahigayunan niadtong nangamatay
sa pagpahimulos sa mga panalangin sa templo.

• Ang “mahimayaon nga plano” alang sa pagtubos niadtong kinsa namatay
nga wala makadawat og hingpit nga mga panalangin sa ebanghelyo usa
ka “dakong kahupayan” ngadto ni Presidente Young. Ngano? Unsa ang
kahulugan sa plano nganha kaninyo ug sa inyong mga minahal?

• Giunsa ug kanus-a natukod ang pagsangyaw sa ebanghelyo didto sa kali-
butan sa espiritu? Kinsa ang mipadayon niana nga trabaho karon? (Tan-
awa usab sa D&P 138:57.)

• Unsa ang gipasabut sa pagtubos sa atong mga patay ug ablihan ngadto
kanila ang celestial nga gingharian? (Tan-awa usab sa D&P 138:58.)

• Ngano nga si Satanas naglihok batok sa buhat sa templo? Unsa nga ebi-
densya ang inyong nakita nga si Satanas dili makapugong nga matukod
ang mga templo ni makahunong sa buhat sa makaluwas nga ordinansa
sa paglambo?

Ang Langitnong Amahan mopanalangin kanato
sa pagbuhat sa pagsiksik sa family history alang sa

kaluwasan sa atong mga katigulangan.

• Si Presidente Young namulong sa usa ka higayon nga atong mahingpit
ang atong mga kagikanan o ang family history. Unsaon nato paghimo
niini? Unsa ang inyong personal nga mahimo sa inyong family history?

• Sumala ni Presidente Young, kinsa ang “nag-awhag sa mga kasingkasing
sa kadaghanan” nga makaila sa ilang mga katigulangan? Unsa nga ebi-
densya ang inyong nakita nga kini tinuod karon?

• Unsa “ang mga yawe ni Elijah ang Propeta”? (Tan-awa usab sa D&P 27:9;
110:13–15.)
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Kita mahimong mga manluluwas sa Bukid sa
Zion pinaagi sa pagpahigayon og mga ordinansa sa

templo alang sa atong patay nga mga kaliwatan.

• Unsaon nga kita mahimong manluluwas sa Bukid sa Zion?

• Ngano nga imposible alang sa atong kaliwatan nga mga patay nga mahi-
mong hingpit kon wala kita? Ngano nga imposible alang kanato nga
mahimong hingpit kon wala sila?

Ang buhat sa Milenyum maglakip sa pagtukod
og templo ug tulumanon sa templo.

• Unsa ang “buhat sa Milenyum”? Kinsa ang mopahigayon niini?

• Unsaon nato sa pagbuntog sa mga paningkamot ni Satanas sa pagbabag
sa buhat? Sa unsa nga paagi nga ang “pagsunod sa gahum, ug hugot nga
pagtuo diha, sa Ebanghelyo sa Anak sa Dios” makatabang kanato nga
makaandam alang sa Milenyum?
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Si Joseph Smith, usa ka makugihon nga magbabasa sa Biblia, 
nangayo sa Dios og direksyon.
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Ang Atong Pagpangita sa
Kamatuoran ug Personal

nga Pagpamatuod

Ang pagpangita ni Presidente Young alang sa kamatuoran sa Dios sa kata-
pusan nasulbad pinaagi sa sinsero ug yano nga pagpamatuod sa usa ka
“tawo nga dili larino ... kinsa makasulti lamang og, ‘Ako nasayud, pinaagi
sa gahum sa Espiritu Santo, nga ang Basahon ni Mormon tinuod, nga si
Joseph Smith usa ka Propeta sa Ginoo.’ “Miingon si Presidente Young,
“Ang Espiritu Santo nga mitabang niana nga indibidwal nakalamdag sa
akong pagsabut, ug ang kahayag, ug himaya, ug imortalidad diha sa akong
atubangan” (DNW, 9 sa Peb. 1854, 4). Sa iyang tibuok kinabuhi, naning-
kamot siya sa pagsunod sa mga kamatuoran sa ebanghelyo, “Samtang nag-
tubo ang akong edad ako naglaum nga mouswag sa tinuod nga kahibalo sa
Dios ug pagkadiosnon. Ako naglaum nga madugangan ang akong gahum
diha sa Makagagahum ug pag-impluwensya sa pagpalig-on sa kalinaw ug
pagkamatarung diha sa yuta, ug sa pagdala ... sa tanan nga mopatalinghug
sa mga baruganan sa pagkamatarung, ngadto sa usa ka tinuod nga kahu-
lugan sa kahibalo sa Dios ug pagkadiosnon, sa ilang mga kaugalingon ug
sa relasyon nga ilang padayunon didto sa langit ug sa mga langitnong mga
binuhat.... Ako mag-ampo nga kini mao ang mahitabo dili lamang sa akong
kaugalingon apan uban sa tanang mga Santos, aron kita motubo sa grasya
ug sa kahibalo sa kamatuoran ug mahimong hingpit sa Iyang atubangan”
(DNW, 10 sa Hunyo 1857,

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Daghan ang nagtinguha nga makakita sa kamatuoran,
apan dili tanan modawat niini.

Ang daghang bahin sa mga lumulupyo sa yuta adunay hilig sa pagbuhat
sa matarung. Tinuod kana. Adunay tigpasidaan sa matag tawo nga mao ang
adunay tibuok gahum, kon tugutan sa pagbuhat, ug mogiya ngadto sa
kamatuoran ug hiyas [tan-awa sa Moroni 7:15–17] (DBY, 423).
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Ang matinuoron nga mga kasingkasing, bisan asa sa kalibutan, nagti-
nguha nga makahibalo sa matarung nga paagi. Nangita sila niini, ug nangita
sa gihapon niini. Dihay mga katawhan sa yuta sa tanang panahon kinsa
naningkamot sa bug-os nilang kasingkasing nga makahibalo sa mga paagi
sa Ginoo. Kadtong mga indibidwal nakahimo og maayo, tungod kay sila
adunay abilidad (DBY, 421).

Hangtud nga sila dili mosalikway sa adlaw sa grasya, adunay butang nga
anaa sa tanang mga tawo nga malipay mobarug ug mosalikway sa dautan
ug modawat sa kamatuoran. Walay tawo dinhi sa yuta nga dautan kaayo
nga, kon siya mosusi sa iyang kaugalingong kasingkasing, dili mopasidu-
ngog sa lalaki ug sa babaye nga nag-alagad sa Dios—ang mahiyason ug
balaan—ug motamay sa iyang mga kauban nga anaa sa kadautan nga sama
sa iyang kaugalingon. Walay tawo dinhi sa yuta, nga anaa sa gahum sa
grasya sa Dios sa pagluwas, gawas kon siya nakasala nga ang Espiritu sa
Ginoo mihunong sa pagdasig kaniya ug paglamdag kaniya, kon dili mahi-
muot sa maayo, sa kamatuoran, ug sa mahiyason (DBY, 421).

Na-rekord nga ang uban adunay mga mata sa pagtan-aw, ug dili maka-
kita; mga dunggan sa pagpaminaw, ug dili makadungog; mga kasingkasing
aduna sila , apan sila dili makasabut. Kamo kinsa adunay espirituhanong
hunahuna, kinsa adunay mga panan-awon nga nabuksan sa inyong mga
hunahuna, ... makasabut nga ang gahum nga nakahatag kaninyo og pisikal
nga pagbati mao ang gahum sa samang Dios nga nakapasabut kaninyo sa
kamatuoran [tan-awa sa D&P 88:11–13]. Ang gahum sa naulahi anaa sa
kaugalingon ... Liboan ug liboan ang nakahibalo, pinaagi sa ilang kaugali-
ngon ug dili makita nga pagbati, sa mga butang kaniadto, sa mga butang
karon, ug sa mga butang sa umaabut, sama nga sila nakahibalo sa kolor sa
usa ka piraso nga sinina pinaagi sa ilang dayag o pisikal nga panan-aw. Kon
kining kahayag sa kaugalingon kuhaon gikan kanila, sila mahimong mas
dautan kay sa kaniadto, dili sila makasabut, ug mopahilayo gikan sa mga
butang sa Dios (DBY, 421–22).

Ang espiritu nga nagpuyo niini nga mga tabernakulo sa kinaiyanhon
nagmahal sa kamatuoran, kini sa kinaiyanhon nagmahal sa kahayag ug sa
salabutan, kini sa kinaiyanhon nagmahal sa hiyas, sa Dios ug pagkadios-
non, apan tungod kay nahiusa kaayo sa unod ang ilang mga pagbati nag-
kasagol ug ang ilang panaghiusa nga gikinahanglan aron sa pag-angkon og
hingpit nga kalipay [tan-awa sa D&P 93:33–34], ang espiritu sa tinuod ubos
sa impluwensya sa sala nga anaa sa mortal nga lawas, ug nga pagabuntugon
pinaagi niini ug pinaagi sa gahum sa Yawa, gawas kon kanunay kining
mahayagan niana nga espiritu nga naglamdag sa matag tawo nga moabut
sa kalibutan, ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo nga gihatag pinaagi sa
Ebanghelyo (DBY, 422–23).
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Bisan asa isangyaw ang Ebanghelyo ni Jesukristo, karon o sa kaniadto,
makasugat kini og pundok sa mga tawo nga makita diha kanila ang kata-
hum sa kamatuoran ug ka diosnon, ug ang espiritu moaghat kanila sa pag-
dawat niini; apan ilang nakita ang ilang mga kaugalingon nga adunay
daghang pakiglambigit sa kalibutan, ug adunay daghan kaayong mga kaa-
yohan nga mawala kon sila modawat niini, nakahukom sila nga kini dili
maayo, ug ania usab ang panagsumpaki. Ang pipila makabuntog sa mga
pangatarungan sa tawo, ug mosunod sa gisulti sa espiritu, samtang ang
kadaghanan niiini nga matang sa mga tawo nadani sa hakog nga mga huna-
huna ug mounong ngadto sa ilang mga dios-dios (DBY, 434).

Ang matag usa kanato adunay katungdanan sa pagpangita
og kahibalo ug saksi sa kamatuoran.

Unsa ang atong katuyoan dinhi? Sa pagkat-on nga malipay og dugang,
ug sa pagpalambo sa kahibalo ug kasinatian (DNW, 27 sa Sep. 1871, 5).

Dili gayud kita mohunong sa pagkat-on, gawas kon kita mobiya sa kama-
tuoran.... Nakasabut ba kamo niana? (DNW, 27 sa Peb. 1856, 2).

Kon kita adunay kahigayunan atong mapabuhong ang atong mga huna-
huna sa kahibalo, magbutang niining pisikal nga mga lawas sa daghang
mga bahandi sa langitnong kaalam (MS, Okt. 1862, 630).

Ang atong tanang pagpaningkamot sa edukasyon anaa sa pagserbisyo sa
Dios, kay ang tanan niini nga mga paningkamot mao ang pagpalig-on sa
kamatuoran dinhi sa yuta, ug nga kita madugangan og kahibalo, kaalam,
pagsabut sa gahum sa hugot nga pagtuo ug sa kaalam sa Dios, aron kita
mahimong angay nga mga sakop nga mopuyo sa mas taas nga kahimtang
sa pagpakabuhi ug salabutan nga karon atong natagamtaman (DNSW, 25 sa
Okt. 1870, 2).

Mahimo alang sa usa ka tawo kinsa nahigugma sa kalibutan sa pagbun-
tog niana nga gugma, sa pag-angkon og kahibalo ug pagsabut hangtud nga
iyang makita ang mga butang ingon nga mao gayud, niana dili na siya mahi-
gugma sa kalibutan apan motan-aw niini nga ingon niana (DNW, 28 sa Nob.
1855, 2).

Atong pangitaon ang Ginoo uban sa atong tibuok kasingkasing, dayon
kita lutason gikan sa kalibutan; walay tawo nga mahigugma niini, nga, o sa
ubang butang, gawas sa pagbuhat og maayo niini, sa pagpasiugda sa
mahangturong kaayohan sa katawhan, ug sa pag-andam kanila nga mahi-
maya sa pagka-imortal.... Alang kini kaninyo ug kanako sa pagdawat og kaa-
lam aron makaandam sa kahimayaan ug kinabuhing dayon sa mga
gingharian nga anaa na karon sa kahangturan (DNW, 14 sa Mayo 1853, 3).



Ang usa ka lalaki ug babaye nga matinguhaon nga makahibalo sa kama-
tuoran, kon makadungog sa Ebanghelyo sa Anak sa Dios nga gipahayag sa
kamatuoran ug kayano, mangutana sa Amahan, pinaagi sa pangalan ni
Jesus, kon kini tinuod. Kon dili sila mosunod niini nga dalan, sila mosulay
ug magpatuo sa ilang mga kaugalingon nga sila matinuoron sama ni bisan
kinsa nga lalaki ug babaye sa ibabaw sa yuta; apan sila dili, sila walay pag-
bantay sa ilang kaugalingong mga tinguha (DBY, 430).

Paghulat hangtud kamo makasiksik ug makasiksik pag-usab ug naka-
angkon og kaalam sa pagsabut unsa ang atong gisangyaw.... Kon kini buhat
sa Dios, kini mobarug [tan-awa sa Mga Buhat 5:38–39] (DBY, 435).

Kini katungdanan ug kahigayunan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
nga makahibalo nga ang ilang relihiyon tinuod (DBY, 429).

Himoa nga makaangkon ang tanan og kahibalo sa iyang kaugalingon nga
kini nga buhat tinuod. Dili kami buot nga kamo moingon nga kini tinuod
hangtud nga makahibalo nga kini tinuod; ug kon kamo makahibalo niini,
kana nga kahibalo maayo alang kaninyo ingon og ang Ginoo mikanaog ug
misulti kaninyo (DBY, 429).

Usa kini ka talagsaon nga pribilehiyo ug panalangin sa Espiritu Santo
ngadto sa matag tinuod nga tumutuo; sa pagkahibalo sa kamatuoran alang
sa iyang kaugalingon (DBY, 429).

Dili ako buot nga ang mga tawo moduol kanako o sa akong mga kaigsoo-
nan alang sa pagpamatuod sa kamatuoran niini nga buhat; apan ipakuha nila
ang mga Kasulatan sa balaan nga kamatuoran, ug diha itudlo nganha kanila
ang dalan sama ka yano sa karatula nga nagtudlo sa hustong dalan sa gika-
poy nga nagbiyahe. Diha sila giyahi sa pagduol, dili ngadto ni bisan kinsa nga
Apostol o Elder sa Israel, apan ngadto sa Amahan pinaagi sa pangalan ni
Jesus, ug mangutana sa impormasyon nga ilang gikinahanglan. Sila ba nga
moagi niini nga dalan diha sa pagkamatinuoron ug sa kinasingkasing maka-
dawat sa impormasyon? Molingiw ba ang Ginoo gikan sa matinuoron sa
kasingkasing nga nangita sa kamatuoran? Dili, dili siya molingiw; ipamatuod
kini niya ngadto kanila, pinaagi sa mga pagpadayag sa iyang Espiritu, ang
mga kamatuoran niini. Ug kon ang hunahuna bukas sa mga pagpadayag sa
Ginoo mas dali kining makasabut mas matin-aw kay sa bisan unsa nga makita
sa natural nga mata. Dili ang unsay nakita sa atong mga mata—mahimong
mailad kini—apan unsay gipadayag sa Ginoo gikan sa langit nga tinuod ug
makanunayon, ug molungtad sa kahangturan (DBY, 429–30).

Kinahanglan nga kita adunay pagpamatuod ni Ginoong Jesus aron maka-
himo kita sa pag-ila tali sa kamatuoran ug sa sayop, kahayag ug kangitngit,
kaniya nga iya sa Dios, ug kaniya nga dili iya sa Dios, ug nakahibalo unsaon
sa pagbutang sa tanan diin kini mahisakop.... Walay laing paagi o proseso
nga maoy makatudlo gayud sa usa ka tawo aron siya mahimong usa ka
Santos sa Dios, ug makapaandam kaniya alang sa celestial nga himaya;
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kinahanglang makabaton siya diha sulod sa iyang kaugalingon sa pagpama-
tuod sa espiritu sa Ebanghelyo (DBY, 429).

Kamo ug ako kinahanglang adunay pagpamatuod ni Jesus sulod kanato,
o gamay ra kini og kapuslanan alang kanato sa pagpakaaron-ingnon nga
mahimong mga sulugoon sa Dios. Kinahanglang makabaton kita og buhi
nga saksi sulod sa atong kaugalingon (DBY, 430).

Ang kamatuoran nagdayeg sa matag matinuoron nga tawo, dili igsapa-
yan kon giunsa kini sa pagsulti, ug kon kini madawat ingon og nasinati na
nato kini sa atong tibuok kinabuhi. Kini ang pagpamatuod sa kadaghanan
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa dihang una silang nakadungog nga
gisangyaw ang ebanghelyo, ... bisan og bag-o ngadto kanila, ingon og sila
nakasabut na niini, ug nga sila nahimong mga “Mormon” gikan sa sinug-
danan [tan-awa sa Juan 10:27] (DBY, 432).

Ang Espiritu Santo mohatag kanato og kahibalo sa kamatuoran.

Ang mga tawo mobarug dinhi ug moingon nga sila nasayud nga kini
buhat sa Dios, nga si Joseph usa ka Propeta, nga ang Basahon ni Mormon
tinuod, nga ang mga pagpadayag pinaagi ni Joseph Smith tinuod, ug kini
mao ang katapusang dispensasyon ug ang kahingpitan sa mga panahon,
diin ang Dios mipahimutang sa iyang kamot sa pagpundok sa Israel sa kata-
pusang higayon, ug pagtubos ug pagtukod sa Zion.... Giunsa nila sa pag-
kahibalo niini? Ang mga tawo makahibalo ug magpadayon sa pagkahibalo
ug makasabut og daghang mga butang pinaagi sa pagpakita sa Espiritu, nga
pinaagi sa pagkahan-ay sa pisikal nga lawas kini dili mahimong ipasabut sa
laing paagi. Kadagahan sa labing mahinungdanon nga impormasyon naga-
gikan lamang sa gahum ug pagpamatuod sa Espiritu Santo…. Mao kini ang
bugtong paagi nga kamo makasulti sa kahibalo sa dili makita nga mga
butang sa Dios [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 2:9–14; 12:3] (DBY, 430).

Walay mas kubos sa Espiritu Santo ... nga makapamatuod nganha
kaninyo nga kini mao ang buhat sa Dios. Ang mga tawo nga wala dasiga sa
Dios sa ilang kalibutanon nga kaalam dili makalalis niini, o makabatok
niini, ni sila pinaagi sa kaalam lamang makapamatuod nga kini tinuod, ni
sa ilang mga kaugalingon o ngadto sa uban. Ang ilang pagkadili makahimo
sa pagbatok niini wala magpasabut nga kini dili mao ang Gingharian sa
Dios, kay adunay daghang mga pangagpas ug mga pamaagi sa yuta, nga dili
malalis sa kaalam sa kalibutan, nga bisan pa niana sayop. Walay lain gawas
sa gahum sa Makagagahum, naglamdag sa mga hunahuna sa mga tawo, ang
makapakita niining mahimayaong kamatuoran nganha sa hunahuna sa
tawo (DBY, 430–31).

Unsaon nato sa pagkahibalo sa tingog sa Maayong Magbalantay gikan
sa tingog sa usa ka langyaw? Aduna bay tawo nga makatubag niini nga
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pangutana? Ako makatubag. Sayon ra kaayo. Ngadto sa matag pilosoper
dinhi sa yuta, ako moingon, ang inyong mata mahimong mailad, mao
usab ang ako; ang inyong mga dunggan mahimong mailad, mao usab ang
ako; ang paghikap sa inyong kamot mahimong mailad, mao usab ang
ako; apan ang Espiritu sa Dios nga mohatag sa nilalang sa pagpadayag ug
sa kahayag sa kahangturan, dili masayop—ang pagpadayag nga nagagikan
sa Dios dili gayud masayop. Kon ang usa ka indibidwal, nga napuno sa
Espiritu sa Dios, mopahayag sa kamatuoran sa langit, ang karnero maka-
dungog niana [tan-awa sa D&P 29:7], ang Espiritu sa Ginoo motuhop sa
kinahiladman sa ilang kalag ug mosulod ngadto sa ilang mga kasingka-
sing; pinaagi sa pagpamatuod sa Espiritu Santo molamdag kanila, ug sila
makakita ug makasabut alang sa ilang mga kaugalingon (DBY, 431).

Adunay usa lamang ka saksi—usa ka pagpamatuod, kalabut sa ebiden-
sya sa Ebanghelyo sa Anak sa Dios, ug kana mao ang Espiritu nga iyang
gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Buhata ang iyang kabubut-on, ug
kita makahibalo kon siya namulong pinaagi sa awtoridad sa Amahan o sa
iyang kaugalingon. Buhata kon siya momando kanato, ug kita makahibalo
sa doktrina, kon kini ba iya sa Dios o dili [tan-awa Juan 7:16–17]. Pinaagi
lamang sa mga pagpadayag sa Espiritu nga kita makahibalo sa mga butang
sa Dios (DBY, 431–32).

Pagmakugihon ug pagmainampoon. Inyo ang kahigayunan nga makahi-
balo alang sa inyong mga kaugalingon nga ang Dios buhi ug nga Siya adu-
nay gibuhat niining katapusang mga adlaw ug kita mao ang Iyang
pinasidunggang mga ministro. Pagpakabuhi alang niini nga kahibalo ug
kamo makadawat niini. Hinumdumi ang inyong mga pag-ampo ug pagma-
initon diha sa espiritu (LBY, 245).

Ang akong pagpamatuod gipasikad sa kasinatian, sa akong kaugalingon
nga kasinatian, kalabut nianang naangkon pinaagi sa pag-obserbar sa
uban.... Ang langitnong kamatuoran mitugyan niini ngadto sa paghukom sa
matag tawo ug sa ilang hugot nga pagtuo; ug ilabi na sa pagbati niadtong
buot magmatinuoron sa ilang mga kaugalingon, uban sa ilang Dios, ug
uban sa ilang silingan.... Kon ang tawo makadawat og gamay, kini nagma-
tuod nga sila makadawat pa og daghan. Kon sila makadawat sa una ug sa
ikaduhang mga baruganan uban sa matarung nga pagbati, sila makadawat
pa og dugang (DBY, 433).

Ang akong pagpamatuod positibo.... Ako nasayud nga ang adlaw mosid-
lak, ako nasayud nga ako buhi ug adunay pagkatawo, ug ako mopamatuod
nga adunay Dios, ug nga si Jesukristo buhi, ug nga siya ang Manluluwas sa
kalibutan. Nakaadto naba kamo sa langit ug nakakat-on sa sukwahi? Mituo
ako nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios, tungod kay siya adunay
daghang mga pagpadayag. Kinsa ang makapanghimakak niini nga pagpa-
matuod? Bisan si kinsa mahimong molalis niini, apan walay usa sa kalibu-
tan ang makapanghimakak niini. Ako adunay daghang mga pagpadayag;
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akong nakita ug nadunggan sa akong kaugalingon, ug nasayud nga kining
mga butanga tinuod, ug walay usa sa yuta ang makalalis niini. Ang mata,
ang dunggan, ang kamot, ang tanan nga mga pagbati mailad, apan ang
Espiritu sa Dios dili mailad; ug kon madasig sa Espiritu, ang tibuok tawo
mapuno sa kahibalo, iyang makita sa espirituhanong mata, ug masayud
niana nga lapas sa gahum sa tawo sa paglimud. Unsay akong nahibaloan
mahitungod sa Dios, mahitungod sa yuta, mahitungod sa panggobyerno,
akong nadawat gikan sa kalangitan, dili lamang pinaagi sa akong kinaiyan-
hon nga abilidad, ug akong ihatag ang himaya ug pagdayeg ngadto sa Dios.
(DBY, 433).

Nakadawat sa saksi sa kamatuoran, kita kinahanglan nga
mangita sa pagkamatarung diha sa gingharian sa Dios.

Usa kini sa unang mga baruganan sa doktrina sa kaluwasan nga makaila
sa atong Amahan ug sa atong Dios. Ang mga Kasulatan nagtudlo nga kini
ang kinabuhing dayon, ang “pagkaila Kanimo, ang bugtong tinuod nga
Dios, ug kang Jesukristo nga imong pinadala [tan-awa sa Juan 17:3];” sama
kini sa pagsulti nga walay tawo nga makatagamtam o makaandam alang sa
kinabuhing dayon nga wala niana nga kahibalo (DNW, 18 sa Peb. 1857, 4).

Kita adunay saad, kon unahon nato sa pagpangita ang gingharian sa
Dios ug pagkamatarung, aron ang tanang gikinahanglang mga butang iga-
dugang ngari kanato [tan-awa sa 3 Nephi 13:33]. Kinahanglan nga magma-
saligon kita, apan pagkat-on una kon unsaon sa pagpahimuot sa atong
Amahan ug Dios; paningkamot nga makahibalo unsaon sa pagluwas sa
atong mga kaugalingon gikan sa “mga sayop nga ania sa kalibutan, gikan sa
kangitngit ug pagkawalay pagtuo, gikan sa kawang ug bakakon nga mga
espiritu nga nagsuroysuroy aron pag-ilad sa mga katawhan, ug pagkat-on
unsaon sa pagluwas ug sa pagpatunhay sa atong mga kaugalingon dinhi sa
yuta sa pagsangyaw sa ebanghelyo, pagtukod sa gingharian, ug pagpahi-
mutang sa Zion sa atong Dios (DNW, 11 sa Ene. 1860, 1).

Ako ... gusto nga mamalandong ug maghisgot sa mahangturong mga
baruganan. Ang atong kaluwasan naglakip sa pagkahibalo, ug kini giplano
sa ilang matang aron sa paglipay ug paghupay kanato. Kanang mahangtu-
rong kinabuhi nga aniaa kanako, nga nagpakabuhi diha sa mahangturong
kamatuoran, gitukod aron ba laglagon? Kana ba nga lawas adunay katapu-
san, samtang kini nagsunod sa mahangturong kamatuoran? Dili....
Tinguhaa ang Espiritu sa Ginoo, nga walay paghunong sa inyong mga
paningkamot, hangtud ang iyang Espiritu mosulod diha kaninyo sama sa
walay katapusan nga pagdilaab. Pasigaa ang kandila sa Ginoo diha kaninyo,
ug ang tanan maayo ra (DNW, 11 sa Ene. 1860, 2).

Ania kanato ang mga pulong sa kinabuhing dayon, kita adunay kahigayu-
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nan sa pag-angkon sa himaya, pagka-imortal, ug kinabuhing dayon, karon
angkunon ba ninyo kini nga mga panalangin? Igahin ba ninyo ang inyong mga
kinabuhi sa pag-angkon og lingkuranan sa gingharian sa Dios, o mohigda
kamo ug matulog, ug moadto sa impyerno? (DNW, 1 sa Okt. 1856, 3)

Paningkamot nga magmatarung, dili sa bisan unsa nga pagbanabana,
apan tungod kay ang pagkamatarung maanindot, putli, balaan, matahum,
ug makahimaya, gihimo kini aron sa paghimo sa tawo nga malipayon ug
puno sa kamaya, hangtud sa tibuok kapasidad sa tawo, magpuno kaniya sa
kahayag, himaya, ug kaalam (DBY, 428).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Daghan ang nagtinguha nga makakita sa kamatuoran,
apan dili ang tanan modawat niini.

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang nakaaghat “sa daghang mga
lumulupyo sa yuta” sa pagbuhat sa matarung ug pagsiksik alang sa
kamatuoran?

• Ngano nga daghang mga tawo ang napakyas sa pagpuyo sa matarung
nga paagi bisan human makadawat og saksi sa kamatuoran? Unsa ang
nakatabang pag-ayo kaninyo sa pagpuyo sumala sa pagpamatuod nga
inyong napalambo?

Ang matag usa kanato adunay katungdanan sa pagpangita
og kahibalo ug saksi sa kamatuoran.

• Unsa ang mga katuyoan sa atong pagpaninguha sa pagtuon? Unsa ang
atong mabuhat sa pagbuntog sa gugma sa kalibutanon nga mga butang?

• Unsaon nato sa pagkahibalo sa mga kamatuoran sa Dios alang sa atong
mga kaugalingon? Sa unsa nga paagi nga ang pagpamatuod kang
Jesukristo makatabang kanato nga makaila tali sa kamatuoran ug sayop?

Ang Espiritu Santo mohatag kanato og kahibalo sa kamatuoran.

• Unsa ang bugtong paagi nga kita makahibalo nga ang ebanghelyo tinuod,
nga si Jesus mao ang Kristo, ug nga kita naghimo sa buhat sa Ginoo?
Unsa nga kasinatian ang gitudlo kaninyo nga ang Espiritu Santo makaim-
pluwensya sa inyong kinabuhi kon kamo motugot Kaniya sa pagbuhat sa
ingon?

• Ngano nga ang kalibutanon nga kaalam dili makamatuod o makapang-
himakak sa pagkaanaa sa Dios ug sa kamatuoran sa ebanghelyo? Bisan
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og ang atong pisikal nga mga pagbati mailad sa pagpangita sa kamatuo-
ran, unsa ang gisulti ni Presidente Young nga “dili masayop”?

• Ngano nga si Presidente Young nakahimo sa paghatag og gamhanan nga
pagpamatuod? Unsaon nato sa pagpalig-on sa atong mga pagpamatuod?
Unsa ang atong mahimo aron mahimong mas gamhanan nga saksi sa
kamatuoran sa Dios?

Nakadawat sa saksi sa kamatuoran, kita kinahanglan nga
mangita sa pagkamatarung diha sa gingharian sa Dios.

• Unsa nga saad ang gihimo sa Ginoo niadtong kinsa “mouna sa pagpa-
ngita sa gingharian sa Dios ug sa pagkamatarung niini”?

• Sa unsa nga paagi nga ang mga butang sa Dios makatabang kanato nga
makaangkon og kaluwasan? Unsaon nato nga kita “makaangkon og ling-
kuranan didto sa gingharian sa Dios”?
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Ang Gingharian sa Dios ug
ang Pagpundok sa Israel

Niadtong Hulyo 26, 1847, pipila ka mga adlaw lamang human ang unang
mga pioneer misulod sa Salt Lake Valley, si Presidente Brigham Young ug
gamay nga grupo sa mga lider sa priesthood misaka og bungtod sa amina-
hang bahin sa maong dapit nga sa kaulahian nahimong siyudad sa Salt
Lake. Ilang ginganlan ang bungtod og Ensign Peak agig paghinumdom sa
panagna ni Isaias: “Magpatindog siya og bandila ngadto sa mga nasud sa
halayo ... ug, tan-awa, sila manganhi sa madali gayud. Si Presidente Young
sa kaulahian miila niini nga bungtod nga mao ang dapit nga iyang nakita
sa panan-awon, usa ka dapit diin ang mga Santos molambo, diin ang ging-
harian sa Dios matukod ug ang ulahing adlaw nga Israel mapundok. Sa
mga katuigan nga misunod, ang mga misyonaryo midala sa mensahe sa
ebanghelyo sa tibuok kalibutan, ug liboan sa bag-ong nakabig nga mga
santos miadto ngadto sa Salt Lake Valley. Karon ang pagtukod sa gingha-
rian ug ang pagpundok sa Israel nagpadayon sa gatusan ka mga nasud. Si
Presidente Young miingon, “Ang pagpundok sa Israel importante kaayo
nga kabahin sa mahinungdanon nga buhat diin maoy atong giatubang nga
kini kanunay naghupot sa gihunahuna, ug kita matinguhaon kaayo sa pag-
hatag niini sa tanan nga angay nga kapanguhaan ug impluwensya” (BYL).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang mga katawhan sa Dios naningkamot sa
pagtukod sa gingharian sa Dios.

Ang mga katawhan nga naglingkod sa akong atubangan, kauban sa dag-
hang liboan nga anaa sa yuta, mao ang mga katawhan sa Dios.... Kon kita
makahimo ingon ka kusog sa pagpaambit sa hustong paagi sa mga baruga-
nan sa gahum, sa kahayag, sa kahibalo, sa kaalam, sa bahandi, sa langit, ug
sa yuta, ingon usab ka kusog kini itugyan diha niini nga mga katawhan
(DBY, 438).

Gikan niini nga Simbahan motubo ang Gingharian nga nakita ni Daniel.
Mao kini ang katawhan nga nakita ni Daniel nga magpadayon sa pagtubo ug
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mokatap ug mouswag [tan-awa sa Daniel 2:44]; ug kon kita dili matinud-
anon, ang uban mopuli kanato sa atong mga dapit, kay kini mao ang
Simbahan ug ang katawhan makaangkon sa Gingharian hangtud sa kahang-
turan (DBY, 438).

Ang atong buhat mao ang pagtukod sa Zion, ug himoon ang gingharian
sa Dios sa iyang kahingpitan ug katahum dinhi sa yuta (DBY, 443).

Ang Gingharian nga atong gihisgutan, gisangyaw ug gipaningkamutan
nga tukuron mao ang Gingharian sa Dios sa yuta, dili sa kalangitan nga
puno sa kabitoonan, ni diha sa adlaw. Naningkamot kita sa pagpahimutang
sa Gingharian sa Dios dinhi sa yuta diin sa tinuod ug sa tukma nga ang
tanan may kalabutan ngadto sa mga katawhan—ang ilang mga pagbati, ang
ilang hugot nga pagtuo, ang ilang mga kasuod, ang ilang mga tinguha, ug
ang matag binuhatan sa ilang mga kinabuhi—aron sila magiyahan niini sa
espirituhanon ug sa temporal nga paagi (DBY, 339).

Kon ang Gingharian sa Dios hingpit nga matukod ug mapahimutang sa
ibabaw sa yuta, ug mabantog sa tanang mga kanasuran ug mga gingharian,
kini manalipod sa mga katawhan sa pagtagamtam sa ilang tanang mga katu-
ngod, bisan unsa ang ilang gituohan, bisan unsa pa ang ilang gisangyaw, o
bisan unsa ang ilang gisimba (DBY, 440).

Akong nahibaloan sa milabay nga mga katuigan nga ang Ginoo mobarug
sa may timon nga mogiya sa barko sa Zion.... Gawas kon kita tukmang
molihok sa unsay gimando sa Ginoo, ang atong mga buhat makawang.
Mao kini ang akong kasinatian gikan pa sa sinugdanan. Sa matag direksyon
ug dalan sa atong mga kinabuhi kinahanglang makakat-on kita sa pagsu-
nod sa kamatuoran. Kinahanglang makahibalo kita unsay angay buhaton,
ug dayon buhaton kini. Bisan og walay yutan-ong kalampusan sa pagbuhat
niini, kita sa tinuod makasulay; ug kon kita maningkamot sa tibuok kusog,
kana nga lihok sa labing kubos nagpakita og matinuoron ug hugot nga
hunahuna, nga gidayandayanan og pailub ug paglahutay. Ug kon, sa atong
tanan nga matinuoron nga mga paningkamot dili gihapon kita makatuman
sa atong katuyoan, ang Ginoo molugway sa iyang mga kamot ug mohatag
sa kadaugan (DBY, 441).

Kon kini nga mga katawhan mosunod sa mga baruganan nga ilang gida-
wat, sila makahimo sa pagtambag sa mga nasud; kay kita nagtukod og
makiangayon nga pundasyon, ug ang atong mga baruganan mao ang kama-
tuoran, pagkamatarung, ug pagkabalaan. Mobarug kita niadtong mga baru-
ganan hangtud nga kini modugmok sa sala, ... ug kita mahimong mga
magtutudlo sa kaalam ngadto sa mga nasud (DBY, 441).

Unsa ang katapusan nga resulta sa pagpahiuli sa Ebanghelyo, ug ang
padulngan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw? Kon sila matinud-anon
ngadto sa Priesthood nga gihatag sa Dios kanato, ang Ebanghelyo mousab
sa tibuok kalibutan sa mga katawhan; ang yuta pagabalaanon, ug ang Dios
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mohimaya niini, ug ang mga Santos mopuyo niini diha sa presensya sa
Amahan ug sa Anak (DBY, 438).

Ang buhat sa gingharian sa Dios naglakip
sa pagpundok sa balay sa Israel.

Kita adunay katuyoan, ug kana mao ang pag-angkon og impluwensya sa
tanang mga lumulupyo sa yuta alang sa katuyoan sa pagpahimutang sa
Gingharian sa Dios sa iyang pagkamatarung, gahum ug kahimayaan, ug sa
paghimaya sa pangalan sa Dios, ug paghimo niana nga pangalan nga atong
gipanglungtad nga tahuron bisan asa aron siya mapasidunggan, nga ang
iyang mga buhat mapasidunggan, nga kita mapasidunggan sa atong mga
kaugalingon, ug maghupot sa atong mga kaugalinon nga takus sa kinaiya sa
iyang mga anak (DBY, 438–39).

Kita motukod ... sa Zion, mopundok sa Balay ni Israel, ug motubos sa
mga nasud sa yuta [tan-awa sa D&P 115:4–6]. Kini nga mga katawhan adu-
nay buluhaton nga himoon, bisan og kita mabuhi sa pagtan-aw niini o dili.
Kining tanan anaa sa atong mga kamot (DBY, 437).

Kini gikinahanglan ngari kanato ang pagsiguro nga gisangyaw ngadto sa
Balay sa Israel ang Ebanghelyo (DBY, 437).

Kita karon [1863] nagpundok sa mga anak ni Abraham kinsa nagagikan sa
mga kaliwat ni Joseph ug sa iyang mga anak nga lalaki, ilabi na pinaagi ni
Ephraim, kansang mga anak nasagol sa tanang mga nasud sa yuta (DBY, 437).

Kinsa ang Israel? Sila kadtong kinsa gitawag nga kaliwat ni Abraham,
kinsa nakadawat sa saad pinaagi sa ilang mga katigulangan [tan-awa sa
Genesis 22:17–18]; ug ang tanang nahibilin sa mga katawhan, kinsa naka-
dawat sa kamatuoran, mga Israel usab. Ang akong kasingkasing kanunay
nga mibati kanila, kon ako moadto sa trono sa grasya (DBY, 437).

Ang Israel nagkatibulaag sa tanang mga nasud sa yuta; ang dugo ni
Ephraim nasagol sa dugo sa tibuok yuta. Ang kaliwat ni Abraham nasagol sa
masinupakon nga kaliwat sa tibuok kalibutan sa mga katawhan (DBY, 437).

Kadtong mga taga-isla [sa Pasipiko] ug ang mga lumad sa [Amerika]
gikan sa Balay ni Israel—gikan sa kaliwat ni Abraham, ug ngadto kanila nga
may kalabutan sa saad; ug sa ilang matag kalag, sa madugay ug sa madali,
maluwas ngadto sa Gingharian sa Dios, o malaglag sa hingpit (DBY, 437).

Sa pag-angkon ug pagpabilin sa espiritu sa Ebanghelyo, pagpundok sa
Israel, pagtubos sa Zion, ug pagluwas sa kalibutan kinahanglang atimanon
og una ug labaw sa tanan, ug kinahanglan mao ang magpatigbabaw nga
tinguha diha sa mga kasingkasing sa Unang Kapangulohan, sa mga Elder sa
Israel, ug sa matag opisyal sa Simbahan ug Gingharian sa Dios. (DBY, 137).
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Ang gingharian sa Dios dili mahimong laglagon.

Ang Dios misugod sa pagtukod sa iyang gingharian sa yuta, ug ang tibuok
impyerno ug mga yawa nakigbatok niini. Ang impyerno nangabli sa iyang
pultahan ug mipadala sa iyang mga yawa ug sa ilang mga dautan. Alang sa
unsa? Sa paglaglag sa gingharian sa Dios gikan sa yuta. Apan dili sila maka-
himo niini (DBY, 442).

Kon adunay mga kasingkasing o mga espiritu niini nga siyudad, o bisan
asa, mahadlokon nga naghunahuna kon malaglag ba kita o dili, o kini ba nga
Simbahan molahutay ug mahimong gamhanan kaayo dinhi sa yuta, sumala
sa mga panagna sa mga sulugoon sa Dios, ako moingon sa tanan nga
mahadlokon nga mga kalag, kamo dili angay nga maghunahuna sa maong
kahadok. Adunay usa lamang nga angay ninyong kahadlokan, ug kana mao
ang kabahin sa inyong mga kaugalingon, basin og kamo mobiya sa kahayag
nga gihatag sa Ginoo kaninyo ug maglatagaw ngadto sa kangitngit, mobalik
ngadto sa pagkadautan sa kalibutan, magtinguha pag-usab sa mga butang sa
kalibutan sa ilang makasasala nga kahimtang (DBY, 442).

Litrato sa Templo sa Salt Lake niadtong 1892. Kini nga templo nagbarug isip
monumento sa hugot nga pagtuo ug pasalig sa unang mga Santos.
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Kon ang dautan adunay gahum sa pagpahunong sa pagsidlak sa adlaw,
nga kini dili na mohayag; kon sila adunay gahum sa pagpahunong sa pag-
palakat sa mga elemento, mopahunong sa tibuok sistema sa kinaiyahan, ug
himoong tumbanan ang trono sa Makagagahum, dayon sila maghunahuna
sa pagsusi sa “Mormonismo” sa pamaagi niini, ug pagsanta sa dili mausab
nga mga katuyoan sa langit [tan-awa sa D&P 121:33]. Ang mga tawo mahi-
mong mogukod sa mga tawo nga nagtuo sa mga doktrina niini, moreport
ug momantala og bakak aron mopahamtang og kalisdanan diha kanila, ang
yuta ug impyerno mahimong magkahiusa sa pagpakigbatok niini, ug moga-
mit sa ilang dautang gahum sa hilabihan, apan kini mobarug nga lig-on ug
dili matarug taliwala sa tanan isip mga haligi sa kahangturan. Ang mga tawo
mahimong mogukod sa Propeta, ug niadtong motuo ug mopaluyo kaniya,
mahimong abugon nila ang mga Santos ug patyon sila, apan kini dili maka-
apekto sa mga kamatuoran sa “Mormonismo” bisan sa labing gamay, kay
kini magpadayon sa panahon nga ang mga elemento matunaw uban sa
hilabihan nga kainit, ug ang yuta kinahanglan usahon pagputos ingon sa
usa ka papel-linukot, ug ang kalangitan ug ang yuta mahanaw [tan-awa sa
Isaias 34:4; D&P 88:95] (DBY, 442–43).

Nianang walay mahimo nga masuso diha sa dughan sa inahan atong
makita ang usa ka tawo, usa ka Apostol, usa ka Santos—oo, henerasyon sa
mga tawo sa mga gingharian, mga trono, ug mga ginsakupan. Busa ang
kinabuhi nianang gamay nga huyang nga mortal mapuno sa dako ug gam-
hanan nga mga resulta, ug ang bili niini dili mabanabana. Kon tinuod kini
sa usa ka masuso, unsa ang atong mapaabut gikan niining nagsugod pa nga
Gingharian? Magpaabut kita sa tanan nga maapil sa kabantog ug kaayo, sa
kusog ug gahum, sa ginsakupan ug himaya. Niana kinahanglang magbina-
tayon kita sa mga katungod niining nagsugod pa nga gingharian?
Kinahanglang magmadasigon ug nmagmakanunayon kita sa pagpadayon
sa mga tinguha niini ug sa pagsuporta sa mga balaod ug sagrado nga mga
institusyon! (DBY, 439).

Ang akong kasingkasing nahupay. Akong nakita ang katawhan sa Dios,
nga sila gigukod, gisalikway, giabug gikan sa yuta. Ang mga gahum sa yuta
ug impyerno naningkamot sa paglaglag niini nga Gingharian gikan sa yuta.
Ang mga dautan nagmalampuson sa pagbuhat sa ingon sa miaging mga
panahon; apan kini nga Gingharian dili sila makalaglag (DBY, 442).

“Ang Gingharian sa Dios o Wala.”

Ang Gingharian sa Dios mao ang tanan nga adunay tinuod nga bili [tan-
awa sa Mateo 6:33]. Ang laing mga butang dili angay nga angkunon, dinhi
o sa umaabut. Kon wala kini, ang tanan sama sa uga nga kahoy nga andam
nga sunugon—maugdaw ug ang mga abo mapalid sa upat ka mga hangin
(DBY, 444).



Ngari kanako ang Gingharian sa Dios o wala bisan unsa dinhi sa yuta.
Kon wala kini dili ako mohatag bisan gamay alang sa bahandi, himaya,
kabantog ug gahum sa tibuok kalibutan; kay sama sa yamog sa sagbot,
mawala kini ug makalimtan, ug sama sa bulak sa tanum kini malaya, ug
wala na. Ang kamatayon mopatupong sa labing gamhanang hari uban sa
labing pobre nga makililimos; ug ang duha kinahanglang mobarug sa atu-
bangan sa hukmanan ni Kristo aron motubag sa mga binuhatan nga gihimo
sa lawas [tan-awa sa Pinadayag 20:12] (DBY, 444–45).

Alang kanako, kini mao ang Gingharian sa Dios, o wala bisan unsa, ug
kita mopadayon niini, o mamatay sa pagpaningkamot—bisan tuod dili kita
mamatay sa pagpaningkamot. Makapahupay sa kadaghanan nga makasi-
guro nga kita dili mamatay sa pagpaningkamot, apan mabuhi sa pagpaning-
kamot. Atong ipadayon ang Gingharian sa Dios, ipalungtad, ug kon kita dili
mopadayon niini, kita makit-an nga himatyon dili lamang sa temporal, apan
usab sa mahangturong kamatayon. Busa lihok aron mabuhi (DBY, 445).

Kon kamo mohatag og bisan unsa alang sa pagtukod sa Gingharian sa
Dios, ihatag ang inyong labing maayo. Unsa ang labing maayo nga inyong
ikahalad ngadto sa Gingharian sa Dios? Mao kini ang mga talento nga giha-
tag sa Dios kaninyo. Pila man? Ang tanan. Pagkanindot nga mga talento!
Pagkanindot nga gasa! ... Atong ihalad ang tanang abilidad nga ania kanato
sa pagtukod sa Gingharian sa Dios, ug kamo makatuman sa tanan niini
(DBY, 445).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang mga katawhan sa Dios naningkamot sa
pagtukod sa gingharian sa Dios.

• Unsay inyong bation, nga nakahibalo nga isip miyembro sa Simbahan
kamo kabahin sa paningkamot sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi
sa yuta? Unsa nga mga responsibilidad ang anaa niini? Unsa nga mga
panalangin ang moabut kon ang gingharian sa Dios hingpit na nga
mapahimutang dinhi sa yuta?

• Unsaon nato sa pagsiguro nga ang atong mga lihok “tukma sa unsay
gimando” sa Ginoo? Unsay mahitabo kon kita mobuhat niini?

• Sa unsa nga paagi nga ang mga miyembro sa Simbahan mahimong “mga
magtutudlo sa kaalam ngadto sa mga nasud” sa indibidwal o sa tanan?

• Unsa ang “padulngan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw” kon kita
magmatinud-anon?
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Ang buhat sa gingharian sa Dios naglakip sa
pagpundok sa balay sa Israel.

• Unsaon nato sa “paghupot sa atong mga kaugalingon nga takus” sa atong
pagkabutang isip mga anak sa Dios? Sa unsa nga paagi nga ang atong mga
lihok makahatag og dungog ug balaan nga pagtahud ngadto sa Ginoo ug
sa Iyang mga buhat?

• Kinsa ang sakop sa balay sa Israel? Unsaon ninyo pag-apil sa pagpundok
sa balay sa Israel?

Ang gingharian sa Dios dili mahimong laglagon.

• Unsa nga ebidensya ang inyong makita nga si Satanas ug ang iyang mga
sumusunod naningkamot gayud sa paglaglag sa gingharian sa Dios
karon? Unsaon nato sa pagpalig-on ang atong mga pamilya sa pagpakig-
batok sa ilang mga buhat? Sa unsa nga paagi nga ang kahibalo nga ang
gingharian sa Dios dili mahimong laglagon makahatag kanato og kalig-
on sa pagpakigbatok sa mga tintasyon ug makalahutay sa mga pagsulay?

• Sumala ni Presidente Young, unsa nga kahadlok ang angay natong
kabalak-an sa atong mga kaugalingon isip mga miyembro sa Simbahan?
Unsa ang atong mabuhat sa pagsiguro nga kini nga kahadlok dili moa-
but? Sa unsa nga paagi nga ang inyong hugot nga pagtuo sa Dios ug sa
inyong pagtuon sa ebanghelyo makatabang kaninyo nga mawala ang
inyong ubang mga kahadlok.

“Kini ang Gingharian sa Dios o Wala.”

• Ngano sa inyong hunahuna si Presidente Young miingon nga ang ging-
harian sa Dios mao ang bugtong butang nga angay nga angkunon? Unsa
ang gipasabut nganha kaninyo sa “Gingharian sa Dios o wala bisan unsa”?

• Unsa nga mga talento o mga gasa nga andam ninyong ihalad sa pagtu-
kod sa gingharian sa Dios?
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Ang Katapusang mga Adlaw

Sa dihang si Brigham Young gi-ordinahan nga usa ka Apostol, gimandoan
siya sa “paglakaw ug pagpundok sa mga pinili, pagpangandam sa mahi-
nungdanong adlaw sa pag-anhi sa Ginoo” (HC, 2:188). Nagmisyon siya
didto sa England, diin siya ug ang iyang isig ka mga Apostoles nagpasiugda
og hingpit nga programa sa pagpangita og katudloan, pagmantala, ug pag-
andam sa mga kinabig sa pagbalhin ngadto sa punoang buhatan sa gamay
pa ang Simbahan sa Amerika. Sa usa ka report ngadto ni Propeta Joseph
Smith nagdetalye sa ilang mga paningkamot, si Elder Young mipahayag:
“Ang Ebanghelyo mikatap, ang mga yawa nangasuko, sa akong nahiba-
loan, ... Ilang gibugkos ang mga bunglayon, ang trigo gipundok, ang mga
nasud nahadlok, ug ang mga gingharian hapit na malumpag: ang ‘mga
tawo’ panguyapan sa kalisang ug sa pagpaabut sa mahitabo sa kalibutan’
‘(HC, 4:114). Isip usa ka lider sa Simbahan nga hapit na mag-40 ka tuig, si
Presidente Young mitudlo sa mga Santos sa pagpadayon diha sa matubsa-
nong buhat sa Ginoo ug dili mahadlok sa kagubot nga gipanagna alang sa
katapusang mga adlaw.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang katapusang mga adlaw mao ang higayon sa hilabihang kagubot.

Ang tanan nga wala pa nato madunggi ug atong nasinati na halos dili pa
mao ang pasiuna sa sermon nga isangyaw. Kon ang pagpamatuod sa mga
Elder ihunong na sa paghatag, ug ang Ginoo moingon ngadto kanila, “Pauli
na; Ako na karon ang mosangyaw sa akong kaugalingon nga mga sermon
ngadto sa mga nasud sa yuta,” ang tanan nga karon inyong nahibaloan dili
kaayo matawag nga pasiuna sa sermon nga isangyaw uban sa kalayo ug
espada, mga bagyo, mga linog, ulan nga yelo, ulan, mga dugdug ug mga
kilat, ug makahahadlok nga kalaglagan. Unsa may naa kon madaot ang
pipila ka mga tren? Makadungog kamo og bantugang mga siyudad, nga
karon nahimong idolo sa mga katawhan, nga mounlod sa yuta, molubong
sa mga lumulupyo. Ang dagat mobanlas lapas sa iyang mga utlanan, mola-
moy sa dagkong mga siyudad. Kagutom magkadaghan sa mga kanasuran
ug ang nasud moalsa batok sa nasud, gingharian batok sa gingharian ug
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Si Jesukristo moabut uban sa mga panganud sa himaya
sa pagsugod sa panahon sa milenyum.
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mga estado batok sa mga estado, sa atong kaugalingong nasud ug sa lang-
yaw nga mga yuta; ug ilang laglagon ang usag usa, dili manumbaling sa
dugo ug sa mga kinabuhi sa ilang mga silingan, sa ilang mga pamilya, o sa
ilang kaugalingong mga kinabuhi (DBY, 111–12).

Wala gayuy panahon sa milabay nga mga katuigan, wala sukad nga ang
tinuod nga simbahan nga gilaglag human sa mga adlaw sa mga Apostoles,
nga nagkinahanglan og hugot nga pagtuo ug kalagsik sa diosnon nga mga
lalaki ug diosnon nga mga babaye, ug sa mga kahanas, kaalam ug gahum
sa Makagagahum nga makig-uban kanila, sama sa gikinahanglan sa mga
tawo niining higayona. Wala gayud kana nga panginahanglan, wala gayud
moabut ang panahon sa ibabaw sa yuta, gikan sa panahon nga ang simba-
han nalaglag, ug ang Priesthood gikuha gikan sa yuta, nga ang gahum sa
kangitngit ug ang mga gahum sa yuta ug impyerno nasuko pag-ayo, ug nag-
lagot, ug nagdilaab sa kasuko batok sa Dios ug pagkadiosnon dinhi sa yuta,
kay sa karong higayon (DBY, 112).

Ang Yawa supak gayud ni Jesus karon sama nga siya supak sa dihang ang
kagubot nahitabo didto sa langit. Ug samtang ang Yawa nagpadaghan pina-
agi sa paghimo sa mga tawo nga dautan, si Jesukristo mipadaghan ug mipalig-
on pinaagi sa paghimo sa mga tawo nga mapainubsanon ug matarung. Ang
tawhanong pamilya kada adlaw nagbotar, karon ug unya ug sila gusto nga
masayud kon unsa nga partido ang modaog (DBY, 112).

Ang pagkamatarung magmadaugon sa katapusan sa kalibutan.

Ang panahon moabut nga ang matag tuhod moluhod, ug ang matag dila
mokumpisal ug moila kaniya, ug kon sila nga nagpuyo sa yuta ug mibiaybiay
sa Makagagahum nga Binuhat ug sa mga pagpadayag nga gikan kaniya, mau-
lawan ug magpaubos sa ilang mga kaugalingon diha sa iyang atubangan,
motuaw, “Adunay Dios! O Dios, sa makausa kami misalikway kanimo ug wala
motuo sa imong pulong ug mibaliwala sa imong mga tambag, apan karon
naulaw nga miyukbo ug kami nakahibalo gayud nga adunay Dios, ug nga si
Jesus mao ang Kristo.” Kining panahona moabut, sa labing siguro. Kita adu-
nay hugot nga pagtuo sa Ebanghelyo ni Ginoong Jesus (DBY, 112–13).

Unsa ang ilang buhaton? Makadungog sila sa kaalam sa Zion ug ang mga
hari ug nga mga magmamando sa mga nasud moadto sa Zion sa pagpa-
ngutana sa mga pamaagi sa Ginoo, ug sa pagpangita sa mahinungdanon
nga kahibalo, kaalam ug pagsabut nga gipakita pinaagi sa mga Santos sa
Labing Halangdon (DBY, 113).

Sila kinahanglang moluhod ug mokumpisal nga siya ang Dios, ug nga si
Jesukristo, kinsa nag-antus sa mga sala sa kalibutan, mao gayud ang
Manunubos, nga pinaagi sa pagpaagas sa iyang dugo iyang gitubos ang mga
lalaki, mga babaye, mga bata, mga hayop, mga langgam, mga isda, ang yuta



mismo ug ang tanan nga nakita ug nadungog ni Juan nga nagdayeg sa
langit [tan-awa sa Pagpadayag 5:13] (DBY, 113)

Sa dili madugay ang kalibutan mausab sumala sa mga pulong sa propeta,
ug atong makita ang paghari sa pagkamatarung nga mosulod, ug ang sala
ug kadautan magpalayo. Apan ang gahum ug mga baruganan sa yawa, kon
kini matawag nga mga baruganan, dili gayud makaapekto bisan og gamay
ngadto sa matarung nga pag-abut sa Manluluwas, sila pagabunalbunalan
lamang sa hinayhinay, ug kita moabug sa gahum sa dautan. Oo, pinaagi sa
gahum sa hunahuna sa hugot nga pagtuo, ug pinaagi sa maayong mga
buhat, ang pagpadayon sa Ebanghelyo magkadugang, mokatap, motubo
ug mouswag, hangtud nga ang mga kansasuran sa yuta mobati nga si Jesus
adunay katungod sa pagmando sa mga kanasuran sama nga siya Hari sa
mga Santos (DBY, 113).

Nasayud ba kamo nga kini mao ang katapusang takna sa paghari ni
Satanas dinhi sa yuta? Si Jesus moabut aron maghari, ug kamong tanan
kinsa nahadlok ug nalisang tungod sa inyong mga kaaway, ayaw na kahad-
lok kanila, ug pagkat-on sa pagkahadlok nga makapasilo sa Dios, kahadlok
nga makalapas sa iyang mga balaod, kahadlok sa pagbuhat og bisan unsa
nga dautan sa inyong igsoon, o ngadto ni bisan kinsa nga tawo sa yuta, ug
ayaw kahadlok ni Satanas ug sa iyang gahum, ni niadtong kinsa adunay
gahum sa pagpatay sa lawas, kay ang Dios mopatunhay sa iyang mga kataw-
han (DBY, 114).

Sa nagkadako na ang edad sa atong pagpuyo, atong mahibaloan ang
katumanan sa panagna, ug ang pagpangandam alang sa ikaduhang pag-
anhi sa atong Ginoo ug Manluluwas nga mopuyo dinhi sa yuta. Atong gipa-
abut nga ang dangpanan sa mga bakak malaglag, ug kana nga siyudad,
nasud, panggobyerno, o gingharian nga wala moalagad sa Dios, ug wala
mopatalinghug sa mga baruganan sa kamatuoran ug sa relihiyon, hingpipt
nga maguba ug malaglag (DBY, 114).

Ang Milenyum mao ang panahon sa panaghiusa, kalinaw,
ug pagserbsiyo sa templo.

Ang Milenyum naglangkub niini—ang matag kasingkasing sa Simbahan
ug sa Gingharian sa Dios nga nahiusa; ang Gingharian nagtubo sa pagbun-
tog sa tanan nga mosupak sa pagpalakaw sa langit, ug si Satanas gigapos,
ug gisilyohan siya. Ang tanang mga butang ingon ra sama karon, kita
mokaon, moinom, ug mosul-ob og sinina (DBY, 115).

Himoa nga ang mga tawo magpakabalaan, ug ang yuta ubos sa ilang mga
tiil mabalaan. Himoa nga ang mga katawhan mabalaan, ug mapuno sa
Espiritu sa Dios, ug ang tanang hayop ug nagkamang nga butang mapuno
sa kalinaw; ang yuta sa kalibutan mohatag sa iyang katambok, ug ang mga
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bunga niini mahimong pagkaon sa tawo. Kon adunay mas daghang kaputli,
mas minos ang panagbangi; kon mas mabination kita sa mga hayop, mas
madugangan ang kalinaw, ug ang luog nga kinaiya sa mananap mawala. Kon
ang mga tawo dili moserbisyo sa Yawa sa laing higayon samtang sila buhi,
kon kini nga kongregasyon aduna niana nga espiritu ug tinguha, dinhi niini
nga balay mao ang Milenyum. Himoa nga ang mga lumulupyo niini nga siyu-
dad makaangkon niana nga espiritu, ug himoa nga ang mga tawo niana nga
teritoryo makaangkon niana nga espiritu, ug ania ang Milenyum. Himoa nga
ang tanang mga tawo ... makaangkon niana nga espiritu ug ania ang
Milenyum, ug busa kini mokatap sa tibuok kalibutan (DBY, 115–16).

Sa Milenyum, kon ang Gingharian sa Dios matukod na dinhi sa yuta sa
gahum, himaya ug kahingpitan, ug ang paghari sa dautan dugay na kaa-
yong nagpatigbabaw mabuntog, ang mga Santos sa Dios adunay kahigayu-
nan sa pagtukod sa ilang mga templo, ug sa pagsulod niini, mahimong,
ingnon ta, nga mga haligi sa mga templo sa Dios [tan-awa sa Pinadayag
3:12], ug sila mopahigayon alang sa ilang mga patay. Dayon atong makita
ang atong mga higala nga mobarug, ug tingali ang uban nga atong nakaila
dinhi.... Ug kita makabaton og mga pagpadayag nga makaila sa atong mga
katigulangan balik ngadto ni Amahang Adan ug Inahang Eva, ug kita maka-
sulod ngadto sa mga templo sa Dios ug mopahigayon alang kanila. Dayon
[ang mga anak] pagabugkuson ngadto sa [mga ginikanan] hangtud ang
kadena mahimong hingpit ballik ngadto ni Adan, aron adunay hingpit nga
kadena sa Priesthood gikan ni Adan ngadto sa katapusan sa kalibutan.

Mao kini ang trabaho sa mga Santos sa UIahing mga Adlaw sa Milenyum
(DBY, 116).

Kinahanglan nga atong balaanon ang atong mga kaugalingon agi
og pagpangandam sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.

Ayaw kaayo kabalaka sa Ginoo nga magdali sa iyang buhat. Himoa nga
ang atong kabalaka motumong sa usa ka butang, ang pagbalaan sa atong
kaugalingong mga kasingkasing, ang pagputli sa atong kaugalingong mga
pagbati, ang pagpangandam sa atong mga kaugalingon sa pag-atubang sa
mga hitabo nga nagsingabot kanato. Kinahanglan nga kini mao ang atong
hunahunaon, mao kini ang atong katungdanan, kini kinahanglan nga mao
ang atong inadlaw nga pag-ampo, ug dili magdali nga makakita sa pagbun-
tog sa dautan (DBY, 117).

Kon ang kalibutan sunugon sulod sa usa ka tuig, o sulod sa liboan ka
tuig, dili mahinungdanon kaninyo ug kanako. Kita adunay mga pulong sa
kinabuhing dayon, kita adunay pribilehiyo sa pag-angkon og himaya,
pagka-imortal, ug kinabuhing dayon, karon naangkon ba ninyo kini nga
mga panalangin? (DBY, 117).
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Kita adunay Gingharian sa Dios nga tukuron, Zion nga tubson; kina-
hanglan nga atong balaanon ang atong mga kaugalingon aron kita makaan-
dam nga dad-on sa Simbahan sa Unang Natawo, ug kon kita mouswag kada
adlaw ug takna, nan kon kita mamatay kita mahatagan og kaangayan. Apan
kon kita magpadayon sa pagpakabuhi, kita kinahanglan nga mahimong mga
Santos sa buhat, o mapakyas sa pagdawat sa himaya sa Dios nga ipadayag
(DBY, 444).

Ang oras sa Ginoo dili nako kinahanglan nga mahibaloan, apan siya
mabination, mainantuson, ug mapailubon, ug ang iyang kasuko hilum nga
molahutay, ug magpadayon hangtud ang kalooy hingpit nga mapakita, ug
dayon ang paghukom modumala. Wala ako masayud kon unsaon, ni ako
buot nga makahibalo karon. Igo na alang kanato ang pagkahibalo unsaon
sa pagserbisyo sa atong Dios ug sa pagsunod sa atong relihiyon, ug sa
ingon, madugangan ang pagpanalangin sa Dios kanato (DBY, 117–18).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang katapusang mga adlaw mao ang higayon sa hilabihang kagubot.

• Sumala ni Presidente Young, unsa nga mga pagsulay ang moabut sa
katapusang mga adlaw? Ngano nga kini nga mga paghukom ania sa yuta?

• Unsa ang gisulti ni Presidente Young ang bugtong katarungan nga
mahunong ang pagpanggukod batok sa Simbahan?

• Sa unsa nga paagi nga ang gubat sa langit magpadayon gihapon sa yuta
karon? Unsa ang gikinahanglan sa “diosnon nga mga lalaki ug diosnon
nga mga babaye” sa katapusang mga adlaw?

Ang pagkamatarung magmadaugon sa katapusan sa kalibutan.

• Unsa ang reaksyon sa mga tawo sa yuta kon sila “makadungog sa kaalam
sa Zion”?

• Unsay angay natong makat-unan nga kahadlokan niining “katapusang
takna sa paghari ni Satanas dinhi sa yuta”? Unsaon nato nga dili mahad-
lok sa mga kaaway sa pagkamatarung?

• Si Presidente Young miingon nga ang dautan “pagabunalbunalan” ug ang
pagpadayon sa Ebanghelyo madugangan” pinaagi sa gahum sa hugot nga
pagtuo, ug pinaagi sa maayong mga buhat.” Sa unsa nga paagi nga ang
hugot nga pagtuo usa ka “gahum sa hunahuna”? Sa unsa nga paagi nga
ang maayong mga buhat makabuntog sa pagkadautan? Unsaon nato sa
pagtabang sa pagpadayon sa ebanghelyo nga “magkadugang, mokatap,
motubo ug mouswag”?
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Ang Milenyum mao ang panahon sa panaghiusa,
kalinaw, ug pagserbisyo sa templo.

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang Milenyum? (Tan-awa usab sa D&P
43:30–31; 88:110.)

• Sa unsa nga paagi nga ang yuta ug ang mga lumulupyo niini mahimong
malinawon ug balaan?

• Unsa ang trabaho sa mga Santos sa UIahing mga Adlaw sa Milenyum?

Kinahanglan nga atong balaanon ang atong mga kaugalingon agi
og pagpangandam sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.

• Si Presidente Young miingon nga kinahanglan nga atong balaanon ang
atong mga kaugalingon alang sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.
Unsaon nato aron mahimong balaan? (Tan-awa usab sa Helaman 3:35;
D&P 20:31.)

• Ngano nga dili kita mabalaka sa tukma nga pag-abut sa Ikaduhang
Pag-anhi?
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Ang Beehive House, balay ni Brigham Young sa Siyudad sa Salt Lake, Utah,
diin siya naghimo og pag-ampo kada adlaw ug kanunay nga pagtuon sa

kasulatan uban sa mga miyembro sa iyang pamilya.



H U G N A  4 6

Responsibilidad sa Ginikanan

Gimahal ni Presidente Young ang mga bata ug nagtuo sa ilang kaputli sa
atubangan sa Dios. Kadaghanan sa iyang mga sermon adunay tambag
ngadto sa mga Santos kon unsaon nila sa pag-atiman ang ilang mga anak.
Sama pananglit, usa ka gamay niyang anak nga lalaki adunay kinaiya sa
paghulog sa iyang kutsara ug panaksan sa pan ug gatas diha sa salog kon
kini ibutang sa iyang atubangan. Ang inahan sa bata gisamokan. Si
Brigham mitambag kaniya: “Sa sunod higayon nga iyang ihulog ang plato
gikan sa imong kamot ipasandig siya sa lingkuranan, ayaw pagsulti og usa
ka pulong, [ug] buhata ang imong trabaho.” Gihimo kini sa inahan. Ang
bata sa sinugdanan mibarug sa lingkuranan ug mitan-aw sa iyang inahan,
dayon didto sa iyang gihagbong sa salog. Sa katapusan, iyang gikamang
ang kutsara ug ang panaksan ug gibutang og balik sa lamesa. Wala na
gayud kini ihagbong sa bata gikan sa lamesa. Sa lihok sa iyang asawa si
Presidente Young miingon, “Nabunalan unta niya ug masakitan niya, sama
sa gihimo sa uban; apan kon sila nasayud unsa ang buhaton, ilang matul-
id ang bata nga dili bunalan” (LBY, xxv). Niana si Presidente Young nag-
sunod sa mga baruganan nga iyang gitudlo makita sa paghulagway sa
iyang anak nga babaye nga si Susa mahitungod kaniya nga “usa ka sum-
banan nga amahan. Sobra ang pagkamabination, malumo, mahunahu-
naon, makiangayon og lig-on.... Walay usa kanamo nga nahadlok kaniya,
kaming tanan nagmahal kaniya.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Ang mga ginikanan mao ang mga magbalantay sa mga anak sa Dios
ug kinahanglang mobansay, moedukar, ug moamuma kanila.

Kita ang mga magbalantay sa atong mga anak; ang ilang pagbansay ug
edukasyon gisalig kanato, ug kon kita sa atong mga kaugalingon dili
mohimo og paagi nga moluwas kanila gikan sa impluwensya sa dautan,
kon kita pagahukman na kita mahibaloan nga wala makatuman sa sumba-
nan (LBY, xxiv).

Ang mga ginikanan may katungdanan sa atubangan sa Ginoo sa paagi
sa pag-edukar ug pagbansay sa ilang mga anak, kay “Ania karon ang mga
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kabataan mao ang panulundon sa Ginoo; ug ang bunga sa tagoangkan
mao ang iyang balus. Malipayon ang tawo nga ang iyang baslayan napuno
sa mga udyong; dili sila mabutang sa kaulawan [Salmo 127:3–5]” DNW, 7
sa Dis. 1864, 2).

Mga ginikanan, paningkamuti ang pagpasidungog sa inyong mga anak;
padak-a sila diha sa pag-amuma ug pahimangno sa Ginoo. Tudloi sila sa
kamatuoran ug dili ang sayop, tudloi sila sa paghigugma ug pagserbisyo sa
Dios [tan-awa sa Deuteronomio 6:5]; tudloi sila sa pagtuo ni Jesukristo ang
Anak sa Dios ug ang Manluluwas sa kalibutan (DNSW, 8 sa Ago. 1877, 1).

Ang mga inahan mao ang naglihok nga mga instrumento sa kamot sa
Makagagahum sa paggiya sa mga padulngan sa mga nasud. Himoa nga ang
mga inahan sa bisan unsa nga nasud dili motudlo sa ilang mga anak nga
makiggubat, ang mga anak motubo nga dili moapil niini. Himoa nga ang
mga inahan motudlo sa ilang mga anak, “Gubat, gubat sa inyong mga kaa-
way, oo, gubat hangtud sa puloan!” ug sila mapuno niini nga espiritu. Ang
sangputanan, inyong makita dayon unsay akong gusto nga isulod sa inyong
hunahuna, nga ang mga inahan mao ang himan nga makahatag og kamaya
sa tibuok pagkatawo, ug mogiya sa mga padulngan ug mga kinabuhi sa mga
tawo diha sa yuta (DBY, 199–200).

Mahimo kitang mogiya, motudlo ug mopung-ol sa usa ka bag-o nga
salingsing, ug kini mobawog asa ang atong gusto, kon kini gihimo uban sa
kahanas ug sa kaalam. Mao, nga kon atong libutan ang bata og usa ka him-
sog ug bililhon nga mga impluwensya, mohatag kaniya sa angay nga mga
panudlo ug sudlan ang iyang hunahuna og matinud-anon nga mga tradis-
yon, tingali kana mogiya sa iyang agianan sa dalan sa kinabuhi (DBY, 209).

Ang mga ginikanan kinahanglan moamuma sa ilang mga
anak pinaagi sa gugma ug pagkamabination.

Kinahanglan nga ang mga ginikanan motagad sa ilang mga anak kon sila
buot nga tagdon sa samang paagi, ug mopakita og ehemplo kanila nga
angay kaninyo isip mga Santos sa Dios (DNW, 7 sa Dis. 1864, 2).

Amumaha ang inyong mga anak diha sa gugma ug kahadlok sa Ginoo;
tun-i ang ilang mga kinaiya ug ang ilang mga buot, ug tagda sila pinasubay
niini, dili motugot sa inyong kaugalingon nga motul-id kanila diha sa kai-
nit sa kasuko; tudloi sila sa paghigugma kaninyo kay sa mahadlok kaninyo
(DBY, 207).

Sa atong inadlaw nga pagpaningkamot sa kinabuhi, sa bisan unsa nga
kinaiyahan ug matang, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ... kinahang-
lang adunay pagkaparehas ug gani ang pagkontrolar sa kaugalingon, diha
sa balay ug kon atua sa laing lugar. Kinahanglang dili sila mag-antus og mga
kalisdanan ug dili maayo nga mga kahimtang nga makapausab sa ilang mga
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kinaiya ug masaputon ug dili tighugoyhugoy sa panimalay, magsulti nga
puno sa kasuko ug hilabihan nga kapintas ngadto sa ilang mga asawa ug
mga anak, naghimo og kaguol ug kasubo sa ilang mga pinuy-anan, nag-
himo sa ilang mga kaugalingon nga kahadlokan kay sa higugmaon sa ilang
mga pamilya. Ang kasuko kinahanglang dili tugutan nga mogawas sa atong
mga kasingkasing, ug ang mga pulong nga gisugyot sa gibati nga kasuko
kinahanglang dili mogawas sa atong mga ngabil. “Ang tubag nga malumo
makapahupay sa kapungot, apan ang pulong mahait makapapukaw sa
kasuko [Proverbio 15:1].” “Ang kapungot mabangis, ug ang kasuko makali-
lisang,” apan “ang pagkabuotan sa usa ka tawo makapahimo kaniya nga
mahinay sa pagkasuko, ug maoy iyang himaya ang pagpasaylo sa kalapasan
[Proverbio 19:11]” (DBY, 203–4).

Sa pagbiyahe sa kalibutan akong nakita nga kadaghanan sa mga ginikanan
gusto kaayo nga modumala ug mopugong sa ilang mga anak. Kutob sa akong
napanid-an akong nakita nga daghang mga ginikanan nga wala makakontrol
sa ilang mga kaugalingon kay sa akong nakita kinsa wala makakontrol sa
ilang mga anak. Kon ang usa ka inahan gusto nga mokontrol sa iyang anak,
unahon niya sa pagkontrol ang iyang kaugalingon, dayon siya magmalam-
puson sa pagdala sa iyang anak ngadto sa hingpit nga pagsunod sa iyang
kabubut-on. Apan kon siya dili makakontrol sa iyang kaugalingon unsay
iyang mapaabut sa usa ka bata—usa ka gamay nga bata nga makasabut—nga
mahimong mas maalamon, mabinantayon ug mas buotan kay sa usa ka tawo
nga dako na og edad ug hamtong? (DNSW, 12 sa Hulyo 1870, 2).

Ang mga ginikanan kinahanglang dili gayud mopugos sa ilang mga anak,
apan mogiya kanila, motudlo kanila og kahibalo kon ang ilang mga huna-
huna andam na sa pagdawat niini. Ang pagpanton tingali gikinahanglan, …
apan ang mga ginikanan kinahanglang modumala sa ilang mga anak pina-
agi sa hugot nga pagtuo kay sa bunal, mabination mogiya kanila pinaagi sa
maayong ehemplo sa tanang kamatuoran ug pagkabalaan [tan-awa sa D&P
121:] (DBY, 208).

Dili kita makapanton sa usa ka bata sa pagbuhat nianang supak sa atong
mga kabubut-on, kon wala siya makahibalo, apan kon ang atong mga anak
gitudloan pag-ayo ug nasayud unsay gipaabut gikan kanila, kon sila mosu-
kol, oo, sila nagpaabut nga pantunon, ug kini husto kaayo nga sila pantu-
non (DNSW, 8 sa Hulyo 1873, 1).

Ako mosulti ngadto sa mga ginikanan, nga ang mabination nga mga
pulong ug mahigugmaong mga lihok ngadto sa mga anak, mobuntog sa
ilang dili edukado nga kinaiya og dako kay sa bunal, o, sa laing pagkasulti,
kay sa pisikal nga silot. Bisan og gisulat nga, “Ang bunal ug ang pagbadlong
nagahatag og kaalam; apan ang usa ka bata nga pasagdan lamang sa iyang
kaugalingon nagpakaulaw sa iyang inahan [Proverbio 29:15],” ug, “Kadtong
nagahawid sa iyang bunal nagadumot sa iyang anak; apan kadtong nahi-
gugma kaniya magakastigo kaniya sa matag panahon [Proverbio 13:24];” kini
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nga kinutlo nagpasabut sa … maalamon ug mabuot nga mga pagtul-id. Ang
mga bata nga nagpuyo sa maayong impluwensya sa pagkamabination ug kali-
sud sa ginikanan, kon makahibalo sa kasagmuyo sa ginikanan, ug makada-
wat og mabinationg pagbadlong gikan sa mga ginikanan, mas mapanton pa
kay sa bisan unsa nga pisikal nga silot nga ipahamtang ngadto kanila (DNW,
7 sa Dis 1864, 2).

Makatudlo ako og pipila ka mga tawo niini nga kongregasyon kinsa mia-
bug sa ilang mga anak gikan kanila pinaagi sa paggamit og bunal. Diin adu-
nay kabangis walay pagbati o inanak nga pagbati diha sa mga kasingkasing
sa bisan hain kanila, ang mga anak mas gusto pa nga mahilayo gikan sa
amahan kay sa makig-uban kaniya (DBY, 203).

Dili sa latigo o sa bunal nga kita makahimo og masulundon nga mga
anak; apan kini pinaagi sa hugot nga pagtuo ug pinaagi sa pag-ampo, ug
pinaagi sa pagpakita og maayong ehemplo kanila (DNW, 9 sa Ago. 1865, 3).

Ako dili motuo nga himoon ang akong awtoridad isip bana o usa ka ama-
han pinaagi sa kabangis; apan pinaagi sa taas nga salabutan—pinaagi sa pag-
pakita kanila nga ako makahimo sa pagtudlo kanila.... Kon ang Ginoo
mibutang kanako nga pangulo sa usa ka pamilya, himoon ko ang mao sa
tumang pagpaubos ug pagpailub, dili isip usa ka malupigon nga tigmando,
apan isip usa ka matinud-anon nga kauban, maloloy-on ug mahigugmaon
nga amahan, usa ka manggihunahunaon ug dili magpakaaron-ingnon nga
labaw; himoa nga mapasidunggan ako sa akong kahimtang pinaagi sa
matinud-anon nga kakugi, ug hingpit nga makahimo, pinaagi sa tabang sa
Espiritu sa Dios, sa pagtuman sa akong katungdanan sa paagi nga moepekto
ang kaluwasan sa tanan kinsa gisalig kanako (DNW, 23 sa Hulyo 1862, 2).

Usahay ang atong mga anak walay maayong espiritu, apan kon ang gini-
kanan magpadayon sa pagbaton sa maayong Espiritu, ang mga anak mag-
baton sa dili maayo nga espiritu sa makadiyot lamang.... Lagda sa
pagkamatarung, ug sa pagtahud ug paghigugma sa Dios, ug ang inyong
mga anak mosunod kaninyo (DNSW, 7 sa Abr. 1868, 3).

Buotan nga mga tinan-awan, buotan nga mga lihok, buotan nga mga
pulong, ug usa ka maanindot, balaan nga kinaiya ngadto kanila mobugkos
sa atong mga anak ngari kanato sa mga higot nga dili gayud sayon putlon,
samtang ang mga pang-abuso ug pagkasalbahis moabug kanila palayo
kanato, ug maputol ang tanang balaan nga pagkabugkos nga nagbugkos
kanila ngari kanato ug sa walay katapusan nga pakigsaad diin gidawat
natong tanan. Kon ang akong pamilya, ug ang akong mga igsoon dili mag-
masulundon ngari kanako sa pinasikad sa pagkabuotan, ug dalaygon nga
kinabuhi sa atubangan sa tanang mga tawo, ug sa atubangan sa kalangitan,
nan adyos sa tanang impluwensya (DNW, 7 sa Dis. 1864, 2).

Magpakabuhi kita aron nga ang espiritu sa atong relihiyon magpakabuhi
ngari kanato, dayon kita makaangkon og kalinaw, kalipay, kamaya ug pagka-
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kontento, nga maoy makahimo sa maayong mga amahan, maayong mga ina-
han, maayong mga anak, maayong pamilya, mga silingan, mga komunidad
ug mga siyudad. Tungod niini angay kita nga magpakabuhi, ug ako naghu-
nahuna nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglang maningka-
mot alang niini (DBY, 204).

Ang mga ginikanan kinahanglang magmabination ug lig-ong
mogiya sa ilang mga anak sa matarung nga pagpuyo.

Kinahanglan gayud nga kamo mogiya kanunay sa inyong mga anak diha
sa ilang mga hunahuna ug mga pagbati. Kay sa pugson pinaagi sa latigo,
giyahi kanunay, dayon kamo makaingon, “Tana,” ug wala na kamo magki-
nahanglan sa bunal. Mahimuot silang mosunod kaninyo, ug makagusto sa
inyong mga pulong ug mga pamaagi, tungod kay kamo kanunay nga
mohupay kanila ug mohatag kanila og kahimuot ug kalingawan. Kon sila
magpabadlong og gamay, samtang sayo pa…. Kon sila makasala, ug mola-
pas na sa utlanan buot natong pahunungon sila. Kon kamo ang mag-una
mohunong sila, dili sila makadagan lapas kaninyo; apan kon kamo anaa sa
ulahi modagan sila palayo kaninyo (DNSW, 8 sa Dis. 1868, 2–3).

Ang bata ganahan sa mga pahiyum sa inahan, apan dili gusto sa iyang nag-
kusmod nga nawong. Mosulti ako sa mga inahan sa dili pagtugot sa mga
anak nga moapil sa mga dautan, apan sa samang higayon tagdon sila uban sa
kalumo. Kon gikinahanglan sa usa ka bata nga mosubay sa usa ka direksyon,
ug kini ingon og dili gusto nga mobuhat sa mao, sa malumong paagi himoa
sa gitinguhang paagi, ug sulti, Diha, akong pinangga, kinahanglan nga ikaw
molakang kon ako mosulti kanimo. Ang mga bata kinahanglan nga giyahan
ug tudloan unsay husto sa mabination, mahigugmaong paagi (DBY, 209).

Kinahanglang dili nato tugutan ang atong mga kaugalingon sa pagbuhat
og bisan unsa nga dili nato gusto nga makita nga buhaton sa atong mga
anak. Kinahanglang magpakita kita og ehemplo nga gusto nato nga ilang
sundon. Nakaamgo ba kita niini? Makadaghan kita makakita sa mga ginika-
nan nga gusto nga ang mga anak magmasulundon, maayo og pamatasan,
mabination nga mga pulong, sanag og panagway, maanindot nga tingog ug
mahayag nga mata gikan sa usa ka bata o mga bata nga sila sa ilang mga
kaugalingon puno sa kasuko ug pangasaba! Pagkadili makanunayon ug dili
makatrunganon niini! (DBY, 208).

Ang mga anak mabugkos ngadto sa ilang mga ginikanan
pinaagi sa mahangturon nga higot

Himoa nga ang amahan ug inahan, kinsa mga miyembro niini nga
Simbahan ug Gingharian, nga mosubay og matarung nga dalan, ug maning-
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kamot kutob sa ilang mahimo nga dili gayud mobuhat og sayop, apan sa
pagbuhat og maayo sa ilang tibuok nga mga kinabuhi; kon sila adunay usa
ka anak o usa ka gatus ka mga anak, kon sila magtarung sa ilang mga kau-
galingon ngadto kanila nga maoy ilang angay nga buhaton, magbugkos
kanila ngadto sa Ginoo pinaagi sa ilang hugot nga pagtuo ug mga pag-
ampo, dili nako igsapayan asa mopaingon kadto nga mga anak, sila nabug-
kos sa ilang mga ginikanan pinaagi sa walay katapusan nga higot, ug walay
gahum sa yuta o impyerno ang makabulag kanila gikan sa ilang mga gini-
kanan sa kahangturan, sila mobalik pag-usab ngadto sa tuburan diin sila
gikan (DBY 208).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Ang mga ginikanan mao ang mga magbalantay sa mga anak sa Dios
ug kinahanglang mobansay, moedukar, ug moamuma kanila.

• Sumala ni Presidente Young, sa unsa nga paagi nga ang mga ginikanan
mga magbalantay lamang sa ilang mga anak? Sa unsa nga paagi nga kini
nga pagsabut makaimpluwensya sa inyong paghunahuna sa pag-amuma
og mga anak?

• Unsa ang gipasabut sa paggiya sa mga anak “sa dalan sa kinabuhi”? Unsa
ang pipila ka piho nga mga butang nga mabuhat sa ginikanan sa pagha-
tag niini nga direksyon?

• Unsa ang gisulti ni Presidente Young nga panalangin sa matinud-anon
nga ginikanan? Unsaon sa pagkab-ot niini?

Ang mga ginikanan moamuma sa ilang mga anak
pinaagi sa gugma ug pagkamabination.

• Unsaon sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak sa paghigugma
kanila kay sa pagkahadlok kanila? Ngano nga kini mahinungdanon?

• Ngano nga ang ubang mga ginikanan “gusto kaayo nga modumala ug
mokontrol sa ilang mga anak”? Unsa ang kinahanglang buhaton sa mga
ginikanan sa dili pa sila makadumala sa ilang mga anak sa matarung nga
paagi? Giunsa ninyo pag-angkon ang malampusong pagkontrol sa
inyong kaugalingon sa mga panahon sa kasuko?

• Unsa ang kalainan tali sa pagpanton sa dili buotan nga anak ug sa pag-
abuso sa pisikal o sa pagsulti sa dili buotan nga anak? Kanus-a ug sa unsa
nga paagi nga angay nga mopanton og anak?

• Ngano nga ang pagkamabination mas epektibo kay sa pisikal nga silot sa
pagdisiplina og mga anak?
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• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut ni Presidente Young sa dihang
siya miingon, “Ang mga anak nga nagpuyo sa maayong impluwensya sa
pagkamabination ug kasuod sa ginikanan, sa dihang [sila] … makadawat
og mabinationg pagbadlong gikan sa mga ginikanan, mas mapanton pa
kay sa bisan unsa nga pisikal nga silot nga ipahamtang ngadto kanila”?

• Unsa nga mga lihok ang makabugkos sa mga anak ngadto sa ilang mga
ginikanan? Unsa nga mga lihok ang moabug sa mga anak palayo sa ilang
mga ginikanan?

Ang mga ginikanan kinahanglang magmabination ug lig-ong
mogiya sa ilang mga anak diha sa matarung nga pagpuyo.

• Kanus-a ang mga anak magkinahanglan og direksyon? Nganong mahi-
nungdanon nga ang “mga utlanan” ihatag ngadto sa mga anak?

• Sumala ni Presidente Young, unsa ang labing maayong paagi sa pagha-
tag og direksyon ngadto sa mga anak? Unsa ang mabuhat sa mga gini-
kanan sa paggiya sa ilang mga anak kay sa pag-abug kanila?

Ang mga anak mabugkos ngadto sa ilang mga
ginikanan pinaagi sa mahangturong higot.

• Unsaon ninyo sa pagbugkos sa inyong mga anak uban sa walay katapusan
nga higot?
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Ang Saksi ni
Presidente Brigham Young

kabahin ni Propeta Joseph Smith

Sa usa sa daghang mga sermon ngadto sa mga Santos mahitungod sa buhat
ug misyon ni Joseph, si Presidente Brigham Young mipamatuod: “Akong
gibati nga kasinggiton og Hallelujah, sa tanang higayon, kon ako maghu-
nahuna nga ako nakaila ni Joseph Smith, ang Propeta nga gipasanay sa
Ginoo ug gi-ordinahan, ug gihatagan og mga yawe ug gahum sa pagtukod
sa Gingharian sa Dios dinhi sa yuta ug sa pagpadayon niini” (DBY, 458).
Sa iyang tibuok kinabuhi isip usa ka lider sa Simbahan, siya mipadayag og
gugma ug pagdayeg alang ni Propeta Joseph Smith: “Ako sa tinud-anay
makasulti, nga walay kausaban ang akong nakit-an kaniya nga ang tanan
nga pangitaon ni bisan kinsa nga tawo sa usa ka tinuod nga propeta anaa
kaniya, ug nga ang mas maayo nga tawo dili mahimo, bisan og siya adunay
iyang mga kahuyang; ug kinsa nga tawo nga sukad nabuhi dinhi sa yuta
ang wala?” (Brigham Young ngadto ni David P. Smith, 1 Hunyo 1853,
BYP). Ang kang Presidente Young nga tibuok kinabuhi nga lig-on nga pag-
tuo sa Manalagna ug sa iyang buhat napamatud-an sa himatyon na siya sa
katapusan nga pahayag sa pag-ila ug paghinangop: “Joseph, Joseph,
Joseph” (LSBY, 362).

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Si Propeta Joseph Smith mipahimutang sa pundasyon sa
Simbahn ni Jesukristo niini nga dispensasyon.

Gitakda kini sa konseho sa kahangturan, dugay na sa wala pa ipahimu-
tang ang mga pundasyon sa yuta, nga siya, si Joseph Smith, mao ang tawo,
sa katapusang dispensasyon niini nga kalibutan, sa pagdala sa pulong sa
Dios ngadto sa mga katawhan, ug sa pagdawat sa kahingpitan sa mga yawe
ug gahum sa Priesthood sa Anak sa Dios. Ang Ginoo nag-obserbar kaniya,
ug sa iyang amahan, ug sa amahan sa iyang amahan, ug sa ilang mga kati-
gulangan balik ngadto ni Abraham, ug gikan ni Abraham ngadto sa lunop,
gikan sa lunop ngadto ni Enoch, ug gikan ni Enoch ngadto ni Abraham.
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Siya nagbantay niana nga pamilya ug kana nga dugo nga nagdagan gikan
sa tuburan niini ngadto sa pagkatawo niana nga tawo. Siya gi-orden nang
daan sa kahangturan sa pagdumala niining katapusan nga dispensasyon
(DBY, 108).

[Ang Ginoo] mitawag sa iyang sulugoon nga si Joseph Smith, Jr., sa
dihang batan-on pa siya, sa pagpahimutang sa pundasyon sa iyang
Gingharian sa katapusang higayon. Nganong gitawag man niya si Joseph
Smith sa pagbuhat niini? Tungod kay siya gigamit sa pagbuhat niini. Si
Joseph Smith lamang ba ang bugtong tawo sa yuta nga makahimo niini nga
buhat? Walay pagduhaduha nga daghan pa kinsa, ubos sa pagmando sa
Ginoo, makahimo sa buhat, apan ang Ginoo mipili sa tawo nga makapahi-
muot kaniya, ug kana igo na (DBY, 460).

Kasagaran gisulti ngadto sa mga Elder, kon atua sa layo nagsangyaw, nga
si Joseph Smith, ang nagpasiugda sa ilang Simbahan ug relihiyon, usa
lamang ka pobre walay kabangkaagan nga batan-on. Kana mao ang kanu-
nay ipahayag nga usa sa labing lig-on nga katarungan nga makuha batok sa
doktrina sa kaluwasan, sa maalamon ug makinaadmanon niini nga kalibu-
tan, bisan og kini dili kinahanglan nga lalison. Ipadayag unta sa Ginoo ang
iyang kaugalingon ngadto sa uban nga makinaadmanon nga mga pari o
mga tawo nga adunay talento nianang panahona, miingon sila, kinsa maka-
himo og kaayohan ug magmadaugon ang ebanghelyo pinaagi sa ilang
impluwensya ug kahibalo, ug dili ngadto sa usa ka pobre, walay kahibalo,
walay edukasyon nga batan-on. Dili daghang maalamon, dili daghang gam-
hanan, dili daghang hamili, mamulong subay sa pamaagi sa tawo, ang gita-
wag; apan gipili sa Dios binuang nga mga butang sa kalibutan aron sa
pagpakaulaw sa mga maalamon, gipili sa ginapakahuyang sa kalibutan aron
sa pagpakaulaw sa mga kusgan; gipili sa Dios ang timawa ug tinamay sa
kalibutan, bisan ang mga butang nga wala magalungtad aron sa pagwag-
tang sa mga butang nga nagalungtad, aron nga sa ingon niana walay tawo
nga makapasigarbo diha sa atubangan sa Dios [tan-awa sa 1 Mga Taga-
Corinto 1:26–29] (DBY, 321–22).

Akong gibati nga niadtong mga adlawa [sa wala pa magpasakop sa
Simbahan], nga akong makita ang nawong sa usa ka propeta; sama sa nag-
puyo sa yuta sa kanhiay nga panahon, usa ka tawo nga adunay mga pagpa-
dayag, diin giablihan ang kalangitan, kinsa nakaila sa Dios ug sa iyang
kinaiya, gawasnon akong molakaw libut sa yuta diha sa akong mga kamot ug
mga tuhod; nagtuo ako nga walay kalisud nga dili nako maagian, kon akong
makita ang usa ka tawo nga nakaila unsa ang Dios ug hain siya, unsa ang
iyang kinaiya, ug unsa ang kahangturan (DNW, 8 sa Okt. 1856, 3).

Unsa nga matang ug kaanindot ang misyon ni Joseph? … Sa una nakong
pagkadungog kaniya, iyang gidala og dungan ang langit ug yuta (DBY,458).
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Gipahimutang ni Joseph Smith ang pundasyon sa gingharian sa Dios sa
katapusang mga adlaw; ang uban motukod sa ubang bahin niini (DBY,
458).

Wala gayud ako makakita og usa ka propeta, hangtud akong nahimamat
si Joseph Smith, kinsa makasulti kanako og bisan unsa mahitungod sa kina-
iya, pagkatawo ug pinuy-anan sa Dios, o bisan unsa nga makatagbaw mahi-
tungod sa mga anghel, o ang relasyon sa tawo ngadto sa iyang
Magbubuhat. Apan ako nagmakugihon sama ni bisan kinsa nga tawo nga
maningkamot ug pagsusi niining mga butanga (DBY, 458).

Siya mikuha sa langit, ingnon ta, ug midala niini dinhi sa yuta; ug iyang
gikuha ang yuta, gidala sa itaas, ug giablihan kini, sa kayano ug sa kamapai-
nubsanon, ang mga butang sa Dios; ug mao kana ang kaanindot sa iyang
misyon. Ako adunay pagpamatuod, dugay na, nga siya usa ka Propeta sa
Ginoo, ug kana makalipay. Dili ba mao kini ang gibuhat usab ni Joseph aron
kamo makasabut? Dili ba siya mokuha sa mga Kasulatan ug mohimo niini
nga yano ug sayon aron ang tanan makasabut? Ang matag tawo moingon,
“Oo, dalaygon kini; mihiusa kini sa mga langit ug yuta,” ug sa panahon, wala
kini, gawas sa pagtudlo kanato unsaon sa pagpuyo sa kahangturan (DBY,
458–59).
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Sa gipakita niini nga painting, si Propeta Joseph Smith, human sa iyang kamatayon,
nagpakita diha sa panan-awon ngadto ni Brigham Young niadtong 11 sa Enero 1847.



Akong gipasidunggan ug gitahud ang pangalan ni Joseph Smith. Malipay
akong makadungog niini; gihigugma ko kini. Gihigugma ko ang iyang dok-
trina (DBY, 458).

Unsay akong nadawat gikan sa Ginoo, akong nadawat pinaagi ni Joseph
Smith, siya ang instrumento nga gigamit. Kon mohunong ako sa pagtuo
kaniya, mohunong ako sa pagtuo niini nga mga baruganan, kini wala ipa-
dayag, ipahayag, o ipasabut ni bisan kinsa nga laing tawo sukad sa panahon
sa mga Apostoles. Kon ako dili motuo sa Basahon ni Mormon, kinahang-
lang akong ilimud nga si Joseph usa ka Propeta, ug kon dili nako gamiton
ang doktrina ug mohunong sa pagsangyaw sa pagpundok sa Israel ug sa
pagtukod sa Zion, kinahanglan dili na ako motuo sa Biblia; ug, agig sang-
putanan, maayo pa nga mopauli na lang ako ug mosangyaw sa ebanghelyo
nga wala kining tulo ka mga butang (DBY, 458).

Walay usa niana ka tawo nga sukad nakabaton og kahigayunan nga
makadungog sa pamaagi sa kinabuhi ug sa kaluwasan diha sa iyang atuba-
ngan sumala sa gisulat sa bag-ong Tugon, ug diha sa Basahon ni Mormon,
ug diha sa basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad, pinaagi sa usa ka Santos
sa Ulahing mga Adlaw, nga makasulti nga si Jesus buhi, nga ang iyang
Ebanghelyo tinuod, ug sa samang higayon moingon nga si Joseph Smith
dili usa ka Propeta sa Dios. Lig-on kana nga pagpamatuod, apan tinuod
kana. Walay tawo nga makasulti nga kini nga libro (naggunit sa Biblia)
tinuod, mao ang pulong sa Ginoo, mao ang paagi, mao ang giya sa dalan,
ug ang paagi diin kita makahibalo sa kabubut-on sa Dios; ug sa samang
higayon moingon, nga ang Basahon ni Mormon dili tinuod; kon siya naka-
baton og kahigayunan sa pagbasa niini o sa pagpaminaw niini, ug sa pagkat-
on sa mga doktrina niini. Wala kana nga tawo dinhi sa ibabaw sa yuta kinsa
adunay kahigayunan sa pagkat-on sa Ebanghelyo ni Jesukristo gikan nii-
ning duha ka mga libro, nga moingon nga ang usa tinuod, ug ang lain dili
tinuod. Walay Santos sa Ulahing mga Adlaw, walay lalaki o babaye, nga
makasulti nga ang Basahon ni Mormon tinuod, ug sa samang higayon moi-
ngon nga ang Biblia dili tinuod. Kon ang usa tinuod, ang duha tinuod; ug
kon ang usa dili tinuod, ang duha dili tinuod. Kon si Jesus buhi, ug mao
ang Manluluwas sa kalibutan, si Joseph Smith usa ka Propeta sa Dios, ug
anaa sa dughan sa iyang amahan nga si Abraham. Bisan og sila mipatay sa
iyang lawas, apan siya buhi ug nagtan-aw sa nawong sa iyang Amahan sa
Langit; ug ang iyang mga garment putli sama sa mga anghel nga naglibut
sa trono sa Dios; ug walay tawo sa yuta nga makasulti nga si Jesus buhi, ug
molimud, sa samang higayon, sa akong pamahayag mahitungod ni Propeta
Joseph. Mao kini ang akong pagpamatuod, ug kini lig-on (DBY, 459).
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Ang Ginoo mitudlo sa Iyang sulugoon nga si Joseph Smith pinaagi
sa pagpadayag, “kamatuoran ngadto sa laing kamatuoran.”

Gikan sa panahon nga naangkon ni Joseph ang mga palid, ug sa wala pa
kanang panahona, ang Ginoo naggiya kaniya. Iyang gigiyahan siya kada
adlaw ug kada oras (DBY, 461).

Nagpadayon si Joseph sa pagdawat og pagpadayag ngadto sa laing pag-
padayag, ordinansa ngadto sa laing ordinansa, kamatuoran ngadto sa laing
kamatuoran, hangtud iyang maangkon ang tanan nga gikinahanglan alang
sa kaluwasan sa tawhanong pamilya (DBY, 461).

Ang tanang mga lumulupyo sa yuta gitawag sa Dios; gitawag sila sa pag-
hinulsol ug pagpabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala (DBY, 461).

Kita miagi gikan sa usa ka butang ngadto sa lain, ug ako moingon nga
gikan sa usa ka ang-ang sa kahibalo ngadto sa lain. Sa dihang si Joseph unang
nakadawat sa kahibalo sa mga palid nga didto sa bungtod sa Cumorah, wala
dayon siya makadawat sa mga yawe sa Aaronic Prietshood, nadawat lamang
niya ang kahibalo nga ang mga palid atua didto, ug nga ang Ginoo modala
niini.... Iyang nadawat ang kahibalo nga [ang unang mga lumulupyo sa
Amerika] kaniadto nakaangkon sa Ebanghelyo, ug gikan nianang higayona
siya mipadayon, hinay-hinay, hangtud iyang naangkon ang mga palid, ug ang
Urim ug Thummin ug nakaangkon sa gahum sa paghubad niini. Kini wala
makapahimo kaniya nga usa ka Apopstol, kini wala makahatag kaniya sa mga
yawe sa Gingharian, ni nakapahimo kaniya nga Elder sa Israel. Siya usa ka
Propeta, ug adunay espiritu sa panagna, ug nakadawat niining tanan sa wala
pa siya ordinahe sa Ginoo. Ug sa diha nga ang Ginoo, pinaagi sa pagpadayag,
misulti kaniya sa pag-adto sa Pennsylvania, iya kining gihimo, ug mihuman
sa hubad sa Basahon ni Mormon; ug sa dihang ang Ginoo, sa lain nga pag-
padayag, misulti kaniya sa pagbalik, ngadto sa Estado sa New York, ug
moadto sa tigulang nga Amahan sa mga Whitmer, kinsa nagpuyo sa lugar nga
atbang sa Waterloo, ug didto mohunong, iya kining gihimo, ug dihay mga
miting, ug mipundok og pipila kinsa mituo sa iyang pagpamatuod [tan-awa
sa HC, 1:48–51]. Iyang nadawat ang Aaronic Priesthood, ug dayon iyang
nadawat ang mga yawe sa Melchizedek Priesthood, ug mitukod sa Simbahan
[tan-awa sa D&P 13; 20; 128:20]. Una niyang nadawat ang gahum sa pag-
bunyag, ug sa gihapon wala masayud nga siya makadawat pa og dugang
hangtud ang Ginoo misulti kaniya nga aduna pay alang kaniya. Dayon iyang
nadawat ang mga yawe sa Melchizedek Priesthood, ug adunay gahum sa pag-
kumpirma human siya mabunyagi, nga wala kaniya kaniadto. Siya unta mag-
pabilin nga magbarug sama ni Juan Bautista, kon wala pa ipadala sa Ginoo
ang iyang laing mga mensahero nga sila si Pedro, Santiago ug Juan, aron i-
orden si Joseph ngadto sa Melchizedek Priesthood.... Ug dayon [kami] naka-
dawat og laing mga ordinansa (DBY, 461–62).
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Niining higayona [1840] miabut ang pagpadayag nga kita mahimong
mabunyagan alang sa atong patay nga mga higala, apan sa sinugdanan wala
kini ipadayag nga adunay usa ka rekord nga nagkinahanglan niadtong
kinsa gibunyagan; apan sa dihang siya nakadawat og dugang pagpadayag
alang niana nga katuyoan, niana usa ka rekord nga gitipigan (DBY, 462).

Si Propeta Joseph Smith yanong mitudlo
sa kamatuoran sa ebanghelyo.

Ang tanan nga gihimo ni Joseph Smith mao ang pagsangyaw sa kamatu-
oran—ang Ebanghelyo ingon nga ang Ginoo mipadayag niini ngadto
kaniya—ug misulti sa mga katawhan unsaon nga maluwas, ug ang matinu-
oron sa kasingkasing nagdungan sa pagpanagan ug pagpundok libut kaniya
ug nagmahal kaniya sama sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. Wala siyay
labaw nga mahimo kay sa pagsangyaw sa tinuod nga mga baruganan, ug
kana mopundok sa mga Santos sa katapusan nga mga adlaw, gani ang mati-
nuoron og kasingkasing. Ang tanan kinsa mituo ug misunod sa Ebanghelyo
ni Jesukristo mao ang iyang mga saksi sa kamatuoran niini nga mga pama-
hayag (DBY, 463).

Ang kahamili sa himaya sa kinaiya ni Brother Joseph Smith mao nga
iyang mapasabut ang langitnong mga butang aron masabtan sa mga tawo
nga adunay kinutuban ang pagsabut. Kon siya mosangyaw ngadto sa mga
tawo—mopadayag sa mga butang sa Dios, sa kabubut-on sa Dios, sa plano
sa kaluwasan, sa katuyoan ni Jehova, sa atong relasyon ngadto kaniya ug sa
tanang mga langitnong mga binuhat, iyang gihimong sayon ang iyang mga
pagtulun-an ngadto sa kapasidad sa matag lalaki, babaye, ug bata, mihimo
niini nga yano sama sa maayo nga pagkahulagway nga dalan. Kini makapa-
kita unta sa kamatuoran sa matag tawo nga sukad nakadungog kaniya sa
iyang balaan nga awtoridad ug gahum, kay walay laing tawo ang makatudlo
sama sa iyang pagtudlo, ug walay tawo ang makapadayag sa mga butang sa
Dios, apan pinaagi sa mga pagpadayag ni Jesukristo (DBY, 463).

Walay tawo nga makit-an kinsa makatudlo sa paghinulsol ug bunyag
alang sa kapasayloan sa mga sala, nga adunay awtoridad sa pagpangalagad
sa mga ordinansa, hangtud ang Dios misugo ni Joseph Smith, ug mipadala
kaniya uban sa iyang mga kasugoan ngadto sa mga katawhan. Sa wala pa
kanang higayona, nangita ako sa tanan kalabut sa mga simabahan; nangita
ako bisan asa aron sa pagsusi kon aduna bay putli nga relihiyon dinhi sa
yuta; nangita ako sa tawo nga makasulti kanako og butang mahitungod sa
Dios, sa langit, sa mga anghel ug sa kinabuhing dayon. Nagtuo ako sa Dios
nga Amahan, ug ni Jesukristo, apan dili ako makatuo nga ang Simbahan ni
Jesukristo ania sa yuta (DBY, 463).

399

H U G N A  4 7



Nagpadayon unta ako sa pagtuon sa Biblia ug sa tanang mga libro nga
gisulat, ug kon wala ang pagpadayag sa Dios sama unta ako sa masaba nga
agong o piyangpiyang nga nagatagingting, walay kahibalo sa Dios, sa
tinuod nga relihiyon, sa katubsanan sa mga buhi o mga patay; nabuhi ug
namatay unta ako sa pagkawalay kahibalo; ug kini mao ang kahimtang sa
tanang mga lumulupyo sa yuta (DBY, 463).

Ang pangutana nga gipangutana sa daghang mga higayon mahitungod
ni Joseph Smith, sa mga tawo kinsa makigkita kaniya ug sa iyang mga
katawhan, “Giunsa nimo nga sayon man nimong mamandoan ang imong
mga katawhan? Ingon og wala silay buhaton gawas sa unsay imong isulti;
giunsa nimo nga sayon nimo sila sa pagdumala?” Miingon siya, “Wala gayud
nako sila dumalaha. Ang Ginoo mipadayag og mga baruganan gikan sa
langit nga maoy among sundon sa pagpuyo niining ulahing mga adlaw. Ang
panahon nagkaduol na nga ang Ginoo mopundok sa iyang mga katawhan
gikan sa dautan, ug iyang pamub-an ang buhat niya sa pagkamatarung, ug
ang mga baruganan nga iyang gipadayag akong gitudlo ngadto sa mga
katawhan ug sila naningkamot sa pagpuyo sumala niini, ug sila ang nagdu-
mala sa ilang mga kaugalingon.”

Mga ginoo, mao kini ang dakong sekreto karon sa pagdumala niini nga
mga katawhan. Gituohan nga ako ang nagdumala kanila, apan dili kana
mao. Sama kini sa akong mabuhat sa akong kaugalingon ug sa pagtarung
sa akong kaugalingon ug sa pagtudlo sa mga katawhan sa mga baruganan
diin sila kinahanglan nga magpuyo (DBY, 470).

Nakahinumdom ako sa daghang mga higayon sa dihang si Brother
Joseph, naghunahuna kon pila ang moduol sa gingharian sa Dios ug moga-
was pag-usab, moingon, “Mga kaigsoonan ako wala pa mobiya sa kamatu-
oran, ug wala mobati nga mobuhat sa ingon.” Kadaghanan kaninyo, sa
walay pagduhaduha, makahinumdom sa iyang mga pulong. Si Joseph nag-
ampo sa tanang panahon, nagpakita og hugot nga pagtuo, nagsunod sa
iyang relihiyon, ug nagpalambo sa iyang calling, aron makabaton sa mga
pagpakita sa Ginoo, ug sa paghimo kaniya nga makanunayon diha sa hugot
nga pagtuo (DBY, 469).

Karon, ingon ka ngil-ad sa akong kaugalingon ug sa akong mga kaigso-
onan, ug ingon ka layo gikan sa tumong, ug gikan sa mga kahigayunan nga
unta among matagamtaman, kon si Joseph Smith, Jr., ang Propeta, naka-
kita pa sa mga katawhan sa iyang panahon nga andam mosunod sa iyang
tingog, sama karon sa pagsunod sa tingog sa ilang Presidente, unta siya usa
ka malipayon nga tawo. Siya nagpakabuhi, naghago, naningkamot, ug nag-
trabaho; ang iyang kaisug sama sa kaisug sa usa ka anghel, ug ang iyang
kabubut-on sama sa kabubut-on sa Makagagahum, ug siya naghago hang-
tud siya ilang gipatay (DBY, 464).
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Si Propeta Joseph Smith misilyo sa iyang pagpamatuod sa iyang dugo.

Kadaghanan sa mga Propeta misilyo sa ilang pagpamatuod sa ilang
dugo, aron ang ilang testamento adunay kalig-unan…. Sama sa karaang
mga panahon, mao usab sa moderno nga mga panahon. Sa dihang si
Joseph Smith misilyo sa iyang pagpamatuod sa iyang dugo, ang iyang tes-
tamento nianang higayona nahimong malig-on sa tibuok kalibutan, ug
alaot niadtong kinsa makig-away batok niini (DBY, 467).

Sa dihang si [Joseph Smith] miadto sa Carthage siya miingon, “Ako
moadto sa kamatayon; ako moadto sama sa usa ka karnero ngadto sa iha-
wan; ako modawat sa akong kapalaran” (DBY, 467).

Kinsa ang moluwas ni Joseph Smith gikan sa mga kamot sa iyang mga
kaaway [hangtud] sa adlaw sa iyang kamatayon? Ang Dios; bisan og siya
gidala ngadto sa ngilit sa kamatayon pagbalikbalik, ug, sumala sa nasabtan
sa mga tawo, dili na maluwas, ug wala nay kahigayunan nga siya maluwas
pa. Sa dihang napriso siya sa Missouri, ug walay tawo nga nagdahum nga
siya makaikyas gikan sa ilang mga kamot, ako adunay hugot nga pagtuo
sama kang Abraham, ug misulti sa kaigsoonan, “Ingon nga buhi ang
Ginoong Dios, siya makalingkawas gikan sa ilang mga kamot.” Bisan og siya
nanagna nga siya moabut og kwarenta anyos ang edad, apan kaming tanan
naghambin og paglaum nga kana usa ka sayop nga panagna, ug amo siyang
ipabilin uban kanamo sa kahangturan; naghunahuna kami nga ang among
hugot nga pagtuo makapalugway niini, apan nasayop kami—siya sa katapu-
san namatay nga usa ka martir sa iyang relihiyon. Ako miingon, “Maayo ra
ang tanan, karon ang pagpamatuod hingpit nga nalig-on; iyang gisilyohan sa
iyang dugo” (DBY, 469–70).

Ang iyang katungdanan wala kuhaa gikan kaniya, miadto lamang siya
aron motrabaho sa laing departamento sa palakaw sa Makagagahum. Usa
gihapon siya ka Apostol, usa gihapon ka Propeta, ug naghimo sa buhat sa
usa ka Apostol ug Propeta; siya nakauna og usa ka lakang kanato ug naka-
angkon og kadaugan nga wala maangkon ninyo ug kanako (DBY, 468).

Ako nasayud nga si [Joseph Smith] gitawag sa Dios, ug nasayud ako niini
pinaagi sa mga pagpadayag ni Jesukristo ngari kanako, ug pinaagi sa pag-
pamatuod sa Espiritu Santo. Kon wala pa ako makahibalo sa kamatuoran,
dili unta ako mahimong unsay gitawag og “Mormon,” ni ako ania karon
dinhi (DNW, 22 sa Okt. 1862, 2).
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Si Propeta Joseph Smith mipahimutang sa pundasyon sa
Simbahn ni Jesukristo niini nga dispensasyon.

• Unsa nga tahas ang nahimo sa mga katigulangan ni Joseph Smith sa
pag-andam kaniya nga mahimong unang propeta niini nga dispensas-
yon? Sa unsa nga mga paagi nga ang hugot nga pagtuo sa inyong mga
katigulangan nakaimpluwensya sa inyong kinabuhi? Unsay inyong
mabuhat aron adunay matarung nga impluwensya sa inyong umaabut
nga mga kaliwatan?

• Unsa nga mga bintaha ang miabut sa pagtawag sa Ginoo sa usa lamang
ka bata sa pagpahimutang sa pundasyon sa iyang gingharian niining
katapusang mga adlaw? Sa unsa nga paagi kini nakatabang kaninyo nga
makakita sa kamot sa Ginoo nga naglihok sa inyong kinabuhi?

• Si Presidente Young miingon nga si Propeta Joseph Smith mipahimu-
tang sa pundasyon sa ulahing mga adlaw nga Simbahan ni Jesukristo ug
nga ang uban mopalambo sa dugang nga sukaranan. Unsa kana nga pun-
dasyon? (Tan-awa usab sa D&P 5:9–10; 135:3.) Unsa ang dugang nga
pundasyon sa bilding? Unsa nga ebidensya ang inyong nakita nga ang
dugang pundasyon sa Simbahan gitukod? Sa unsa nga paagi kitang tanan
makasalmot niini nga buhat?

• Unsa ang gisugyot ni Presidente Young nga ang “matang ug kaanindot
sa misyon ni Joseph”? Unsaon nato pagsunod sa pamaagi ni Propeta
Joseph Smith sa pagtudlo sa atong mga anak ug sa uban?

• Sa unsa nga paagi nga si Propeta Joseph Smith “mitudlo kanato unsaon sa
pagpuyo sa kahangturan”? Sa unsa nga paagi nga kini nga mga pagtulun-
an magamit sa atong mga kinabuhi sa mortalidad?

Ang Ginoo mitudlo sa Iyang sulugoon nga si Joseph Smith pinaagi
sa pagpadayag, “kamatuoran ug ngadto sa laing kamatuoran.”

• Ngano sa inyong hunahuna gipadayag sa Ginoo ang Iyang mga kamatu-
oran “pagpadayag ngadto sa laing pagpadayag” kay sa itingub og hatag
diha-diha? (Tan-awa usab sa D&P 93:11–14.) Sa unsa nga paagi kini nahi-
mong tinuod sa kinabuhi ni Propeta Joseph Smith? Sa unsa nga paagi
kini natinuod sa inyong kinabuhi?
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Si Propeta Joseph Smith yanong mitudlo
sa kamatuoran sa ebanghelyo.

• Ngano nga si Propeta Joseph Smith gimahal pag-ayo ug makapaimplu-
wensya nga magtutudlo? Unsa ang iyang “dakong sektreto” sa pagdumala
sa mga katawhan sa Ginoo? Unsaon nato sa paggamit kini nga baruganan
sa atong mga responsibilidad sa panimalay, sa trabaho, ug sa Simbahan?

• Sa unsa nga paagi nga si Propeta Joseph nakahimo sa “pagbaton sa mga
pagpakita sa Ginoo, ug sa paghimo kaniya [sa kaugalingon] nga maka-
nunayon diha sa hugot nga pagtuo”? Unsaon nato pagkahibalo sa
kabubut-on sa Ginoo mahitungod sa atong mga kaugalingon? Ngano
nga kinahanglan gayud nga magpadayon kita nga magmatinud-anon
aron mapalungtad ang atong mga pagpamatuod sa ebanghelyo?

Si Propeta Joseph Smith misilyo sa iyang pagpamatuod sa iyang dugo.

• Ngano nga gikinahanglan alang ni Joseph ug Hyrum Smith sa pagsilyo
sa ilang mga pagpamatuod sa ilang dugo? (Tan-awa usab sa D&P 135;
136:39.)

• Si Presidente Young namahayag, “Ako nasayud nga si [Joseph Smith]
gitawag sa Dios, ug nasayud ako niini pinaagi sa mga pagpadayag ni
Jesukristo ngari kanako.” Unsay inyong gibati mahitungod ni Propeta
Joseph Smith? Sa unsa nga paagi kamo makapaambit sa inyong mga pag-
bati uban sa inyong pamilya, mga higala, ug mga kauban? Huna-hunaa
ang pagrekord sa inyong mga pagbati mahitungod sa Propeta sa pipila
ka paagi alang sa inyong umaabut nga kaliwat.
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Tawag alang sa Panaghiusa, sa
Pagpamatuod, ug sa Panalangin

Sa iyang pagkabatan-on si Brigham Young nangita og relihiyon nga maka-
tagbaw sa iyang espirituhanong mga panginahanglan, apan wala siya
makakita. Human mahatagi sa Basahon ni Mormon niadtong 1830 ug sunod
niana nagtuon sa gipahiuli nga ebanghelyo sulod sa hapit duha ka tuig,
nasayud siya nga siya nakakaplag sa kamatuoran. Gibunyagan siya ngadto
sa Simbahan, ug gikan nianang panahona wala matarug ang iyang pagpa-
matuod sa ebanghelyo, diin, siya miingon, “anaa ang tanang kamatuoran sa
langit ug sa yuta.... Bisan asa makita kini nga mga baruganan diha sa
tanang mga nilalang sa Dios, ang ebanghelyo ni Jesukristo, ug ang Iyang
kapunongan ug Priesthood, dawata kini” (DNSW, 5 sa Mayo 1866, 2). Ang
iyang lig-on nga pagpamatuod ug hingpit nga debosyon ngadto sa Simbahan
nakapadasig sa unang mga Santos sa pag-atubang sa hagit sa pagtukod og
mga panimalay sa kamingawan ug sa paghiusa sa pagsunod sa kasugoan sa
Ginoo sa pagtukod sa Iyang Simbahan ug pagsangyaw sa Iyang ebanghelyo
sa tibuok kalibutan. Siya mipahayag: “Ang Dios, mga anghel ug buotan nga
mga tawo ingon nga akong mga tigtabang, ako dili gayud mohunong sa pag-
paningkamot hangtud makab-ot nato ang atong tumong ug manag-iya sa
gingharian. Kana mao ang akong pagbati ug hugot nga pagtuo, ug kita
makatuman niini, ako managna, pinaagi sa pangalan ni Ginoong Jesukristo,
nga kita manag-iya sa Gingharian sa Dios sa tibuok yuta” (DBY, 453). Ang
pagpamatuod ni Presidente Young nagpadayon sa pagdasig kanato karon
samtang kita magtambayayong sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

Tinuod nga mga tinun-an ni Jesukristo maningkamot nga
magkahiusa—usa sa kasingkasing ug usa sa hunahuna.

Mianhi kita aron sa pagtukod sa Zion. Unsaon nato kini sa paghimo?
Gisultihan ko na kamo sa daghang mga higayon. Adunay usa ka butang
nga akong isulti mahitungod niini. Kinahanglang magkahiusa kita sa atong
mga paningkamot. Kinahanglang motrabaho kita uban sa hiniusang hugot
nga pagtuo sama sa kasingkasing sa usa ka tawo; ug bisan unsa ang atong
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buhaton kinahanglang ipahigayon pinaagi sa pangalan sa Ginoo, ug kita
panalanginan ug mouswag sa atong tanan nga buhaton (DBY, 284).

Ang hugot nga pagtuo sa Ebanghelyo ni Jesukristo gihimo sa paghiusa
sa mga katawhan, ug sa pagdala kanila pagbalik ngadto sa paghiusa ug
hugot nga pagtuo niadtong kinsa nagsunod sa Ebanghelyo sa karaan, ug sa
katapusan sa pagdala kanila balik ngadto sa himaya (DBY, 283).

Ako nag-ampo, akong mga kaigsoonan, sa mga Bishop, sa mga Elder, sa
mga Seventy, sa mga Apostoles, oo, sa matag lalaki ug babaye kinsa adunay
pagtuo ni Kristo, nga mahimong usa sa kasingkasing ug usa sa hunahuna,
kay kon kita dili mahimong usa sa kasingkasing ug hunahuna kita sa pag-
katinuod malaglag [tan-awa sa Moises 7:18] (DBY, 281).

Ang usa ka hingpit nga panaghiusa makaluwas sa mga katawhan, tungod
kay ang may salabutan nga mga binuhat dili gayud mahimong hingpit,
gawas lamang kon magsunod sa mga baruganan kalabut sa kinabuhing
dayon. Ang dautan nga mga tawo tingali sa gamay nga bahin magkahiusa
diha sa dautan; apan, sa matang gayud sa mga butang, ang maong pagka-
hiusa sa mubo lamang nga panahon. Ang baruganan diin sila sa gamay nga
bahin magkahiusa sa kaugalingon niini mosangpot og panagbingkil ug
panagsumpaki (DBY, 282).

Ang relihiyon sa langit mohiusa sa mga kasingkasing sa mga tawo ug
mohimo nilang usa. Mahimong pundukon ninyo ang usa ka katawhan, ug
bisan unsa pa ka dako ang ilang kalainan sa politika, ang Ebanghelyo ni
Jesukristo mohiusa kanila, bisan og diha kanila makita ang mga miyembro
sa tanang politikanhong mga pundok sa nasud (DBY, 285).

Wala sa atong katilingban ang pundok sa piniling mga dungganan. Kon
ang usa ka igsoon magsul-ob og kalo nga hinimo gikan sa balhibo sa rac-
coon, o maanindot nga kalo nga hinimo gikan sa castor ang tanan mao ra
ngari kanamo. Kon ang usa ka tawo matinud-anon nga sulugoon sa Dios
dili kita mosupak sa iyang pagtambong sa miting, bisan og siya adunay usa
lamang ka piraso sa panit sa kabaw nga isul-ob sa iyang ulo. Kita moambit
sa Sakramento uban kaniya, motimbaya kaniya diha sa dalan isip usa ka
igsoon ug usa ka higala, makigsulti kaniya, makig-uban knaiya sa mga salo-
salo ug motimbaya kaniya isip managsama (DBY, 283–84).

Ang Manluluwas naningkamot kanunay sa pagtisok diha sa mga huna-
huna sa Iyang mga tinun-an nga ang hingpit nga panaghiusa maghari sa
tanang celestial nga mga binuhat—nga ang Amahan ug ang Anak ug ang
ilang Ministro, ang Espiritu Santo, nagkahiusa sa ilang pagpangalagad didto
sa langit ug taliwala sa mga katawhan kabahin niini nga yuta.... Kon ang
langitnong mga panon wala magkahiusa, sila sa hingpit dili angayan nga
mopuyo ... uban sa Amahan ug sa Tigmando sa kalibutan (DBY, 282).

Si Jesus ... nag-ampo sa Amahan aron magkahiusa ang Iyang mga tinun-
an, sama nga Siya ug ang Iyang Amahan usa ra. Nasayud Siya nga kon sila
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dili magkahiusa, sila dili maluwas ngadto sa celestial nga Gingharian sa
Dios. Kon ang mga tawo dili makakita sama sa Iyang nakita samtang dinhi
pa sa unod, makadungog sama sa Iyang nadunggan, makasabut sama sa
Iyang nasabtan, ug mahimong sama gayud Kaniya, sumala sa ilang nagkalain-
lain nga mga kasarang ug mga calling, dili gayud sila makapuyo uban
Kaniya ug sa Iyang Amahan [tan-awa sa Juan 17:20–21; 3 Nephi 19:23]
(DBY, 281).

Sa unsa nga paagi nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw managsama
ang gibati ug pagsabut, usa sa kasingkasing ug usa sa hunahuna, dili mag-
sapayan kon asa sila sa higayon nga modawat sila sa Ebanghelyo, sa amiha-
nan, o sa habagatan, sa silangan o sa kasadpan, bisan sa kinatumyang bahin
sa yuta? Sila nakadawat niana nga gisaad sa Manluluwas sa dihang hapit na
Siya mobiya sa yuta, nga mao, ang Maghuhupay, kana nga balaan nga
katungdanan gikan sa kahitas-an nga nakaila sa usa ka Dios, usa ka pagtuo,
usa ka bunyag [tan-awa sa Mga Taga-Efeso 4:5], kansang hunahuna mao ang
kabubut-on sa Dios nga Amahan, diin adunay panaghiusa sa pagtuo ug kali-
hokan, ug diin walay panagbahin o kalibug; kon sila makadawat niining
dugang kahayag, dili igsapayan kon nakakita ba sila sa usag usa, sila nahi-
mong mga kaigsoonan, nga gisagop ngadto sa pamilya ni Kristo pinaagi sa
pagbugkos sa walay katapusan nga pakigsaad, ug ang tanan makatuaw, sa
matahum nga pinulongan ni Ruth “Ang imong katawhan mamahimo nga
akong mga katawhan, ug ang imong Dios mamahimo nga akong Dios”!
[Ruth 1:16] (DBY, 282–83).

Kon kita usa, kita kinahanglan momatuod ngadto sa langit, ngadto sa
Dios nga atong Amahan, ngadto ni Jesukristo nga atong Magulang nga
Igsoon, ngadto sa mga anghel, ngadto sa mga buotan sa yuta, ug ngadto sa
tanang mga katawhan nga kita mga tinun-an ni Ginoong Jesukristo. Kon
kita dili magkahiusa, sa tinuod nga pagsabut sa pulong kita dili mga tinun-
an ni Ginoong Jesus [tan-awa sa D&P 38:27] (DBY, 281).

Si Presidente Young kanunay nga nagpamatuod
sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Ang ebanghelyo sa kaluwasan gituyo gayud sa paghimo aron mahimong
mga Santos ang mga makasasala, nga mabuntog ang dautan gikan sa maayo,
mahimo nga mabalaan, mabuotan ang nahibaloan nga dautan, dili maayo
nga mga tawo, ug mahimo ang mas buotan nga mga tawo nga nailhan. Kon
kita dautan, kon kita adunay dautan nga mga kahinam, ang Ebanghelyo
motabang kanato sa pagbuntog sa dautan. Makahatag kini kanato og implu-
wensya, gahum, kahibalo, kaalam, ug pagsabut sa pagbuntog sa atong mga
kahuyang ug sa pagputli sa atong mga kaugalingon sa atubangan sa Ginoo
nga atong Dios (DBY, 448–49).
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Ang atong relihiyon motudlo kanato sa kamatuoran, hiyas, pagkabalaan,
hugot nga pagtuo sa Dios ug sa iyang Anak nga si Jesukristo. Mopadayag kini
sa mga misteryo, mopahinumdom kini sa hunahuna sa mga butang nga mila-
bay ug sa karon—tin-aw nga mopakita sa mga butang nga moabut. Kini ang
pundasyon sa mga kalihokan; kini ang Espiritu nga naghatag og salabutan sa
matag buhi nga binuhat dinhi sa yuta. Ang tanan nga tinuod nga pilosopiya
nagagikan sa tuburan diin kita makakuha og kaalam, kahibalo, kamatuoran
ug gahum. Unsa ang gitudlo niini kanato? Sa paghigugma sa Dios ug sa atong
isig ka tawo; nga magmabination, puno sa kalooy, mainantuson, ug mapai-
lubon sa masinupakon ug ngadto niadtong kinsa walay mga alamag. Adunay
himaya sa atong relihiyon nga sukad wala maangkon sa laing relihiyon nga
natukod sa yuta sukad, nga wala ang tinuod nga priesthood—Kini mao ang
tuburan sa tanang salabutan; kini ang pagdala sa langit nganhi sa yuta ug
himayaon ang yuta ngadto sa langit, ang pag-andam sa tanang salabutan, nga
gibutang sa Dios diha sa mga kasingkasing sa mga katawhan, ang pakigsan-
durot niana nga salabutan nga nagpuyo sa kahangturan, ug ang pagtuboy sa
hunahuna ibabaw sa walay hinungdan ug walay pulos nga mga butang nga
ingon og mobitad kanato ngadto sa kalaglagan. Maghatag kini og kagawasan
sa hunahuna sa tawo gikan sa kangitngit ug kawalay kahibalo, maghatag
kaniya sa salabutan nga nagagikan sa Langit, ug magpasarang kaniya sa pag-
sabut sa tanang mga butang (DNW, 1 sa Hunyo 1859, 1).

Ang atong pagtuo makahatag og kalinaw ngadto sa tanang mga tawo ug
maayong kabubut-on ngadto sa tanang mga lumulupyo sa yuta. Makakabig
kini sa tanan kinsa kinasingkasing nga mosunod sa pagmando niini sa pag-
ugmad og pagkamatarung ug kalinaw; sa pagpuyo nga malinawon sa ilang
mga pamilya; sa pagdayeg sa Ginoo sa buntag ug gabii, sa pag-ampo uban
sa ilang mga pamilya, ug mopuno kanila sa espiritu sa kalinaw nga sila dili
gayud mohukom ug mopanton ni bisan kinsa gawas kon kini angay. Sila
mobangon sa buntag uban sa ilang mga espiritu nga hapsay ug malinawon
sama sa adlaw nga mosidlak ug mohatag og kinabuhi ug kainit sa kalibu-
tan, sama ka malinawon ug ka hapsay sa hoyohoy sa kagabhion sa ting-init.
Walay kasuko, walay kapungot, walay malisya, panagbingkil o panagbangi
(DBY, 449–50).

Kon ang mga tawo makadawat niini nga Ebanghelyo, unsa ang ilang
gisakripisyo! Ngano, nga kamatayon alang sa kinabuhi. Mao kini ilang giha-
tag: kangitngit alang sa kahayag, sayop alang sa kamatuoran, pagduhaduha
ug pagkawalay pagtuo alang sa kahibalo ug sa kasiguroan sa mga butang sa
Dios (DBY, 450).

Ang mga Santos sa tanang mga panahon gipanalipdan, gipaluyohan ug
gituboy sa Makagagahum sa ilang mga pag-antus, ug gahum sa relihiyon ni
Jesukristo maoy nagpaluyo kanila (DBY, 450).

Ang atong relihiyon usa ka nagpadayon nga kasaulogan ngari kanako.
Alang kanako kini Himaya! Hallelujah! Daygon ang Dios! kay sa kasubo ug
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kaguol. Hatagi ako sa kahibalo, gahum, ug mga panalangin aron ako adu-
nay kasarang sa pagdawat, ug dili nako igsapayan kon diin gikan ang Yawa,
ni ang bisan unsa nga mahitungod kaniya; ako buot og kaalam, kahibalo,
ug gahum sa Dios. Ihatag kanako ang relihiyon nga makabayaw kanako
diha sa timbangan sa kaalam—nga makahatag kanako og gahum sa pagla-
hutay—nga kon akong makab-ot ang kahimtang sa kalinaw ug kapahulayan
nga giandam alang sa mga matarung, akong matagamtaman sa tanang
kahangturan ang katilingban sa mga balaan (DBY, 451).

Akong gibati ang kalipay. Ang “Mormonismo” maoy nakahimo sa tanan
kanako karon, ug ang grasya, ang gahum, ang kaalam sa Dios mohimo
kanako sa tanan nga ako sukad mamahimo, karon o sa kahangturan
(DBY, 451).

Ang Ginoo mipanalangin kanako; kanunay siyang mipanalangin kanako,
gikan sa higayon nga ako nagsugod sa pagtukod sa Zion, gipanalanginan
ako pag-ayo. Makaistorya ako og mga hitabo nga dili kasarangan nga kina-
iya mahitungod sa mga kalooy sa Dios ngari kanako, nga ang akong mga
kaigsoonan moingon diha sa ilang mga kasingkasing, “dili kaayo ako maka-
salig niini.” Apan ang akong kasingkasing nagtinguha sa pagbuhat sa
kabubut-on sa Dios, sa pagtukod sa iyang Gingharian dinhi sa yuta, sa pag-
tukod sa Zion ug sa mga balaod niini, ug sa pagluwas sa mga katawhan....
Dili ako mohigugma, moserbisyo o mahadlok sa Ginoo aron lamang maka-
likay nga panghimarauton, ni aron makaangkon og dagkong gasa o mga
panalangin sa kahangturan, apan tungod kay ang mga baruganan nga gipa-
dayag sa Dios alang sa kaluwasan sa mga lumulupyo sa yuta mga putli,
balaan ug makapahimaya. Niini adunay dungog ug mahangturong kauswa-
gan, sila magpadayon gikan sa kahayag ngadto sa kahayag, kalig-on ngadto
sa kalig-on, himaya ngadto sa himaya, kahibalo ngadto sa kahibalo, ug
gahum ngadto sa gahum (DBY, 452).

Mapasalamaton kaayo ako … nga ako adunay pribilehiyo sa pagpakig-
uban sa mga Santos, ug sa pagkamiyembro sa Gingharian sa Dios, ug nga
ako adunay mga higala sa Simbahan sa Buhi nga Dios (DBY, 452).

Ang “Mormonismo” nakabuhat sa tanan alang kanako nga sukad nahimo
alang kanako dinhi sa yuta; nakalipay kini kanako; … nakahatag kini
kanako og maayong mga pagbati, uban sa kalipay ug pagmaya. Hinoon, sa
wala pa ako makaangkon sa espiritu sa Ebanghelyo ako nahasol nianang
akong madungog nga gibagulbol sa uban, nga mao, usahay, mobati og
kasubo, kabug-at, ug walay kadasig; nga ang tanan nagpakita kanako nga
aduna, usahay, masulub-on nga bahin (DBY, 452).

Apan sukad nga ako midawat sa Ebanghelyo walay sulod sa usa ug tunga
nga minuto, kutob sa akong mahinumduman, adunay masulub-on nga
bahin (DBY, 453).

Sa dihang gilibutan sa manggugubot nga panon ug ang pagkalaglag nag-
hulga sa tanang bahin, wala ako makamatikod gawas nga ako mibati og
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kalipay, sama usab sa akong mga espiritu, sama sa akong gibati karon. Ang
umaabut ingon og dili maayo, ug mangitngit kaayo, apan wala ako sukad
makakita og panahon niini nga Ebanghelyo gawas sa unsay akong nahiba-
loan nga ang sangputanan makaayo sa kawsa sa kamatuoran ug sa mga
nagmahal sa pagkamatarung, ug akong gibati kanunay nga malipayon nga
modawat sa kamot sa Ginoo sa tanang mga butang (DBY, 453).

Ang Dios, mga anghel ug buotan nga mga tawo ingon nga akong mga
tigtabang, ako dili gayud mohunong sa pagpaningkamot hangtud makab-
ot nato ang atong tumong ug manag-iya sa gingharian. Kana mao ang
akong pagbati ug hugot nga pagtuo, ug kita makatuman niini, ako
managna diha, sa pangalan ni Ginoong Jesukristo, nga kita manag-iya sa
Gingharian sa Dios sa tibuok yuta (DBY, 453).

Si Presidente Young misaad og mga panalangin
ngadto sa matinud-anong mga Santos.

Mga kaigsoonan, tungod kay adunay katungod ug pribilehiyo, pinaagi sa
Priesthood, ako manalangin kaninyo pinaagi sa pangalan sa Ginoo, ug moi-
ngon, panalanginan kamo. Mao kini ang akong mga pagbati ngadto sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug mao ngadto sa tanang tawhanong pamilya,
kon sila modawat sa akong mga panalangin (DBY, 456).

Ang Dios manalangin sa matag buotan nga tawo. Ang Dios manalangin sa
buhat sa kinaiyahan, ang Dios mopanalangin sa iyang kaugalingong buhat,
mobuntog sa dautan ug dili diosnon ug sila nga molaglag sa ilang isigka
tawo, nga aron ang mga gubat ug mga panagbingkil mohunong sa yuta. O
Ginoo, kuhaa kini gikan sa buhatan ug butangi og buotan nga mga tawo nga
mahimong pangulo sa mga nasud, aron sila dili na makakat-on og pakiggu-
bat, apan mobuhat, sama sa mabuot ug sibilisado nga mga binuhat, mopa-
siugda og kalinaw sa yuta ug sa pagbuhat og maayo ngadto sa usag usa
[tan-awa sa Isaias 2:4] (DBY, 456).

Akong gibati ang pagpanalangin kaninyo kanunay, ang akong kinabuhi
ania dinhi, ang akong tinguha, ang akong himaya, ang akong garbo, ang
akong kahupayan, ang akong tanan ania dinhi, ug ang tanan nga akong
gipaabut nga maangkon, hangtud sa kahangturan ania sa taliwala niini nga
Simbahan (DBY, 456).

Kon ako adunay gahum, ako mopanalangin gayud sa mga katawhan sa
tanan nga gihandum sa ilang mga kasingkasing kon sila dili makasala.... Ug
kon anaa sa akong gahum akong panalanginan ang tanang mga lumulupyo
sa yuta, sa tanan diin sila makahimaya sa Dios, ug makapahimo sa ilang
kaugalingong mga kasingkasing nga putli (DBY, 457).

Kon ang Ginoo adunay mga katawhan sa yuta nga kasaligan sa hingpit,
walay panalangin diha sa kahangturan sa atong Dios, nga ilang madawat sa
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unod, nga dili niya ibu-bu nganha kanila. Ang dila dili makasulti sa mga pana-
langin sa Ginoo alang sa mga katawhan kinsa mimatuod sa ilang mga kauga-
lingon diha sa iyang atubangan [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 2:9–14]
(DBY 455).

Imbis ang mga matarung hugtan sa paggapos, sila magpadayon nga maka-
angkon og dugang kalingkawasan, samtang kita magkadugang ug magkadu-
gang sa pagkamatinud-anon, ug makaangkon og dugang gahum uban sa
mga kalangitan ug dugang gahum sa Dios ngari kanato. Magkugi kita sa pag-
pangita sa Ginoo, hangtud nga atong maangkon ang hugot nga pagtuo ni
Jesus sa kahingpitan niini, alang niadtong kinsa nakaangkon niini gawasnon
gayud (DBY, 455).

Ako manghinaut nga ang mga katawhan makaamgo nga sila makalakaw,
makapuyo, ug magpabilin sa presensya sa Makagagahum. Ang mga matinud-
anon makabaton og mga mata nga makakita ingon sa makita, ug kamo maka-
kita nga kamo anaa sa taliwala sa kahangturan ug sa presensya sa balaan nga
mga binuhat, ug makahimo sa dili madugay nga makatagamtam sa ilang kati-
lingban ug presensya. Kamo napanalanginan pag-ayo (DBY, 454–55).

Buhata kutob sa nahibaloan ninyong tanang butang, nga dili gayud motu-
got sa inyong kaugalingon sa paghimo og buhat gawas kon ang Espiritu sa
Dios mohatag og kaangayan sa pagbuhat niini [tan-awa sa Moises 6:60]. Ug
kon kamo magpuyo matag adlaw sa inyong mga kinabuhi sumala sa labing
maayong kahayag ug pagsabut nga inyong naangkon, maghimaya sa Dios,
sa atong Langitnong Amahan, hangtud asa kutob ang inyong kahibalo,
ako mosaad kaninyo og kinabuhing dayon diha sa Gingharian sa Dios
(DBY, 455).

Hinaut nga ang Dios mopanalangin kaninyo! Ang kalinaw manaa kaninyo!
Pagmainiton pinaagi sa espiritu, pagmapainubsanon, sayon matudloan, ug
mainampoon, moatiman sa inyong mga kaugalingon, ug sa tanan nga kamo
adunay impluwensya, nga mao ang akong kanunay nga pag-ampo alang
kaninyo, pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen (DBY, 456).

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

Tinuod nga mga tinun-an ni Jesukristo maningkamot nga
magkahiusa—usa sa kasingkasing ug usa sa hunahuna.

• Unsa ang gipasabut alang sa mga sumusunod ni Kristo nga “hingpit nga
nagkahiusa,” o “usa sa kasingkasing ug usa sa hunahuna”? (Tan-awa sa
Juan 17:20–21.)

• Ngano nga importante nga ang mga Santos magkahiusa kon kita motu-
kod sa gingharian sa Dios? Ngano nga walay usa kanato ang maluwas
didto sa celestial nga gingharian kon kita dili mahimong usa sa usag usa?
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• Sa unsa nga paagi nga ang ebanghelyo makapahiusa sa mga miyembro sa
Simbahan nga adunay mga kalainan sa sosyal, ekonomikanhon, politi-
kanhon, ug kultura diha sa buhat sa Ginoo?

• Sa unsa nga paagi nga kita sa tinud-anay mahimong “usa sa kasingkasing
ug usa sa hunahuna” uban sa atong isig ka Santos ug sa atong
Manluluwas, nga si Jesukristo?

Si Presidente Young kanunay nga nagpamatuod
sa ebanghelyo ni Jesukristo.

• Unsa nga mga epekto sa ebanghelyo ang gihulagway ni Presidente Young?
Sa unsa nga paagi nga inyong nakita kini nga mga nahitabo sa inyong kina-
buhi o sa mga kinabuhi niadtong anaa sa inyong palibut?

• Sa unsa nga paagi nga ang ebanghelyo makatabang kanato sa “pagdala
sa langit nganhi sa yuta ug paghimaya sa yuta ngadto sa langit”?

• Si Presidente Young mipaila sa iyang relihiyon nga “usa ka nagpadayon
nga kasaulogan.” Sa unsa nga paagi kita magsaulog sa ebanghelyo? Unsa
nga mga pagtulun-an ni Presidente Young niini nga paagi sa pagtuon ang
nakatabang kaninyo nga makasabut pag-ayo ug magpasalamat sa ebang-
helyo?

• Sa unsa nga paagi nga ang ebanghelyo ni Jesukristo mipuno kaninyo og
kalipay ug pagmaya?

Si Presidente Young misaad og mga panalangin
ngadto sa matinud-anong mga Santos.

• Sa unsa nga paagi nga ang mga miyembro sa Simbahan mimatuod sa
ilang mga kaugalingon sa atubangan sa Ginoo ug nagpakita nga sila takus
sa Iyang mahinungdanong mga panalangin alang kanila?

• Sa unsa nga paagi nga ang “nagkadugang ug nagkadugang nga
pagkamatinud-anon” mosangpot ngadto sa “nagkadugang ug nagkadu-
gang nga kalingkawasan” ug gahum? Ngano nga ang pagkamasulundon
ug hugot nga pagtuo makahimo kanato nga gawasnon?

• Sa unsa nga paagi kamo “magpuyo matag adlaw sa inyong kinabuhi
sumala sa labing maayong kahayag ug pagsabut nga inyong naangkon”?

• Sa unsa nga paagi nga ang dili matarug nga pagpamatuod ug kadasig ni
Presidente Young alang sa ebanghelyo nakaimpluwensya sa inyong
kinabuhi?
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magdugang sa kahibalo, 225–26

nagpasabut nga kaluwasan, 21
pagsunod sa, makahatag kanato

og kalipay, 214–16

sama ra sa matag dispensasyon,
109–112

sistema sa balaod ug kahusay,
17–20

Ang Pag-ula ni Jesukristo. Tan-awa
usab sa Jesukristo 
epektibo pinaagi sa paghinulsol,

71–73
mahimong posible ang

kapasayloan, 45
makahatag og kaluwasan didto sa

celestial nga gingharian ngadto
sa matinud-anon, 43–45, 338–340

motubos sa tanan gawas sa mga
anak sa perdisyon, 38, 288–89,
336–37

tinubdan sa tanang paglaum,
65–67

pinaagi sa, kita makapanunod sa
himaya, 44–45, 338–40

Angell, Mary Ann, 4

Apostasiya, Dako nga, ang
priesthood ug ang mga
kamatuoran sa ebanghelyo nawala
atol sa 11–12

Apostasiya, personal
magsugod sa gamay nga mga

sayop, 93–94
makahatag ug kangitngit ug

kalibog, 96–97
pagpanaway sa mga lider sa

Simbahan makahatag sa espiritu
sa, 95–96

tinguhaa ang Espiritu ug
magpabilin nga matinud-anon
aron sa paglikay sa, 97–98

Apostoles, mga. Tan-awa sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles



Asawa, mga. Tan-awa usab sa
Kaminyoon, mahangturon
tambag ngadto sa mga, 194–95

B

Babaye, mga. Tan-awa usab Relief
Society; Asawa, mga
dako og mga abilidad sa

pagpadayon sa buhat sa Dios,
155–57

kinsa dili makaanak makabaton og
anak sa umaabut, 194–95

Bag-o ug walay katapusan
nga pakigsaad. Tan-awa sa
Kaminyoon, mahangturon nga

Bahandi
gugma sa, makahatag og

kangitngit ug makawala sa
Espiritu, 276

ipakigbahin sa kabus, 278
kahulugan sa tinuod nga, 277
lamang dili makahatag og kalipay,

273–76
paggamit sa, aron sa pagtukod sa

gingharian sa Dios, 279–80
tiguma unsay inyong makuha,

266–67

Balaan nga Espiritu. Tan-awa sa
Espiritu Santo

Balay ni Israel
atong katungdanan sa pagpundok

sa, 374
kahulugan sa, 374

Bana, mga. Tan-awa usab sa
Kaminyoon, mahangturon
moserbisyo sa asawa ug pamilya,

192–94
motukod og komportable nga

mga panimalay, 267–69

Basahon ni Mormon
gipreserbar alang niini nga

dispensasyon, 112–15
gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith,

112–15
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mopamatuod sa kamatuoran sa
Biblia, 139–44

pagtulun-an uyon sa Biblia, mga,
139–44

Bata, mga
kinahanglang giyahan nga walay

kasuko, 200–204
kinahanglang amumahon uban sa

gugma, 388–91
kinahanglan adunay maayong

edukasyon, 228–29, 387–88

Biblia
mopamatuod sa kamatuoran sa

Basahon ni Mormon, 139–44
pagtulun-an sa, mogiya ngadto ni

Kristo, mga, 139–44

Bishop, mga, mga responsibilidad
sa, 163–65

Buhat, mga
maayo nga, nagpakita ug nagpalig-

on sa atong pagtuo, 68
pagahukman pinaagi sa atong,

330–32

Buhat, mga, Miriam Angeline, 2–3

Buhat. Tan-awa usab sa Temporal
nga mga paghago
gikinahanglan aron sa pagtukod sa

Zion, 132–36
kaimportante sa, ngadto sa unang

mga Santos, 10–11, 122–5
makahatag og tinuod nga bahandi,

277
paghago nga maalamon sa

pagtukod sa Zion, 262–70
pagkat-on pinaagi sa, 1–2

Bunyag, gikinahanglan sa pagsulod
sa gingharian sa Dios, 73–74

C

Cowdery, Oliver, wala gayud
molimud sa pagpamatuod sa
Basahon ni Mormon, 114–115
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D

Dautan nga mga espiritu. Tan-
awa sa Anak sa Perdisyon, mga

Dios nga Amahan
hiyas sa, mga, 30–36
milalang sa tanang mga espiritu,

59–61

Disiplina
matarung nga paggamit diha sa

pamilya, 200–204, 387–91
Simbahan, 163–65

Disiplina sa Simbahan, 163–65

Dispensasyon
ang katapusan nga, ang

kahingpitan sa mga panahon,
112–15

ni Abraham, 110–11
ni Adan, 109–11
ni Enoch, 110–11
ni Moises, 111–12
ni Noe, 110–11

Doktrina ug mga Pakigsaad,
140–41

E

Edukasyon, kaimportante sa, alang
sa tanan, 157, 225–32

Emosyon, mga, pagpugong sa,
239–41

Endowment. Tan-awa usab sa
Ordinansa sa Templo, mga
kahulugan ug katuyoan sa, 349–50

Espiritu
buhi gihapon human sa

kamatayon ug hiusahon uban sa
lawas, 317–21

moadto ngadto sa kalibutan sa
espiritu, 323–25

Espiritu ni Kristo, ihatag ngadto sa
tanan mga tawo, 48–49

Espiritu Santo
misyon sa,  38–39, 77–79
misyonaryo kinahanglang mosalig

sa, mga, 287–88
mogiya ngadto sa kahingpitan,

77–79
mopadayag sa mga misteryo,

299–300
motudlo sa tanang kamatuoran,

367–68
pagkawala sa, mosangpot ngadto

sa personal nga pagbiya sa
kamatuoran, 96–98

F

Family history, 353–59

G

Gasa sa Espiritu, mga
gasa sa Espiritu Santo, 77–79
molig-on sa pagtuo sa mga

tumutuo, 296–98
sama karon ingon man sa karaan,

292–96

Gawasnong kabubut-on Tan-awa
sa Kabubut-on

Gingharian sa Dios
dili malaglag, 375–76
gamita ang bahandi sa pagtukod

sa, 279–80
ihatag ang tanan alang sa, 370
naglakip sa pagpundok sa balay ni

Israel, 374
paningkamot sa pagtukod sa,

262–65
tinguhaa ang pagkamatarung diha

sa, 369

Gingharian sa himaya, mga,
333–34, 336–42

Ginikanan, mga. Tan-awa usab sa
Amahan, mga; Inahan, mga
edukara ang mga anak, 229–31,

387–88
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mogiya sa ilang mg anak nga walay
kasuko, 200–204, 388–91

positibo nga impluwensya ni
Brigham Young, 1

motudlo sa pagkamatrung pinaagi
sa pulong ug ehemplo, 200–204,
387–91

Gi-ordinahan nang daan, naghatag
kanato og kagawasan sa pagpili, 61

Gobyerno
katungdanan sa mga miyembro sa

Simbahan ngadto sa, 312–13
kinahanglan ibase sa mga balaod

sa Dios, 77–79
lider kinahanglang magmaalamon,

mga, 312

Gugmang Putli
gahum sa, sa pagdala og

kaluwasan, 254–55
mahigugma sa silingan sama sa

atong mga kaugalingon, 253–56
makalig-on sa pagtuo sa usag usa,

259–60
makalikay sa panagbingkil, 259–60
mohukom sa uban sa matarung

nga paagi, 256–58

H

Home storage, 269–70

Hugot nga Pagtuo
gasa gikan sa Dios ngadto sa

motuo ug masulundon, 67
malig-on, sa usag usa, 259–60
mapakita pinaagi sa maayong mga

buhat, 68
sa Dios nakapalahutay sa unang

mga Santos, 117–26
unang baruganan sa ebanghelyo,

65–66

I

Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo
balaana ang inyong mga

kaugalingon aron makaandam

alang sa, 383–84
kasamok mag-una sa, 379–82
panahon sa, ang Dios lamang ang

nakahibalo, 383–84

Ikapulo
bayad, tungod kay ang tanan iya sa

Ginoo, 182–83
sakto nga paggamit sa, 183–85
usa ka mahangturong balaod, 182

Inahan, mga. Tan-awa usa sa
Ginikanan, mga
motudlo sa ilang mga anak diha sa

pagkamatarung, 194–95, 200–201

Israel. Tan-awa sa Balay ni Israel

J

Jesukristo. Tan-awa usab sa Pag-ula
ni Jesukristo
Espiritu ni, gihatag ngadto sa

tanang mga tawo, 48–49
hugot nga pagtuo kang, unang

baruganan, 65–68
Ikaduhang Pag-anhi ni, 37
kaluwasan maangkon dili pinaagi

sa laing pangalan, 336–42
milagro sa, 297–98
misyon sa, 37
nabanhaw og una sa tanang mga

anak sa Dios, 45, 318–19
tahas sa plano sa kaluwasan, 57–61

K

Kaalam, pangitaa ang, sa Dios, 232

Kabubut-on
dili makapili sa mga sangputanan

sa mga pagpili, 83–86
gihatag ngadto sa tanang mga

tawo, 60–61
Makapili og maayo gikan sa

dautan, 60–61

Kabus
kaimportante sa pag-atiman sa,
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29–30, 253–56, 278
kampo sa, 122–23

Kahayag ni Kristo, gihatag ngadto
sa tanan mga tawo, 48–49

Kahibalo. Tan-awa usab sa Salabutan
ang tanan, nagagikan sa Dios,

225–26
ang Dios mohatag kanato og

dugang kon kita molambo sa
atong, 102–3

mangandam alang sa kinabuhing
dayon pinaagi sa pag-angkon og,
100–6, 225–32

may katungdanan sa pagpangita
sa, 365–67

Kahimayaan, 336–42

Kalibutan
matarung magmadaugon sa

katapusan sa, 381–82
nanag-iya og porsyon sa

kamatuoran, 19–20

Kalibutan sa espiritu
ebanghelyo isangyaw didto sa,

324–34
gipuy-an sa mga espiritu sa tanan

nga nangamatay, 317, 323–25
magpadayon sa pag-uswag didto

sa, 325–27

Kaligdong, sa pakigsabut sa negosyo,
27–28

Kalingawan, 216–21

Kalipay
dili lamang gikan sa bahandi,

273–76
moabut gikan sa pagpuyo sa

ebanghelyo, 214–16
pinaagi sa husto nga kalingawan,

216–21

Kalisdanan. Tan-awa sa Pagsulay,
mga

Kalooy, ipakita ang, alang sa usag
usa, 253–56

Kaluwasan, plano sa. Tan-awa sa
Plano sa kaluwasan

Kamatayon
gikinahanglan nga lakang alang sa

kinabuhing dayon, 317–21
panagbulag sa lawas ug sa espiritu,

317–21
si Jesukristo mibuntog sa, 318–19

Kamatuoran
daghan ang mangita, apan pipila

lang ang modawat, 363–66
gipadayag nga pagtulun-an ngadto

sa laing pagtulun-an, 24–25
gipadayag sa Espiritu Santo,

367–68
katungdanan sa pag-angkon ug

pagdawat sa tanan, 18–20,
365–67

may katungdanan kita sa
pagpangita sa, 365–67

mogiya kanato sa pagkamatarung,
369

tanan, anaa sa kahingpitan sa
ebanghelyo, 18–20, 365–67

Kaminyoon, mahangturon nga Tan-
awa usab sa Bana, mga; Asawa,
mga
batan-ong mga lalaki gitambagan

sa pagsulod ngadto sa, 191
mobugkos sa mga ginikanan ug

mga anak, 190–92, 199
tambag ngadto sa mga amahan,

192–94
tambag ngadto sa mga inahan,

194–95

Kampo sa kabus, 122–23

Kampo sa Zion, 4

Kasuko
makalaglag nga matang sa, diha sa

mga pamilya, 201–4
pagkat-on sa pagpugong sa, 239–41

Kasulatan, mga
mensahe yano, mga, 143–44
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pagtuo sa tanang sumbanan nga
mga kasulatan, 139–44

Katahum, kaimportante sa, sa atong
mga panimalay ug mga
komunidad, 267–69

Katapusang mga adlaw
dagkong mga kalamidad mahitabo

sa, 379–81
pagkamatarung magmadaugon,

381–82

Katigayunan, mga. Tan-awa sa
Bahandi

Kinabuhing dayon
ang labing mahinungdanong gasa

sa Dios alang kanato, 105–6
kauswagan paingon sa, 102–5
kinabuhi sa Dios, 59–61
makahatag kanato og

mahangturong kauswagan, 105–6
pagpangandam alang sa, panahon

sa pagkamortal, 100–2
pangandam alang sa, pinaagi sa

pag-angkon og kahibalo, 225–32

Komunikasyon
kaimportante sa, sa paglikay sa

panagbingkil, 259–60
tali sa Dios ug sa tawo, 48–54

Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles
gipaluyohan sa tanan sa unang

mga Santos, 9
naghupot sa tanang mga yawe sa

pagtukod sa gingharian sa Dios,
160–63

responsibilidad, mga, 160–63
unang Korum giorganisar, 4

Korum sa Priesthood, mga,
mangulo sa Simbahan, 160–63

Korum sa Seventy, awtoridad ug
katuyoan sa, 160–63

Kwarta. Tan-awa sa Bahandi

L

Libak, likay e ang pag-apil sa, 241–42

M

Manluluwas sa Bukid sa Zion,
mga, 358–59

Milagro, mga
makapalig-on sa pagtuo, niadtong

nahigugma sa Dios, 296–98
ni Jesus nagpakita sa kabubut-on

sa Amahan, 37, 297–98

Milenyum
deskripsyon sa kinabuhi panahon

sa, 382–83
maglakip sa pagserbisyo sa

templo, 359

Misteryo sa gingharian, mga
299–300

Misyonaryo nga pagserbisyo
espiritu, dili ang debate, ang

makakabig sa mga tawo, 287–88
kita gitawag sa pagbuhat, 283–84
tambag ngadto sa mga

misyonaryo, 285–86, 289

Mormon Batalyon
nagpakita sa pagkamaunungon
sa mga Santos ngadto sa
gobyerno, 121
organisasyon ug pagmartsa sa,
121

Musika, makapabayaw nga gahum
sa, 219–21

N

Nauvoo, exodo gikan sa, 117–18,
122–23

O

Ordinansa sa Templo, mga. Tan-
awa usab sa Templo, mga
alang sa mga patay, 353–59
alang sa mga Santos sa Nauvoo,

12–13
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gahum sa, magbugkos sa tanang
mga henerasyon, 350–51, 353–59

gikinahanglan aron mahimong
manununod sa gingharian sa
Dios, 199, 349–51

gikinahanglan sa pagtukod sa
Zion, 112, 131, 345–48

kahulugan ug katuyoan sa
endowment, 349–50

si Joseph Smith mitudlo sa mga
Apostoles, 7

Ordinansa, mga. Tan-awa sa
Ordinansa sa Templo, mga

Organisasyon sa Young Men, 13

Organisasyon sa Young Women, 13

P

Pag-ampo
makaangkon og saksi sa

kamatuoran pinaagi sa, 365–67
makamugna og tinguha sa pag-

ampo, 53
pag-ampo nga walay hunong,

52–54
pamilya, 53–54

Pag-ayo sa Masakiton
kinahanglang mogamit sa tanang

medikal nga pamaagi, 293–95
takus nga Melchizedek Priesthood

nga mga lalaki adunay
kahigayunan sa, 293–95

Pagbangutan, mahupay tungod sa
kahibalo sa kahangturan, 317

Paghinulsol
hapit na mamatay nga, dili balido,

71
importante sa pagdawat sa Pag-

ula, 44–45, 71–74

Paghukom
gibase sa atong buhat dinhi sa

unod, 330–32

mag-agad sa balaod nga gihatag
ngari kanato dinhi sa yuta,
331–32

modeterminar sa ang-ang sa
himaya nga atong madawat,
333–34

mopugong, gawas kon kamo
aduna sa Espiritu ni Kristo,
256–58

Pagkabalaan, gikinahanglan sa
pagtukod sa Zion, 129–32

Pagkabanhaw
gikinahanglan aron makadawat og

celestial nga himaya, 319–20
kahulugan sa, 319–20
si Jesus ang una nga nakasinati,

318–19

Pagkalumulupyo, apil sa aktibong
bahin sa maayong, 312–13

Pagkamabination, ipakita ang mao,
sama sa atong Amahan sa Langit,
254–56

Pagkamapainubsanon, 209

Pagkamartir, ni Joseph ug Hyrum
Smith, 7–9, 117–19, 401

Pagkamasulundon
dili makapili sa mga sangputanan

sa mga pagpili, 83–86
makapahimo nato sa pagpuyo sa

presensya sa Dios, 86–88
pagkat-on sa pagsunod, 88–89

Pagkamatinuoron
motudlo sa mga bata sa, 211
sa kasabutan sa negosyo, 27–28
tanang mga Santos kinahanglang,

210–11

Pagkamaytulubagon, 333

Pagkatapulan, supak sa mga balaod
sa langit, 262–65

Pagkat-on, pinaagi sa pagtuon ug
hugot nga pagtuo, 225–32

Paglingawlingaw, makaayo sa lawas
ug espiritu, 216–21
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Pagpadayag
ang Dios mamulong ngadto sa

iyang mga anak pinaagi sa, 49–52
gasa sa, 294–96
gibase sa atong pagkaandam sa

pagdawat, 24–25, 49–52
ni Kristo makatabang kanato sa

pag-ila sa maayo gikan sa dautan,
367

Pagpahinungod
atong gikinahanglan nga

mahimong usa diha sa Ginoo,
185–88

gikinahanglan aron sa pagtukod sa
gingharian sa Dios, 376–77

nagagikan sa pagsabut nga ang
tanan iya sa Ginoo, 185–88

Pagpanggukod. Tan-awa usab sa
Pagpanton; Pagsulay, mga
sa unang mga Santos, 117–18,

122–23
sa mga dautan nakapalig-on sa

Simbahan, 306–7

Pagpanton. Tan-awa usab sa
Panggukod; Pagsulay, mga
mopaubos sa masinupakon, 306
motugyan ngadto sa, uban ang

pagpaubos ug pag-ampo, 88–89

Pagpili. Tan-awa sa Kabubut-on

Pagpugong sa kaugalingon
pagpugog sa atong mga emosyon,

239–41
pagpugong sa atong sinultihan,

241–42
uyon ngadto sa kabubut-on sa

Dios, 235–38

Pagsayaw, 219–21

Pagserbisyo sa templo
kaayohan niadtong kinsa namatay

nga wala makahibalo sa
ebanghelyo, mga, 353–59

magpadayon sa Milenyum, 359,
382–84

Pagsulay, mga. Tan-awa usab sa
Pagpanton, Panggukod
ang Dios mogiya panahon sa

pagpanggukod, 306–7
dawaton uban ang pasalamat, 206–9
makapaandam kanato alang sa

kahimayaan, 303–5
mopanton sa masinupakon, 306
panalangin ngadto sa mga Santos,

304–5

Pagtipig og pagkaon, 269–70

Pagtudlo

Pamilya
amahan mogiya diha sa

pagkamatarung, mga 192–94
ginikanan motudlo pinaagi sa

ehemplo ug kaayo, mga,
200–204, 387–91

gugma sa inahan ug motudlo sa,
194–95

Panagbingkil, paglikay sa, 259–60

Panaghiusa, sa mga Santos
gikinahanglan sa Ginoo, 405–47

Panagna, gasa sa, 294–96

Panahon, gamita sa maalamon nga
paagi, 262–67

Panimalay, kinahanglang motukod
og maayong mga, 267–69

Paningkamot sa Kaugalingon
matag tawo may katungdanan sa

pagkab-ot sa, 29–30, 266–70
sa unang mga Santos, 10–12,

122–26

Paningkamot. Tan-awa sa
Paningkamot sa kaugalingon.

Pasalamat, 206–9

Perdisyon, mga anak sa. Tan-awa
sa Anak sa perdisyon, mga

Plano sa kaluwasan
gipadayag ngadto sa mga propeta,

109–11
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makahatag og kinabuhing dayon
ngadto sa matinud-anon, 57–61

pinaagi ni Jesukristo, 336–42

Priesthood. Tan-awa usab sa Yawe
sa Priesthood, mga
gipahiuli sa ulahing mga adlaw,

111–15
kahulugan sa, 21, 146–48
makaluwas nga gahum sa, 21
mopanalangin sa mga pamilya,

150–51
nagkinahanglan og personal nga

pagkamatarung, 149–51

Pulong sa Kaalam
kasugoan gikan sa Ginoo, 245–47
mopalig-on sa lawas ug hunahuna,

247–50

R

Relief Society. Tan-awa usab sa
Babaye, mga
dako og potensyal sa pagpadayon

sa buhat sa Dios, 155–57
gitukod pag-usab ni Brigham

Young, 13, 153, 54
pag-atiman sa kabus, 13, 153, 54
walay kinutuban nga potensyal

alang sa kaayohan, 157

S

Sakramento
itudlo sa mga bata ang

kaimportante niini, 176
katuyoan sa 176

Sakripisyo, gikinahanglan sa
pagtukod sa Zion, 133–36

Salabutan. Tan-awa usab sa Kahibalo
pagkab-ot, pinaagi sa pagtuon ug

hugot nga pagtuo, 225–32

Salt Lake Valley, biyahe sa mga
pioneers ngadto sa, 10–11, 117–26

Sermon, mga, tambag mahitungod
sa, 173–76
Silot sa Dios, 333–34

Simbahan
ang gingharian sa Dios sa yuta,

372–73
disiplina, 163–65
gigiyahan pinaagi sa nagdumalang

mga korum sa priesthood,
160–64

Sinultihan, kinahanglan nga
makabayaw ug makahupay sa
uban, 241–42

Smith, Joseph
ang relasyon ni Brigham Young ni,

4–7
gi-orden nang daan sa pagdumala

sa katapusang dispensasyon,
112–15, 394–96

kahingpitan sa ebanghelyo
gipahiuli pinaagi ni, 112–15,
394–400

misyon sa, 394–401
nasayud sa biyahe sa mga Santos

ngadto sa kasadpan, 117–18
pagkamartir ni, 7–9, 117–18, 401

Sunday School, 13

T

Templo. Tan-awa usab sa Ordinansa
sa Templo, mga
buhat nga ordinansa alang sa mga

patay,  353–59
katuyoan sa pagtukod og, 299–302
pagtukod og, magpadayon sa

Milenyum, 359
pagtukod sa, nagkinahanglan og

trabaho ug sakripisyo, 346–48
panginahanglan sa, ordinannsa,

mga, 349–51
paningkamot ni Brigham Young sa

pagtukod og, 12–13
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Templo sa Kirtland, 4

Templo sa Nauvoo, 7, 12–13

Temporal nga mga paghago. Tan-
awa usab sa Buhat, mga
managsama sa espirituhanong

mga paghago kon magtukod sa
gingharian, 25–30

Teyatro, 219–21

Y

Yawe sa Priesthood, mga. Tan-
awa usab sa Priesthood
ang tanan, gihuptan sa Unang

Kapangulohan ug sa Korum sa
Napulog Duha ka mga
Apostoles, 161–63

magpabilin diha sa Simbahan, 149
gitugyan diha ni Joseph Smith

ang, diha sa Napulog Duha, 7–9

Young, Brigham
gi-orden ngadto sa Korum sa

Napulog Duha, 4
gobernador sa Deseret, 10–11
kaminyoon, 2,4
masaysayong katingbanan sa
kinabuhi, vii

misyonaryo nga biyahe ni, 3–7
nahisama ang panagway ni
Joseph Smith, 9
nangulo sa mga Santos paingon
sa kasadpan, 10–11, 117–26
pagkakabig, bunyag, ug
kumpirma ni, 2–3
pagkatawo ug pagkabata, 1
pagtukod og templo, 12–13
sa Kampo sa Zion, 4
saksi ni Joseph Smith, 394–99
unang panagkita uban ni Joseph
Smith, 3

Z
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sa, 129–32, 374
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pagtukod og, 11–13
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